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Шановні колеги ! 

Прийміть мої щирі вітання з нагоди 105-річного ювілею заснування 
судової експертизи в Україні, а також із визначною датою, 95-річчям із Дня 
народження видатного науковця, вченого-криміналіста, правознавця, доктора 
юридичних наук, професора, академіка Академії правових наук України, 
заслуженого діяча науки і техніки Михайла Яковича Сегая. 

Судова експертиза тісно пов’язана з історією Української держави, 
пройшла складний шлях, починаючи зі свого виникнення, становлення та 
розвитку. 
 Київський науково-дослідний інститут судових експертиз розпочав свою 
історію з 1913 року, коли було створено перші кабінети науково-судової 
експертизи в Києві та Одесі.  
 Починаючи з моменту свого заснування, Інститут на високому науково-
методичному рівні, забезпечує діяльність судів, органів прокуратури, слідства 
та інших правоохоронних органів. 
 На всіх етапах історичного розвитку Київського науково-дослідного 
інституту, головними напрямками його діяльності були науково-дослідна, 
експертна та науково-методична. 
 Науково-дослідна робота спрямована на підвищення ефективності 
наукових досліджень у галузі судової експертизи, розробку теоретичних, 
процесуальних положень судової експертизи, а також методик і методів  
проведення судових експертиз,  з урахуванням сучасних досягнень науки і 
техніки. 
 Сучасна науково-технічна база дозволяє нам проводити експертизи 
більш, ніж за 90 експертними спеціальностями. Ми є  лідерами у судово-
експертній галузі, адже за період свого існування, фахівці інституту провели 
більш ніж мільйон судових експертиз. 
 Вагомим внеском у науково-методичне  забезпечення судово-експертної 
діяльності є видання фахового міжвідомчого науково-методичного збірника 
«Криміналістика і судова експертиза», започаткованого 1964-го року. 
 Сьогодні, Інститутом активно проводиться робота по акредитації судово-
експертних лабораторій на відповідність міжнародним стандартам систем 
управління якістю. Ми  – перша в Україні установа системи Міністерства 
юстиції України, яка співпрацює з Європейською мережою судово-експертних 
установ (ENFSI), повсякденно втілює європейські стандарти в реалізацію 
судово-експертної практики. 
 Отже, з нагоди ювілейної дати, 105-річчя з дня заснування судової 
експертизи в Україні та десятої річниці професійного свята – Дня судового 



 

 

експерта, щиро вітаю  експертну спільноту України та бажаю творчої наснаги, 
наукових досягнень та натхнення у професійній діяльності. 
 

З повагою         Олександр Рувін 
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АКАДЕМІК МИХАЙЛО ЯКОВИЧ СЕГАЙ – 
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СУДОВОГО ЕКСПЕРТОЗНАВСТВА І 
МЕТОДОЛОГІЇ СУДОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Історія розвитку української криміналістики свідчить, що тут є багато 

цікавого, таємного, невідомого і недослідженого. 
Тому в даній праці зроблена спроба ознайомити, в першу чергу, 

студентів, аспірантів, докторантів, викладачів і науковців з видатним 
представником однієї з провідних галузей юридичної науки – криміналістики і 
судової експертології – Михайлом Яковичем Сегаєм. 

Таке ознайомлення, гадаємо, допоможе краще засвоїти студентам і 
викладачам витоки та історіографію розвитку української криміналістики, 
розширити професійний світогляд, що дозволить в подальшому успішно 
застосувати отримані знання в освітній, науковій і праксеологічній діяльності. 

Вважаємо, що сьогодні вже неможливо уявити історію вітчизняної 
криміналістики, судової експертології і судової одорології, поліцієзнавства і 
детективознавства, трасології і безпекознавства без фундатора даних галузей 
знань, зокрема: М. Я. Сегая [1, c. 70; 2, c. 36-43; 5]. 

31 березня цього року минуло 95 років з дня народження Михайла 
Яковича Сегая – українського правознавця, доктора юридичних наук з 1970р., 
професора з 1972 р., заслуженого діяча науки і техніки України з 1993 р., 
академіка Академії правових наук України з 2000 р. [4, c. 447-449]. 

Михайло Сегай народився 31 березня 1923 року в місті Києві. Після 
закінчення в 1950 році юридичного факультету Київського університету 
протягом 1950-1996 рр. працював у Київському науково-дослідному інституті 
судових експертиз (молодший науковий співробітник, старший науковий 
співробітник з 1952 р., завідувач відділу криміналістичних досліджень з 1955 р., 
заступник директора з наукової роботи з 1963 р., головний науковий 
співробітник з 1983 р.) [4, c. 448]. 

З 1996 р. М. Я. Сегай працює вченим секретарем Київського 
регіонального центру Академії правових наук України. Довгий час академік 
М. Я. Сегай був членом учених рад по захисту дисертацій у Київському 



 

 

національному університеті імені Тараса Шевченка та Національній академії 
внутрішніх справ України. 

М. Я. Сегай з 1963 року працював на керівних посадах, займався 
організацією наукових експертних досліджень, був членом редколегій і одним з 
авторів «Юридичної енциклопедії», яка структурно складається з шести томів, 
членом Координаційної ради з проблем судової експертизи. 

Академік М. Я. Сегай в КНДІСЕ став взірцем для наслідування, як треба 
здійснювати науковий пошук, як організовувати зв’язки з органами судової 
влади та правоохоронними органами. 

Сам М. Я. Сегай в КНДІСЕ здійснив неосяжний обсяг робіт, пов’язаних з 
розробкою актуальних проблем криміналістики, судової експертології, 
трасології, інформатизації судочинства. 

У нього багато наукових праць-статей, монографій, навчальних 
посібників, значна частина яких написана у співавторстві. І у мене є теж 
спільна наукова праця з М. Я. Сегаєм. Під його керівництвом була розроблена 
ґрунтовна методика збирання і використання слідів запаху при розслідуванні 
злочинів [2, c. 37-43]. І в цьому немає нічого дивного, враховуючи постійне 
творче спілкування М. Я. Сегая зі співробітниками КНДІСЄ та інших наукових 
установ України. 

Ім’я Михайла Яковича Сегая в уявленні більшості правників асоціюється 
з Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, з Київським 
регіональним центром Академії правових наук України. З його ім’ям пов’язано 
багато найважливіших наукових досягнень в галузі методології судової 
ідентифікації (1970), методики трасологічних досліджень виробів масового 
виробництва (1983), сучасних можливостей судових експертиз у світлі 
досягнень науки і техніки (1987), юридичної освіти і науки в Україні (1992), 
судової експертизи матеріальних слідів-відображень (1997), концептуальних 
засад інформатизації судочинства (2000), судової експертології – науки про 
експертну діяльність (2003) [3]. 

Життя М. Я. Сегая у судовій експертології і криміналістичній науці й 
сфері організації експертних наукових досліджень та практичної реалізації 
наукових досліджень в експертну, слідчу і судову діяльність, його громадська 
та державна діяльність – воістину великий подвиг в ім’я розквіту 
криміналістичної науки, судової експертології, методології судової 
ідентифікації і судової трасології виробів масового виробництва, в ім’я 
майбутнього криміналістики. 
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ПАМ’ЯТІ ВЕЛИКОГО КРИМІНАЛІСТА ТА УЧИТЕЛЯ 
 

Мені дуже пощастило впродовж восьми років (з 2005 по 2013 рр.) 
працювати під науковим керівництвом академіка Михайла Яковича Сегая, 
видатного українського криміналіста, вченого та практика й ці роки – цілий 
новий період у моєму житті. Все, зроблене М. Я. Сегаєм: виховані, вирощені та 
навчені ним вчені різного масштабу; його методи роботи; все, що він дав нашій 
криміналістиці та судовій експертології, – в сукупності не може бути 
охарактеризовано інакше, як оригінальна наукова школа, плідна та повчальна. 
Жодна людина в науці… не дала мені так багато, як Михайло Якович. 

Прекрасно пам’ятаю першу зустріч із ним у далекому вже 2005-му році, 
яку організував мені його учень та керівник нашої кафедри криміналістики – 
Бірюков Валерій Васильович, теж у практичному минулому Експерт-
криміналіст з великої літери, як і Вчитель. Він передав мені цю естафету, а я не 
мав права на помилку. Ця Людина вже з перших миттєвостей спілкування 
вразила мене масштабністю й чіткістю думки, оригінальністю та невичерпністю 
ідей. 

Активний учасник Великої Вітчизняної війни, Михайло Якович брав 
безпосередню участь у боях під Вовчанськом, Богучаром, Харковом. Є 
учасником Сталінградської та Курської битв, Вісло-Одерської та Берлінської 
наступальних операцій. Спогади про Війну під час нашого спілкування були 
окремою сторінкою. Сувору правду про неї, «бувальщини та легенди війни», 
пощастило дізнатися мені від нього. Як колишній солдат, він завжди проявляв 
чутливість до моїх особистих проблем, передавав привіти моїм батькам та 
колегам. 

Це був справжній Академік, який досконало засвоїв криміналістичну 
науку. Зовнішній вигляд, вміння триматись, здатність коротко викладати свої 
думки, все свідчило про те, що М. Я. Сегай потужний науковий керівник. 

М. Я. Сегай був незрівняним вихователем, який уважно спостерігав за 
людьми та знав їх, вимогливим, суворим, який чудово вмів роз’яснити тобі твої 
помилки. Очевидність їх ставала зрозумілою вже після трьох-чотирьох його 
фраз. Його суворості боялися, хоча він не був ані ризьким, ані грубим. Але він 



 

 

умів так швидко й так точно показати тобі твої помилки, твою неправоту в тому 
чи іншому питання, що це тримало в напрузі. 

Під час наукових спілкувань він добивався великої динамічності 
обговорення, окреслював складні та цікаві моменти, наближаючи той чи інший 
момент до умов розслідування реального злочину. Обговорення тих або інших 
наукових ідей, які планувалось реалізувати в дисертації, завжди проходили 
повчально, з тими неузгодженостями та з тим навантаженням, які притаманні 
для практики. Тому  результат був незмінно позитивним. 

Він ніколи не нав’язував своїх попередніх рішень, схвалював розумну 
ініціативу та допомагав розвити її. М. Я. Сегай керував підготовкою дисертації 
так, що ти з бажанням максимально працював творчо. При цьому і він, і всі 
його учні, добре розуміли, що вченим та практиком сучасності без сильної волі, 
без власних твердих переконань, без особистої оцінки та здатності до наукового 
аналізу великого масиву наукових джерел, без власного почерку в роботах, без 
інтуїції, тобто без власного «я», бути неможна. 

М. Я. Сегай був надзвичайно вимогливим до себе та до підлеглих, у 
судженнях – принциповим, в роботі – точним. Власні дії він розраховував 
буквально до хвилини. Такої ж точності в роботі він вимагав й від підлеглих. 

Михайло Якович був високоосвіченою людиною. Він добре знав 
художню літературу та мистецтво, філософію, відмінно розбирався в загальних 
технічних питаннях, наполегливо працював над розвитком криміналістичної та 
експертної думки. Достатньо зазначити, що філософію, її призначення та роль у 
розвитку криміналістики я пізнав саме від нього. 

Про цього наукового батька, видатну особистість з європейським ім’ям з 
любов’ю, захопленням та вдячністю згадують сьогодні численні його учні, 
колеги, друзі по науковій та практичній діяльності, а закладені ідеї ще довго 
будуть джерелом творчого натхнення майбутніх поколінь українських 
криміналістів. 

Його заслуги перед державою та суспільством важко переоцінити та 
навряд чи можна описати в одній та навіть у декількох статтях. Життю та 
творчості учасника Великої Вітчизняної війни, фронтовика, академіка 
Національної академії наук України, професора, заслуженого діяча науки і 
техніки України присвячено чимало спогадів, збірок статей, матеріалів багатьох 
конференцій. 

Чому всі, хто так чи інакше знав М. Я. Сегая, відносились до нього з 
безмежною повагою? Відповідь одна: залишаючись вимогливим, Михайло 
Якович поважав людей незалежно від їх положення. І це головне, що 
приваблювало в ньому. 

Зазначу лише основні, з мого погляду, наукові заслуги мого вчителя. По-
перше, Михайло Якович – автор та розробник оригінальної наукової концепції 
методології судової ідентифікації. Ця монументальна праця отримала широку 
відомість не тільки у вітчизняній, але й у закордонній криміналістичній науці.  

Монографія витримала випробування часом, а її значення є настільки 
великим, що і тепер, через п’ять років після уходу з життя Михайла Яковича, 
нема жодної кандидатської або докторської дисертації по криміналістиці, в 



 

 

списку використаної літератури якої не значилася би «Методологія судової 
ідентифікації», як і наступні роботи М. Я. Сегая. По-друге, професор 
М. Я. Сегай широко відомий не тільки як видатний вчений-криміналіст. Низка 
крупних його робіт присвячена проблемам інформатизації кримінального 
судочинства, юридичної освіти і науки в Україні, гносеологічним аспектам 
розслідування. 

З Луганським державним університетом внутрішніх справ імені 
Е. О. Дідоренка у М. Я. Сегая склалися особливі відносини під час його роботи 
професором кафедри криміналістики. Запрошений засновником та фундатором 
університету, генерал-полковником Є. О. Дідоренком, науковий товариш та 
близький друг проректора з наукової роботи, професора Б. Г. Розовського, 
професора В. І. Костильова, для розвитку вишу він зробив дуже багато. 

В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, С. І. Кобзар, А. О. Полтавський. Це школа 
М. Я. Сегая. Він вчив їх, вони вчились у нього. Він був людиною великого 
масштабу. 

Михайло Якович також допомагав у складенні планів, програм, методик, 
рецензував науково-теоретичний журнал «Вісник Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка» 

А зі скількома метрами української криміналістики та судової 
експертології встановив наукові контакти Університет завдяки йому? 
В. Г. Гончаренко, В. О. Коновалова, Н. І. Клименко, В. К. Лисиченко, 
А. В. Іщенко, Є. Д. Лук’янчиков, В. К. Весельський, Ю. Ю. Ярослав. 

Цей формат співпраці був не тільки збережений, а й в рази розвинений за 
ректора Луганського державного університету внутрішніх справ 
імені Е. О. Дідоренка, професора В. М. Комарницького, який завжди вмів 
цінити та берегти людей, творити. Нарешті, ті засади співпраці останніх років й 
дозволили рідному університету зайняти провідне місце в системі юридичної 
освіти в Україні та вижити. 

М. Я. Сегай був дивною Людиною великих обдарувань. Вважаю, що в 
криміналістичному середовищі, так само як і в будь-якому іншому, не кожне 
десятиріччя народжуються такі великі, талановиті особистості. І те, що така 
Людина була втрачена для нас, стало особливо великою трагедією серед інших 
трагедій. Це була незрівняна Людина. З нею було легко працювати, якщо ти 
багато працював, якщо ти був у курсі всіх криміналістичних новинок, всіх 
теоретичних новинок, якщо ти все читав, за всім слідкував, за всіма 
криміналістичними журналами, за всіма книгами. І якщо ти з повною віддачою 
займався дисертацією. Але якщо ти за чимось не в слідив, відстав, полінувався, 
не прочитав, не ознайомився, не опинився на рівні криміналістичної думки, на 
рівні її нових кроків, якщо ти не повністю або не так добре, як треба, підготував 
запланований об’єм роботи – тоді стережися. Тоді з М. Я. Сегаєм важко 
працювати. Він був дуже вимогливим та не прощав цього. Словом, це була 
справжня школа. 
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СЛОВО ПРО ЛЮДИНУ 
 

Більше п’яти років назад пішов у вічність Михайло Якович Сегай – 
Людина, яка своїм життям подала приклад молодшому поколінню служіння 
своєму народу, суспільству і державі. Пройшовши буремними дорогами 
Великої вітчизняної війни і повернувшись додому, Михайло Якович без 
перебільшення став одним з видатних вчених-криміналістів, знаним науковцем 
не лише в Україні, а й далеко за її межами. Майже півстоліття Михайло Якович 
пропрацював у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, 
поєднуючи практичну діяльність з науковою, по праву ставши провідним 
фахівцем у галузі криміналістики, ґрунтовно розробивши теорію судової 
ідентифікації та досліджуючи проблеми судової експертизи. 

Михайло Якович любив людей і люди йому віддячували у цьому, 
цінуючи його принциповість, чесність, щедрість, бажання підтримати, 
порадити чи просто підбадьорити. Він був активним членом низки 
спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, виступав офіційним 
опонентом, був науковим керівником та консультантом під час підготовки 
дисертацій його учнями. Мені дуже добре пам’ятається засідання 
спеціалізованої вченої ради 6 лютого 2004 року в Національній академії 
внутрішніх справ України, під час якого проводився захист моєї докторської 
дисертації. Тоді, вислухавши низку жорстких критичних зауважень на адресу 
дисертанта, Михайло Якович взяв слово, об’єктивно проаналізував роботу й 
висловив впевненість у перспективності розпочатих досліджень та закликав 
присутніх їх підтримати. Саме завдяки такій принциповій позиції рада 
прийняла позитивне рішення, у чому повною мірою завдячую Михайлу 
Яковичу Сегаю. 

Мені часто доводиться бути на Печерську і кожного разу, перебуваючи на 
Кріпосному провулку, де тривалий час жив Михайло Якович Сегай, згадую про 
цю відкриту й чуйну Людину з великої букви, яка залишила такий яскравий 
слід у житті кожного з нас. Ми постійно користуємося його творчим 
надбанням, а фундаментальна праця Михайла Яковича «Методология судебной 
идентификации», видана майже півстоліття назад, донині не втратила своєї 
актуальності й постійно, з року в рік, рекомендується для ознайомлення 
студентам-правникам Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» під час вивчення курсу криміналістики. 
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ТВОРЧИЙ ДОРОБОК ПРОФЕСОРА М. Я. СЕГАЯ 

І ПОТРЕБИ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

Кожна людина славетна своїми справами. Для кожного вченого справою 
його життя стає наука, наукові здобутки і, безумовно, учні. Задля цього 
науковці живуть, творять, з цим залишаються в пам’яті навколишніх. Добре, 
коли ця пам’ять така ж міцна і світла, як людина, котра залишила спомини про 
себе. В цьому році ми відмічаємо 95-річчя відомого українського вченого й 
практика, теоретика і практичного діяча, вдячного учня своїх знаних 
попередників і великого вчителя численної когорти криміналістів та експертів – 
Михайла Яковича Сегая. Творчий спадок цього відомого діяча науки є 
невичерпним і ще тривалий час буде об’єктом пильної уваги й джерелом 
творчого натхнення сьогоднішніх й майбутніх криміналістів і не лише в 
Україні.  

Наше перше знайомство з Михайлом Яковичем відбулось ще в останній 
чверті минулого століття, а якщо бути більш точним, то на початку 80-х років 
останнього століття минулого тисячоліття. Тоді самі ми були молоді й ще мало 
досвідчені слідчий та експерт-криміналіст Київської обласної міліції. Лише 
починали свою професійну діяльність і неодноразово звертались по допомогу 
до старших колег, а користуючись тим, що працювали в столиці, не цурались 
можливості «добрати» наукових знань і з невеличкою долею нахабства шукали 
нагоди, щоб попитати порад у відомих вчених. Одним з них був М. Я. Сегай, 
який на той час працював у Київському науково-дослідному інституті судових 
експертиз (КНДІСЕ). Не дивлячись на те, що вже в той час він був знаним в 
Україні науковцем, заступником директора з наукової роботи потужної 
експертної установи, а потім головним науковим співробітником у ній, кожен з 
нас зміг встановити з ним нормальні людські і суто робочі контакти. Якщо 
відверто, то в ті роки наші зустрічі були не тривалі і підходили до нього 
поспілкуватись не самі, а разом з його підлеглими експертами, до яких у нас 
були питання з приводу призначення чи оцінки результатів експертиз. Але з тих 
коротких зустрічей запам’яталось, що Михайло Якович завжди був привітним, 
ввічливим, інтелігентно-стриманим і коректним у висловлюваннях, а іноді 
після його порад лунали й пропозиції: а може напишете про це коротеньку 
статейку для нашого збірника? Для нас, початківців-практиків такі слова 
сприймались як пропозиція зробити щось нездійсненне. Пізніше ми 
продовжили знайомство з цією великою Людиною вже як вчені, представники 
науки криміналістики, спочатку молоді, а потім так само молоді, але трішки 
досвідчені науковці. В нашому становленні як вчених бачимо й оцінюємо роль 



 

 

не лише нашого безпосереднього наукового керівника професора В. П. Бахіна, 
але й його товариша й однодумця в науці й по життю доктора юридичних наук, 
професора М. Я. Сегая. 

Скромність, порядність, інтелігентність, відповідальність, 
професіоналізм – це ті риси, що притаманні багатьом людям, але для Михайла 
Яковича вони були і завжди залишались невід’ємними. Він міг знайти 
необхідні слова і пояснити окремі питання, які, на перший погляд, здавалися 
для нас надскладними і незрозумілими. Не можна було не побачити й 
«педагогічну жилку» М. Я. Сегая. Знаємо, що він віддавав своїм учням, серед 
яких і доктори, і кандидати наук, масу власних творчих сил, енергії, терпіння, 
дарував їм знання.  

Наукові інтереси й спектр досліджуваних М. Я. Сегаєм проблем є 
багатогранними, про що свідчать його чисельні роботи з проблем судової 
експертології, методології й теорії криміналістичної ідентифікації, 
криміналістичного дослідження матеріальних слідів злочину та ін. М. Я. Сегай 
є автором понад 180 наукових праць, серед яких 6 монографій та 10 
методичних посібників. Серйозна увага в працях М. Я. Сегая приділена 
розробці наукових основ експертології, в тому числі теоретико-методологічних 
й організаційних засад її становлення й розвитку [1; 2]. Він вважав, що судова 
експертологія має всі підстави для конституювання в самостійну галузь 
наукового знання, якщо розглядати її як науку про закономірності виникнення 
й розвитку судових експертиз, процесу експертного дослідження й формування 
його результатів, що мають прояв у спільності тих методологічних й 
методичних основ, на базі яких є можливим поєднання окремих видів судових 
експертиз в єдину цілісну систему із чіткою класифікацією видів судової 
експертизи як її елементів.  

В своїх наукових працях М. Я. Сегай неодноразово звертався до проблем 
організаційно-управлінського аспекту судово-експертної діяльності, які й 
сьогодні є актуальними. Аналіз стану судово-експертної діяльності, 
здійснюваної в судово-експертних установах та відомчих експертних 
підрозділах, показує, що сьогодні бачимо якісний перехід від провадження, 
заснованого на організації праці окремих експертів, до високотехнологічних 
процесів масового проведення експертиз. Зростання наукоємності сучасних 
експертних досліджень передбачає формування більш складного, досконалого 
методичного забезпечення різного роду досліджень. Сьогодні в межах 
управління якістю судово-експертної діяльності є актуальним створення 
комплексу судово-експертних стандартних операційних процедур, під якими 
розуміють документовані програми дій експерта для вивчення властивостей 
об’єктів судової експертизи. Розробка й застосування таких стандартних 
операційних процедур дає можливість забезпечити єдиний науково-методичний 
підхід до експертної практики судово-експертних установ.  

На даний час в Україні майже всі експертні дослідження забезпечені 
досконалими методиками й їх проведення набуває все більше технологічного 
характеру. Безумовно, ще й сьогодні в експертній практиці трапляються 
складні, унікальні експертизи, які вимагають від експертів не лише знання 



 

 

існуючих методичних підходів, а й творчого пошуку нових, раніше не 
досліджуваних задач. Проте загальною закономірністю стає зміщення точки 
прикладання інтелектуальних ресурсів від конкретного провадження в галузь 
усвідомлення й узагальнення експертного досвіду, створення належного 
методичного забезпечення судової експертизи. В межах проведення конкретних 
експертиз чітко простежується тенденція стандартизації процесу дослідження й 
його розчленування на ланцюжки стандартних операційних процедур. До того 
ж творчі здібності й інтелектуальні можливості конкретного експерта більшою 
мірою спрямовуються на оцінку й інтерпретацію отриманих результатів й 
формування висновків.  

Ще наприкінці ХХ століття М. Я. Сегаєм було вперше в Україні підняте 
питання щодо необхідності розробки експертних технологій. Ним разом із 
директором КНДІСЕ В. К. Стринжею було запропоновано визначення поняття 
«експертна технологія», під якою необхідно розуміти: сукупність правил, 
прийомів та засобів найбільш раціональної та ефективної організації 
провадження судових експертиз у державних судово-експертних установах; 
описання технологічних схем, процесів, карток; розробку загальних та окремих 
положень з подальшого вдосконалення вказаних правил, прийомів, засобів, 
технологічних схем, процесів, карток [3, с. 3]. Розвиток технологій, без сумніву 
має позитивний вплив на методи й засоби судової експертизи. Інновації судово-
експертної діяльності обумовлені не лише потребами сторін кримінального 
провадження й суддів у розширенні доказової бази шляхом встановлення й 
перевірки таких фактичних даних, що раніше не враховувалися, а й намаганням 
підвищити об’єктивізацію й достовірність висновків експертів, прозорість 
експертних технологій. Сьогодні ми з впевненістю говоримо про те, що 
необхідність переходу на якісно новий рівень судово-експертних технологій 
обумовлена викликами часу й зростаючими потребами вітчизняного 
судочинства, адже законодавство й користувачі експертною продукцією 
пред’являють все більш складні критерії об’єктивізації судової експертизи. 
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ДОРОБОК АКАДЕМІКА СЕГАЯ МИХАЙЛА ЯКОВИЧА 
В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Михайло Якович Сегай був надзвичайно багатогранною людиною. 

Солдат, захисник Батьківщини, офіцер, командир батареї «Катюш», видатний 
вчений-юрист, організатор науки, академік. Кожна грань його насиченої 
діяльності, повсякденного життя потребує окремого детального розгляду та 
ретельного вивчення бо є чому навчатися, є з кого брати приклад. Широке коло 
інтересів цієї славетної людини одночасно, тим більше в рамках статті, охопити 
неможливо, тому ми зосередимося, хоча і пунктирно, на наукових 
дослідженнях дисертаційного рівня, по яких М. Я. Сегай був науковим 
керівником. 

Публічний захист першої дисертаціі, яка була офіційно підготовлена під 
науковим керівництвом М. Я Сегая відбувся 6 липня 1969 року у Київському 
національному університеті ім. Тараса Шевченка. Автором дисертації була 
Ніна Іванівна Клименко, тоді науковий співробітник Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз, а нині – професор Європейського 
університету, доктор юридичних наук, професор. Тема роботи і сьогодні, майже 
через п’ятдесят років після захисту, є важливою та актуальною: 
«Криміналістичне дослідження текстів, виконаних українською мовою у 
кримінальному судочинстві» [1]. Офіційними опонентами по зазначеній 
дисертації виступали доктор юридичних наук, професор Л. Ю. Ароцкер із 
Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз 
ім. М. С. Бокаріуса та  кандидат юридичних наук, доцент І. П. Лановенко із 
Інституту держави та права АН України. Детальне відображення обставин 
захисту викликане, принаймні, двома обставинами. По-перше, це перша робота, 
яка офіційно була підготовлена під науковим керівництвом М. Я. Сегая. По-
друге, на  той час М. Я. Сегай був кандидатом юридичних наук, а докторську 
дисертацію «Методологія судової ідентифікації» [2] захистив у Київському 
національному університеті ім. Тараса Шевченка майже через рік – 18 травня 
1970 року. Сьогоднішні науковці далеко не завжди звертають увагу на такі 
обставини, як науковий рівень керівника дисертації, досвід наукової діяльності 
та інші показники. З цього приводу треба сказати, що до кінця  восьмидесятих 
років минулого століття у колишньому Радянському Союзі призначення 
науковим керівником не доктора наук було винятком. Кандидат наук міг стати 
науковим керівником по підготовці кандидатської дисертації лише з офіційного 
дозволу Вищої атестаційної комісії СРСР. Тобто високий науковий авторитет 
М. Я. Сегая, який у той час уже п’ять років працював заступником з наукової 
роботи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, був 
офіційно визнаний ще до захисту докторської дисертації. Стосовно роботи 
Н. І. Клименко слід зазначити, що в українській криміналістиці дослідженням 
української писемної мови науковці цікавляться дуже рідко. 



 

 

Другою роботою, яка була підготовлена під керівництвом тоді уже 
доктора юридичних наук М. Я. Сегая була дисертація В. М. Прищепи «Теорія 
та  практика трасологічної ідентифікації предметів масового виготовлення» [3]. 
Захист відбувся у  листопаді 1970 року в Одеському державному університеті 
ім. І. І. Мечнікова. Офіційними  опонентами виступили: доктор юридичних 
наук, професор І. М. Лузгін із  Академії МВС СРСР та кандидат юридичних 
наук, доцент Т. Ф. Шаркова із Одеської науково-дослідної лабораторії судових 
експертиз. 

Наступною роботою, підготовленою під науковим керівництвом 
М. Я. Сегая, була дисертація Т. М. Федоренко «Процесуальні і тактичні 
питання почеркознавчої експертизи у цивільному судочинстві (pа матеріалами 
Української РСР)» [4]. Вона  захищена у 1977 році у Харківському юридичному 
інституті (нині – Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого). 
Офіційними опонентами виступили: директор Центрального науково-
дослідного інституту судових експертиз доктор юридичних наук, професор 
О. Р. Шляхов та директор Азербайджанського  науково-дослідного інституту 
кримінології, криміналістики та  судових експертиз кандидат юридичних наук 
Ф. Е. Давудов. Надзвичайно цікавим є те, що зазначена робота є фактично 
однією із перших спроб обґрунтувати ідею про те, що криміналістика є наукою, 
здобутки якої використовуються не тільки у кримінальному судочинстві. 
Пізніше, у 1984 році це на фундаментальному рівні було розглянуто у 
докторській дисертації білоруського вченого В. Г. Тихиня «Теоретичні 
проблеми застосування даних криміналістики у цивільному судочинстві» [5]. 
Принагідно згадаємо, що у 1967 році Р. С. Бєлкіним та Ю. І. Краснобаєвим 
сформульовано нове, на той час, бачення криміналістики як системи знань про 
закономірності формування та роботи з доказовою інформацією у 
кримінальному судочинстві [6]. Робота Прищепи В. М., основні ідеї якої були 
запропоновані М. Я. Сегаєм, фактично містила підвалини сучасного розуміння 
криміналістики як науки, здобутки якої використовуються далеко за межами 
кримінального судочинства. Таке бачення доказово висвітлено у роботах 
В. Г. Гончаренка, В. Ю. Шепітька, одного із авторів цієї публікації та інших 
вчених. 

У 1982 році у Київському національному університеті ім. Тараса 
Шевченка була захищена робота Ю. Ю. Ярослава «Теоретичні та методичні 
основи виявлення і фіксації латентних слідів папілярних узорів у радянській 
криміналістиці» [7]. Вона була позитивно оцінена офіційними  опонентами:  
доктором юридичних наук, професором В. О. Снетковим із Академії МВС 
СРСР та кандидатом юридичних наук, доцентом А. О. Фокіною із Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка. Слід сказати, що на той час 
дактилоскопія використовувалася у протидії  злочинності продовж багатьох 
десятиліть. Так, відомо що у Російській Імперії ще у 1871 році при навчанні 
жандармів викладалися основи дактилоскопії [8, c. 103]. Разом з тим 
Ю. Ю. Ярославу та його науковому керівнику вдалося виокремити найбільш 
складні проблеми роботи з латентними слідами пальців рук та визначити шляхи 
їх вирішення. У концентрованому вигляді це знайшло відображення у розробці 



 

 

нового напряму в галузі виявлення та фіксації слідів папілярних узорів – 
методу вакуумного напилення. 

У 1989 році науковий співробітник Київського науково-дослідного 
інституту судових експертиз В. М. Палій у Національній академії внутрішніх 
справ захистила дисертацію «Теоретичні та методичні основи 
криміналістичного дослідження документів, виготовлених на знакодрукуючих 
пристроях» [9]. Офіційними  опонентами виступили декан юридичного 
факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка  
доктор юридичних наук, професор В. Г. Гончаренко та доцент кафедри 
криміналістики Національної академії внутрішніх справ кандидат юридичних 
наук, доцент В. Г. Лукашевич  За великим рахунком, це була одна з перших 
робіт,  у якій зроблена вдала перспективна спроба висвітлити можливості 
встановлення знакодрукуючих пристроїв електронно-обчислювальних машин. 

У спеціалізованій вченій раді Національної академії внутрішніх справ 
науковий співробітник Київського науково-дослідного інституту судових 
експертиз Г. В. Прохоров-Лукін захистив дисертацію «Теоретичні та методичні 
основи судово-експертної ситуалогії» [10]. Публічний захист цієї роботи 
відбувся у 1993 році при офіційному опануванні доктора юридичних наук, 
професора І. В. Постіки із Одеського державного університету ім. 
І. І. Мечнікова та кандидата юридичних наук, доцента П. Д. Біленчука із 
Національної академії внутрішніх справ. Оригінальність цього дослідження 
полягає в тому, що у радянській та пострадянській криміналістиці це була 
перша дисертація з проблем експертної ситуалогії. 

Проблеми експертної профілактики розглядалися у дисертації 
Ю. С. Сушко «Актуальні проблеми профілактичної діяльності при проведенні 
судово-економічних експертиз» [11]. Відомо, що засновником наукової 
розробки проблем судової експертології у колишньому СРСР був український 
вчений І. Я. Фрідман, який у 1974 році у Всесоюзному  інституті вивчення 
причин та розробки заходів попередження злочинності захистив докторську 
дисертацію «Судова експертиза та питання попередження злочинів» [12]. 
Дисертація Ю. С. Сушко захищалася 1994 року у Київському національному 
університеті ім. Тараса Шевченка при підтримці офіційних опонентів доктора 
юридичних наук, професора В. К. Лисиченка із Академії Служби безпеки 
України та кандидата юридичних наук, доцента О. Б. Камоцького із  
Національної академії внутрішніх справ і була повністю присвячена 
профілактичній діяльності при проведенні судово-економічних експертиз.  

У спеціалізованій вченій раді Національної академії внутрішніх справ у 
лютому 2001 року відбувся захист дисертації «Використання комп’ютерних 
технологій для фіксації криміналістично значимої інформації у процесі 
розслідування» [13], яку підготував доцент кафедри криміналістики 
Луганського інституту внутрішніх справ МВС  України В. В. Бірюков 
Офіційними опонентами виступили  доктор юридичних наук В. К. Лисиченко  
із Академії державної податкової Служби України та  кандидат юридичних 
наук Ю. Ф. Жаріков із Національної академії внутрішніх справ України. Це 



 

 

була перша в Україні робота, в якій фактично започатковано використання 
новітніх технологій у фіксації доказової інформації при розслідуванні злочинів. 

У зазначеній спеціалізованій вченій раді Національної академії 
внутрішніх справ у вересні 2004 року відбувся захист дисертації викладача 
кафедри криміналістики Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя 
незалежності України В. В. Коваленка «Актуальні проблеми застосування 
науково-технічних засобів спеціалістами при провадженні слідчих дій» [14]. 
Офіційними опонентами виступили  доктор юридичних наук В. К. Лисиченко із 
Академії державної податкової Служби України та  кандидат юридичних наук 
Є. Д. Лук’янчиков із Національної академії внутрішніх справ України. 

У 2005 році у спеціалізованій вченій раді Національної академії 
внутрішніх справ викладачем кафедри криміналістичних експертиз  
Національної академії внутрішніх справ В. М. Абрамовою була захищена 
дисертація «Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання» [15]. 
Офіційними опонентами виступали  доктор юридичних наук А. В. Іщенко із 
Національної академії внутрішніх справ та  кандидат юридичних наук  
Н. М. Дяченко із Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного 
центру МВС України. Слід підкреслити, що зазначена робота була першою в 
Україні, де висвітлювалася проблема помилок у експертній діяльності. Згодом 
зазначені у цій дисертації положення були розвинуті і у роботах з кримінально-
процесуального права. 

У спеціалізованій вченій раді  Академії адвокатури у 2008 році здобувач 
із Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка 
В. С. Бондар захистив дисертацію «Проблеми теорії і практики використання 
спеціальних криміналістичних знань в розслідуванні крадіжок з проникненням 
в житло» [16]. Офіційними опонентами виступили  доктор юридичних наук, 
професор В. Г. Гончаренко із  Академії адвокатури України та   кандидат 
юридичних наук Ю. Ю. Ярослав із Київського науково-дослідного інституту  
судових експертиз. 

Як бачимо, тематика дисертацій, підготовкою яких керував М. Я. Сегай,  
досить різноманітна: почеркознавство, трасологія, дактилоскопія, 
документознавство, експертна профілактика. Разом з тим, їх об’єднує 
конкретний науковий напрям, який має ключове значення у повсякденній 
практиці протидії злочинності – використання спеціальних знань у розкритті, 
розслідуванні і попередженні злочинів. Принципово важливим є те, що у 
більшості робіт, вектор дослідження яких спрямовувався М. Я. Сегаєм, 
фактично започатковувалися нові напрями наукових пошуків: дослідження 
україномовних текстів, використання криміналістичних знань за межами 
кримінального процесу, розробка нового напряму в галузі виявлення та фіксації 
слідів папілярних узорів – методу вакуумного напилення, основ судово-
експертної ситуалогії, використання комп’ютерних технологій у кримінальному 
процесі, проблематика експертних помилок та визначення шляхів їх подолання. 

Вагомий творчий доробок доктора юридичних наук, професора, 
заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної Академії 



 

 

правових наук України Сегая Михайла Яковича із вдячністю використовується 
і буде використовуватися вченими та практиками. 
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М. Я. СЕГАЙ – 

ПРОФЕСІОНАЛ ЗА ПОКЛИКАННЯМ І ГУМАНІСТ ПО ДУХУ 
 

Михайло Якович Сегай (1923-2013) – досвідчений експерт, вчений-
криміналіст, доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових 
наук України, заслужений діяч науки і техніки України, учасник Великої 
вітчизняної війни. Після закінчення середньої школи, він був призваний в 
діючу армію. Всі роки Великої вітчизняної війни був на фронті, має державні 
нагороди. 

Закінчив юридичний факультет Київського державного університету 
імені Тараса Шевченка. З 1950 по 1996 рр. працював у Київському НДІСЕ 
молодшим, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу 
криміналістичних досліджень, заступником директора з наукової роботи (в 
1963-1983 рр.), виконував обов’язки директора інституту (з 1962 по 1963 рр. і з 
1979 по 1981 рр.), а потім був ученим секретарем, головним науковим 
співробітником Київського регіонального центру Академії правових наук 
України. 

У 1959 р. Михайло Якович захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Криміналістична ідентифікація та 
особливості її застосування в окремих видах криміналістичної експертизи». Вся 
його робота була пов’язана з КНДІСЕ. Як талановитий криміналіст і вчений, 
науковий керівник інституту, М. Я. Сегай керував написанням робіт багатьох 
співробітників інституту: Н. І. Клименко, В. М. Прищепи, В. М. Палій, 
Г. В. Прохорова-Лукіна, В. Є. Бергера та інших. Він вніс вагомий внесок у 
розвиток наукових основ судових експертиз, а також у впровадження в 
експертну практику нових методів дослідження речових доказів, виховання 
молодих судових експертів. М. Я. Сегай був членом декількох спеціалізованих 
вчених рад по захисту дисертацій, постійно приймав участь у підготовці 
судових кадрів. Всього, як керівник і консультант, він підготував 2 доктори та 
20 кандидатів наук. 

У 1970 р. Михайло Якович видав фундаментальну монографію 
«Методологія судової ідентифікації» (Київ), а через декілька місяців захистив 
докторську дисертацію на цю ж тему. Це була на той час одна з двох 
докторських дисертацій в галузі криміналістичної ідентифікації: другу 
дисертацію в тому ж році захистив В. Я. Колдін. 

Сегай М. Я. своєрідно визначив предмет судової ідентифікації, який, на 
його думку, «составляет закономерности возникновения, обнаружения, 
исследования и использования идентификационных связей, обусловленных 
взаимодействием и взаимным отображением свойств отождествляемого 
объекта и материальной среды события преступления». Дисертація була 
знаменною віхою на творчому шляху цього видатного вченого-криміналіста. 
Михайло Якович визнаний одним із лідерів криміналістичної науки в Україні. 

В 1993 р. йому присвоюють звання заслуженого діяча науки і техніки 
України і в тому ж році його обирають членом-кореспондентом Академії 



 

 

правових наук України. 
З 1993 по 1994 рік він за сумісництвом викладав криміналістику на 

юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка. З липня 1994 р. за 
сумісництвом, а з грудня 1996 р. постійно працював вченим секретарем, а потім 
головним науковим співробітником Київського регіонального центру Академії 
правових наук України. Основними напрямками його наукової діяльності були 
криміналістика і судова експертиза (правові та методологічні питання). 10 років 
(з 1955 по 1965 рр.) М. Я. Сегай був вченим секретарем і членом редакційної 
колегії республіканського міжнародного науково-методичного збірника 
«Криминалистика и судебная зкспертиза», який був створений за ініціативою 
проф. В. П. Колмакова. У збірнику публікуються наукові праці з питань 
криміналістики і судової експертизи, матеріали узагальнення слідчої та судової 
практики, судової експертизи, оцінки і використання висновків експертизи. 
Збірник мав наступні розділи: загальні питання криміналістики і судової 
експертизи, криміналістична техніка і судова практика використання судових 
експертиз. 

М. Я. Сегай – автор понад 180 наукових праць (6 монографій, 10 
методичних посібників з питань судової ідентифікації, тактики підготовки і 
проведення судових експертиз, сучасних можливостей, експертизи 
матеріальних слідів-відображень). Найбільш відомі з них: «Методология 
судебной идентификации» 1970 р., «Судебные экспертизы» 1981 р. (гл. Тактика 
подготовки, назначения и проведения судебной экспертизы), «Методики 
трасологических исследований изделий массового производства» 1983 р., 
«Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и 
техники» 1987 р., «Судебная экспертиза материальных следов-отображений 
(проблемы методологии)» 1997 р. Науково-практичний коментар до Закону 
України «Про судову експертизу» у науково-практичному посібнику 
«Експертизи у судові практиці» 2010 р. [1]. 

Основні наукові ідеї, над якими працював М. Я. Сегай – це: 
1) Теорія і методологія судової ідентифікації. Розвиваючи ідеї робіт 

С. М. Потапова, А. І. Вінберга і М. В. Терзієва, В. Я. Колдіна, що заклали 
основи цієї теорії, автор обґрунтував концепцію ототожнення шуканих об’єктів 
за їх зв’язками взаємодії з матеріальним середовищем події злочину як 
відображаюча і відображаєма сторони. В цьому аспекті досліджені 
гносеологічні, психологічні і логічні основи судової ідентифікації і надана 
розгорнута методика використання прямих, зворотних і зустрічних 
ідентифікаційних зв’язків під час проведення слідчих дій в процесі експертного 
ототожнення і впізнання. Крім запропонованого В. Я. Колдіним поняття 
«шуканий» і «превіряємий» об’єкти М. Я. Сегай ввів у науку і практику поняття 
«ідентифікаційні прямі і зворотні зв’язки» .[2, 3]. З'явилися такі терміни як 
«ідентифікаційний період» (В. П. Колмаков), «ідентифікаційне поле» 
(А. О. Ейсман) та інші. Поряд з розробкою проблем ідентифікації за 
матеріально-фіксованим відображенням були досліджені процеси ідентифікації 
за мисленим образом. 

2. Разом зі своїм учнем експертом інституту В. М. Прищепою та іншими 



 

 

співробітниками експертних установ, М. Я. Сегай розробив методику 
трасологічного дослідження виробів масового виробництва, як різновиду 
трасологічної експертизи. 

3. Разом з своєю ученицею В. М. Палій М. Я. Сегай провів 
криміналістичне дослідження документів, які в період науково-технічного 
прогресу зазнали суттєвих змін. Це уніфікація машиноорієнтованих документів, 
яка заключається у встановленні єдиного комплексу їх видів, різновидностей 
форм (єдиних правил їх складання, оформлення і створення трафаретних 
текстів). 

4. М. Я. Сегай разом із В. К. Стринжею і Г. В. Прохоровим-Лукіним 
дослідив матеріальні сліди відображення і методи вирішення основних класів 
експертних задач [4]. 

Теорія і практика судової експертизи матеріальних слідів злочину (слідів-
відображень) об’єднані єдністю об’єкта, задач і методів дослідження, що 
утворюють загальний міжгалузевий предмет і методологію експертного 
пізнання. 

5. В своїх останніх роботах, опублікованих у Віснику Академії правових 
наук України [5, 6], М. Я. Сегай розглянув питання розвитку і становлення 
судової експертології – нової науки про судову експертизу і умови, що 
сприяли її становленню. Він, як і багато інших вчених-криміналістів України і 
СНД (Н. І. Клименко, А. В. Іщенко, П. Д. Біленчук, Г. В. Прохоров-Лукін та 
інші) визнав судову експертологію самостійною галуззю юридичної науки [7, 8, 
9], вчені розійшлися у трактуванні її місця в системі інших галузей знань. 
М. Я. Сегай визначив судову експертологію як науку про закономірності й 
методологію формування й розвитку судових експертиз, закономірності 
дослідження їх об’єктів, здійснюваного на основі спеціальних знань, 
трансформованих на базі галузевих наук у систему наукових методів, методик 
та засобів вирішення експертних задач у межах правової регламентації. 
Своєрідно упорядкував М. Я. Сегай структуру судової експертології. 

По духу М. Я. Сегай був гуманістом, «глубоко порядочный и 
доброжелательный», він надавав допомогу своїм учням, був вчителем з великої 
літери. 

Михайло Якович був всебічно обдарованою людиною: знав літературу, 
мистецтво, музику і ніс ці знання в маси. 

В бібліографічній довідці до 75-річчя з дня його народження говорилося: 
«Имя профессора М. Я. Сегая, криминалиста и судебного эксперта, 

хорошо известно широким юридическим кругам Украины и за ее рубежами. 
Высокий профессионализм, глубокая порядочность, доброжелательность 
завоевали М. Я. Сегаю заслуженное уважение и любовь его коллег и друзей». 
Під цими словами розпишуться всі, хто знав Михайла Яковича. 
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ВИХОДИЛА НА БЕРЕГ «КАТЮША» 
 

Доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії 
правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України Михайло 
Якович Сегай по праву займає провідне місце серед плеяди радянських і 
пострадянських учених-криміналістів. 

Михайло Якович народився 31 березня 1923 року у м. Києві. Про його 
однолітків знято безліч кінофільмів, оскільки саме вони закінчили школу і 
відгуляли випускний бал у ніч на 22 червня 1941 року. А вже о 4-00 того дня 
німецько-фашистська авіація бомбила м. Київ. За офіційними даними на 
фронтах другої світової війни загинуло понад 80 % громадян СРСР, 
народжених у 1923 році. 

Оскільки на той момент Михайлу Яковичу, як і решті його однолітків, ще 
не виповнилося 18 років їх не мобілізували до війська, але бажаючих 
відправили допомагати фронтові – збирати врожай до Сталінської (нині 
Донецької) області.  

У серпні 1941 року як доброволець Михайло Якович був призваний на 
військову службу Краснолиманський РВК Сталінської області (нині м. Лиман 
Донецької області) і направлений на курси командирів-артилеристів, по 
закінченні яких служив на посаді командира взводу 71-го гвардійського 
мінометного полку. У червні 1942 року його підрозділ воював під Вовчанськом 
у складі Південно-Західного фронту. У вересні 1942 року даний підрозділ 
зазнав значних втрат в боях під Сталінградом та прибув на переформування до 
Москви. На той час Михайло Якович у званні старшого лейтенанта був 
призначений командиром батареї «Катюш».  

Як відомо, не офіційну, народну назву «Катюша» отримала радянська 
бойова машина реактивної артилерії БМ-13. За день до початку війни (21 
червня 1941 року) урядом СРСР було прийнято рішення про серійне 



 

 

виробництво цих бойових комплексів, боєприпасів до них і формування 
спеціальних частин для їх використання. Однак, масовий випуск таких 
установок вдалося налагодити не відразу. Артилерійські частини, озброєні 
установками БМ-13 вважалися елітними і відразу після формування 
отримували найменування гвардійських. Реактивні системи БМ-8, БМ-13 і інші 
офіційно називалися «гвардійськими мінометами» [1].  

Екіпаж БМ-13 складався із 5-7 осіб (командир, наводчик, заряджаючий, 
підношувачі снарядів). До екіпажу та його командира ставилися особливі 
вимоги, оскільки жодна установка, жоден снаряд не мали потрапити до рук 
супротивника. Установки завжди були замінованими і мали бути підірвані, у 
разі реальної загрози захоплення.  

З листопаду 1942 року Михайло Якович знову на передовій, брав участь у 
боях під Богучаром та Сталінградом. Згодом його було призначено 
начальником штабу 1-го дивізіону «Катюш» 303-го гвардійського мінометного 
полку [2]. Брав участь в Курській битві та боях за Харків. У період війни 
нагороджений орденами «Червоної Зірки», «Вітчизняної війни 1-го та 2-го 
ступенів», медаллю «За перемогу над Німеччиною».  

Саме під час участі у боях гартувався характер майбутнього вченого, 
формувалися такі його якості як чесність, порядність, людяність, принциповість 
і доброзичливість.  

Ось лише декілька епізодів із фронтового повсякдення Михайла Яковича. 
У нагородному листі від 26 серпня 1943 року, підписаному командиром 

426 гвардійського мінометного дивізіону 303 гвардійського мінометного полку 
гвардії капітаном Лаповим йшлося про те, що «командир батареї 426 
гвардійського мінометного дивізіону 303 гвардійського мінометного полку 
гвардії лейтенант Сегай М.Я. за час бойових дій від р. Сіверський Донець до 
м. Харкова показав зразки мужності, стійкості і уміння в складній обстановці 
бою командувати батареєю. 

В наступальних боях за м. Харків в районі села Безлюдівка батарея під 
командуванням гвардії лейтенанта Сегая М. Я. під артмінометним обстрілом 
супротивника вела вогонь по крупним силам ворога, який перейшов у 
контратаку при підтримці до 18 танків. В результаті злагодженої роботи 
вогневих розрахунків батареї і влучного вогню, залпи точно лягали в ціль. У 
результаті було підбито 2 танки і знищено до роти піхоти супротивника. 
Контратака була відбита і супротивник відійшов на свої колишні рубежі. 

Батарея гвардії лейтенанта Сегая М. Я. за час бойових дій з 10 по…. 
серпня 1943 року має на своєму рахунку 6 знищених танків, 8 автомашин з 
вантажем, 1 знищений міномет і 2 гармати з обслугою, знищено до роти 
солдатів і офіцерів супротивника. 

Гвардії лейтенант Сегай М. Я. гідний нагородження урядовою 
нагородою – орденом «Червоного прапору» [3]. Дане подання було погоджено з 
командиром 303 гвардійського мінометного полку гвардії підполковником 
Бєжаловим 26 серпня 1943 року, а 12 вересня 1943 року – з начальником 
опергрупи гвардії підполковником Фірсовим та членом військової ради гвардії 
полковником Володченковим. Однак 02 жовтня 1943 року командуючим 



 

 

артилерією 57-ї армії гвардії полковником Кутарєвим до даного нагородного 
листа внесено запис: «гвардії лейтенанта Сегая М. Я. – нагородити орденом 
Вітчизняної війни 2-го ступеню» [3].  

Даним орденом Михайла Яковича було нагороджено наказом по 57-й 
армії № 035-н від 04 жовтня 1943 року. 

Орденом «Червона зірка» Михайла Яковича було нагороджено наказом 
по 312 стрілецькій Смоленській червонопрапорній дивізії від 18 вересня 1944 
року № 087/н. У нагородному листі, підписаному командиром першого 
дивізіону 303 Гвардійського мінометного полку гвардії капітаном Ларічкіним 
11 серпня 1944 року у розділі «конкретний, короткий виклад бойового подвигу 
або заслуги говорилося: «10 серпня 1944 року під сильним артобстрілом 
вогневої позиції начальник штабу гвардії старший лейтенант Сегай Михайло 
Якович особисто керував дачею залпу дивізіону по контр атакуючій піхоті і 
танках супротивника із району Обляси-Дворське. 

У результаті нищівного залпу підбито 2 таки супротивника, і знищено 60 
гітлерівців. Контратака була успішно відбита. Гідний нагородження орденом 
«Червона зірка» [4]. 

У нагородному листі від 01 лютого 1945 року, за підписом командира 303 
гвардійського мінометного червонознаменного полку гвардії підполковника 
Артем’єва йшлося про те, що «29 січня 1945 року начальник штабу дивізіону 
гвардії старший лейтенант Сегай Михайло Якович, керуючи вогнем дивізіону, у 
складній обстановці зустрічного бою з маршу розвернув батареї і надав рішучу 
бойову підтримку своїй піхоті. 

Завдяки своєчасному і точному вогню дивізіону подавлені вузли 
спротиву супротивника у поселеннях Наслеттель, Штразе, Бенчен, у результаті 
чого наша піхота з малими втратами заволоділа цими населеними пунктами, 
форсувала р. Орба і вступила на германську територію. 

За уміле керівництво бойовими діями дивізіону і виявлену мужність 
гідний нагородження орденом «Олександра Невського» [5]. 

Однак, наказом командуючого артилерією 1-го Білоруського фронту 
генерал-полковника артилерії В. Казакова від 26 лютого 1945 року № 0161 
гвардії старшого лейтенанта М. Я. Сегая було нагороджено орденом 
«Вітчизняної війни 1-го ступеню», хоча орден «Олександра Невського», 
відносно ордена «Вітчизняної війни 1-го ступеню», був старшою нагородою. 

Після завершення війни Михайло Якович у званні гвардії капітана 
повернувся до мирного життя і в 1946 році вступив на юридичний факультет 
Київського державного університету (нині Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка), який закінчив у 1950 році. 

Після закінчення університету Михайло Якович прийшов на роботу до 
Київського НДІСЕ, де працював до 1996 року і пройшов шлях від молодшого 
наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи.  

Значну роль Михайло Якович відіграв у становленні  наукового 
потенціалу кафедри криміналістики Луганського державного університету 
внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. Під його керівництвом 



 

 

співробітниками кафедри було захищено 1 докторську і 4 кандидатські 
дисертації. 

Світла пам'ять про Михайла Яковича назавжди залишиться в серцях його 
учнів. 
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ПАМ’ЯТІ ВЧИТЕЛЯ 
 

Ще з часів навчання на факультеті підготовки експертів-криміналістів 
Вищої слідчої школи МВС СРСР я запам’ятав прізвище Михайла Яковича 
Сегая, як автора багатьох фундаментальних наукових праць, серед яких 
найвідомішою і найзначущішою є монографія «Методология судебной 
идентификации», видана ще у 1970 році. Тоді я й уявити собі не міг, що колись 
доля зведе мене з цією людиною.  

Отримавши певний досвід практичної роботи в експертній службі УМВС 
України в Луганській області я перейшов на викладацьку роботу на кафедру 
криміналістики, на той час, Луганського інституту внутрішніх справ (нині 
Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка), що 
актуалізувало необхідність зайняття науковою діяльністю, насамперед 
підготовкою дисертаційного дослідження. Постало питання вибору теми 
дисертації і наукового керівника.  

Влітку 1999 року за протекції д.м.н., професора В. І. Костильова та д.ю.н., 
професора Б .Г. Розовського Михайло Якович погодився мене прийняти та 
обговорити тему мого майбутнього дослідження. 

Приїхавши ранковим потягом до м. Києва, в якому до того часу мені не 
доводилося бувати, я знайшов не дуже велику, але по-своєму величну будівлю 
Київського регіонального центру Національної академії правових наук України, 
розташовану майже у серці столиці, на затишній вулиці Пилипа Орлика. Через 



 

 

декілька хвилин мого перебування біля чергового на першому поверсі будівлі, в 
хол зайшов високий, вже не молодий, але статний чоловік. Люди, які 
перебували у приміщенні, з великою повагою привіталися з ним. Це був 
професор – Михайло Якович Сегай, вчений секретар Київського регіонального 
центру НАПрН України. Він відразу ж здогадався, що я приїхав до нього із 
Луганська і запросив мене до свого кабінету.  

Розмову Михайло Якович розпочав із запитань, як я доїхав, де 
розмістився, чи поснідав, чи не зіткнувся із якимись проблемами у Києві та, не 
приймаючи відмовок, пригостив смачним чаєм.  

Під час чаювання поставив ряд запитань щодо моєї освіти, стажу 
практичної роботи на посаді експерта, видів судових експертиз, які мені 
довелося проводити тощо. М’яко і ненав’язливо, майже непомітно з’ясував 
рівень моєї теоретичної підготовки.  

Після цього ми перейшли до обговорення теми моєї майбутньої 
дисертації, успішний захист якої відбувся у вересні 2004 року. 

Спілкування з Михайлом Яковичем доставляло велике задоволення. Це 
була дуже цікава, надзвичайно ерудована, розумна і порядна людина, 
справжній професіонал своєї справи.  

Я вдячний долі за те, що мені пощастило стати одним із учнів Михайла 
Яковича. 
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ВНЕСОК М. Я. СЕГАЯ У РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ 

МІЖВІДОМЧОГО ПРОФЕСІЙНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 

Михайло Якович Сегай залишив глибокий слід у юридичній науці як 
талановитий розробник теорії криміналістичної ідентифікації і проблем судової 
експертизи. Визнання його заслуг як вченого-теоретика гармонійно 
поєднується з бездоганною репутацією науковця-практика, який надавав 
постійну увагу удосконаленню організаційно-правових засад судово-експертної 
діяльності, розвиткові і зміцненню професійного партнерства, всіляко 
сприяючи збагаченню науково-методичної бази судової експертизи в цілому, 
консолідації потенціалу судово-експертних установ різних відомств в ім’я 
встановлення істини і здійснення правосуддя. 

Саме йому належить ідея започаткування 1964 року видання 



 

 

республіканського міжвідомчого збірника наукових і науково-методичних 
праць «Криміналістика і судова експертиза», членом редакційної колегії якого 
він залишався до останнього дня свого життя. Виконуючи свого часу обов’язки 
відповідального секретаря редколегії, Михайло Якович активно співпрацював з 
редакційно-видавничим відділом МВС УРСР, готуючи чергові випуски цього 
збірника до видання. 

Михайло Якович тривалий час входив до складу редакційної колегії 
науково-практичного збірника «Криміналістичний вісник», заснованого 
Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС 
України і Національною академією внутрішніх справ у 2003 році, всіляко 
сприяючи піднесенню наукоємності і популярності видання: у 2005 році 
збірник отримує фахову реєстрацію, а 2006 року за підсумками VI 
Всеукраїнського конкурсу на краще юридичне видання – третю премію у 
номінації «Періодичні юридичні видання, часописи тощо». 

Професор М. Я. Сегай брав активну участь у найважливіших науково- 
практичних заходах, присвячених розгляду актуальних і проблемних питань 
техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення діяльності 
органів внутрішніх справ з розкриття та розслідування злочинів, які 
організовувалися міліцейськими відомствами УРСР та незалежної України, що 
зумовлювало високий рівень його обізнаності зі станом справ у цій галузі, 
своєчасність слушних порад і рекомендацій колегам щодо підвищення 
ефективності використання науково-технічних засобів і методів у боротьбі зі 
злочинністю. Зокрема, Михайло Якович був активним учасником урочистих 
заходів, присвячених 70-річчю заснування експертно-криміналістичних 
підрозділів радянської міліції (березень 1989 р.), під час яких було надано 
оцінку стану науково-технічного забезпечення боротьби зі злочинністю, 
напрацьовувалися нові підходи до удосконалення організаційно-правових засад 
діяльності експертно-криміналістичних підрозділів міліції. За його участю 
відбувався розгляд найактуальніших питань криміналістичного забезпечення 
розкриття і розслідування злочинів на важливих науково-практичних заходах 
МВС України. Це, зокрема, міжнародна науково-практична конференція 
«Теорія та практика криміналістичного забезпечення розкриття та 
розслідування злочинів у сучасних умовах» (березень 2001 р.), міжнародні 
науково-практичні семінари «Автоматизація дактилоскопічних обліків органів 
внутрішніх справ: проблеми та шляхи вдосконалення» (листопад 2001 р.), 
«Актуальні питання судової балістики» (жовтень 2002 р.) та інші. 

Михайло Якович активно пропагував можливості використання новітніх 
досягнень науки і техніки у практичній діяльності органів внутрішніх справ. 
Особливою популярністю серед працівників експертно-криміналістичних і 
слідчих підрозділів міліції користувався його посібник «Современные 
возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники», 
виданий МВС УРСР у 1987 році. Багато положень і рекомендацій, викладених у 
цій праці, не втрачають актуальності і сьогодні. 

Професор М. Я. Сегай відомий і як рецензент науково-методичних 
розробок працівників експертно-криміналістичних підрозділів української 



 

 

міліції. Зокрема, під його рецензуванням МВС УРСР видано посібники 
«Криминалистические исследования охотничьего огнестрельного оружия» 
(1987 р.), «Образцы экспертных заключений. Баллистика.» (1988 р.), інші 
розробки експертів-практиків. 

Відомий також внесок Михайла Яковича і у підготовку наукових кадрів 
для органів внутрішніх справ, зокрема, добрі відгуки залишила його діяльність 
як члена спеціалізованої Вченої ради Національної академії внутрішніх справ. 

Варто також відзначити, що авторитетна думка відомого вченого, 
виважена державницька позиція М. Я. Сегая відіграли позитивну роль під час 
гострої дискусії початку 2000-х років щодо доцільності підпорядкування 
Міністерству юстиції державних спеціалізованих установ судової експертизи 
інших відомств. Час, що минув, переконливо довів передчасність ідеї щодо 
руйнування національної системи судово-експертних установ, що склалася 
історично відповідно до потреб практики розслідування правопорушень і не 
вичерпала ресурсу з розвитку та вдосконалення. 

Внесок професора М. Я. Сегая, у розвиток традицій міжвідомчого 
професійного партнерства, його заслуги у зміцненні наукових засад діяльності 
експертно-криміналістичних установ української міліції гідно оцінено – він 
нагороджений відомчою відзнакою Експертної служби МВС України «За 
бездоганну службу», пам’ятною медаллю «10 років Експертній службі МВС 
України». 
 

В. М. Палiй 
кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, 

суддя (у відставці) 
 

Вищий господарський суд України  
 

IНСТИТУТ МАВ БИ ЗА ВЕЛИКУ ЧЕСТЬ  
НОСИТИ ЙОГО ПОЧЕСНЕ IМ’Я 

 
Минуло п’ять рокiв як не стало М. Я. Сегая – великого друга i вчителя 

багатьох нащадкiв-науковцiв. Випало i менi щастя багато рокiв працювати 
поруч з цiєю надзвичайною Людиною у Київському науково-дослiдному 
iнституi судових експертиз та бути його ученицею! 

Доктор юридичних наук, професор, заслужений дiяч науки i технiки, 
академiк Академії правових наук України надзвичайно турботливо ставився до 
вказаної наукової установи, пов’язав з нею свiй науковий i життєвий шлях, став 
справжнiм надбанням, завдячуючи чому, ще за життя М. Я. Сегая, iнститут став 
знаним не тiльки на теренах нашої держави i колишнього Союзу, але й у свiті. 

На мою думку, а вона непоодинока, у суспiльствi i наукових колах, 
Київський науково-дослiдний iнститут судових експертиз мав би за велику 
честь носити почесне iм’я Академiка М. Я. Сегая. У рік 95-річчя з дня 
народження Вчителя вважаю за свiй обов’язок вдячної ученицi наголосити на 
цьому. Адже пам’ять зберiгають учнi! 



 

 

Творець сучасної науки кримiналiстики i судової експертизи, засновник 
нетрадицiйної теорiї судової iдентифiкацiї, учень вiдомих учених 
М. В. Терзiєва, С. I. Тихенка та В. П. Колмакова,  мiй Вчитель М. Я. Сегай був 
для мене прикладом в усьому: порядностi, людяностi, професiйностi; вмiнням 
досягти мети i вести за собою як початкiвцiв, так i поважних фахiвцiв. 

Мудрий Вчитель, блискучий i переконливий оратор був бажаним в рiзних 
аудiторiях, до останнiх своїх днiв захоплювався новими iдеями i щедро надiляв 
ними своїх численних учнiв, надихав їх, але вмiв i спитати з них. Так сталося i 
зi мною. Перша наша зустрiч як наукового керiвника i майбутнього дисертанта 
вiдбулася з вiдвертого попередження, що наука вимагає не тiльки здiбностей, 
але й вiдданостi, жертовностi. Цитата прозвучала приблизно так: (рос-) «Муки 
(бремя) творчества – великое распятье! Лишь добровольно на него идут!». I 
додав: «Но потом Вы будете вспоминать это время как самое счастливое в 
Вашей жизни!» 

Пророчество справдилося. I я вдячна моєму Вчителю за науку, за щасливi 
роки спiльної наукової працi, пильне спостереження за тим, що я роблю, чим 
займаюсь, навiть, коли пiшла з iнституту i працювала в Мiнiстерствi юстицiї, де 
вже опiкувалася органiзацiєю дiяльностi наукових судово-експертних установ; 
потiм зовсiм полишила цю сферу прикладних знань i стала суддею, одночасно 
займаючись судово-правовою реформою. 

Йому, моєму Вчителю М. Я. Сегаю, було все цiкаво. Вiн щиро радiв моїм 
успiхам на новому полi дiяльностi, пiдтримував мене. Всi складнi проблеми 
«там» завжди обговорювалися з ним. Завжди радив йти вперед i не боятися. Для 
нього не було дрiбниць. Вiн завжди цiкавився самопочуттям моїх рiдних i 
близьких, передавав їм вiтання. Одного разу у вихiдний день наше творче i 
надхненне обговорення у телефонному режимi моєї майбутньої наукової статтi 
закiнчилося моїм зойком: «Боже! Горю!» На кухнi в попiл згорiла картопля. I у 
мого Вчителя стало за правило на початку нашої розмови по телефону, якщо 
вона вiдбувалась у неробочий час, питати мене, чи не вариться в мене щось на 
плитi? Зараз такi спогади викликають посмiшку i теплi почуття. I ще бiльше 
болить вiд розумiння того, що вже нiколи не побачиш i не почуєш таку рiдну i 
важливу для тебе Людину... 
 

С. Ю. Петряев 
кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой информационного права и 
права интеллектуальной собственности факультета социологии и права 

 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О МИХАИЛЕ ЯКОВЛЕВИЧЕ СЕГАЕ,  
ДОКТОРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРЕ,  

АКАДЕМИКЕ АКАДЕМИИ ПРАВОВЫХ НАУК УКРАИНЫ 
 



 

 

Можно ли образованного и культурного человека назвать 
интеллигентом? Можно, если он не воспримет это за оскорбление. Можно ли 
интеллигента назвать образованным и культурным человеком? Можно, ибо в 
любом случае он воспримет это за правду. Михаил Яковлевич Сегай не был 
интеллигентом, он был образованным и культурным человеком, у него была 
профессия – криминалист. Именно таким он запомнился нам на всю жизнь. 

Когда заходит речь о защите диссертации, всегда непременно 
похвастаешь – руководил или оппонировал Михаил Яковлевич Сегай. Кто хоть 
немного был знаком с этим учёным, отметит доброй завистью. 

Что ценят в человеке, кроме высоких профессиональных качеств? 
Конечно же личностные качества. Уверенный в себе, целеустремленный, 
эрудированный и начитанный, с огромным обаянием, основанным на простоте 
в общении и заботливом отношении к своим ученикам. Искреннее желание 
передать свои знания и, самое главное, дух ученого-криминалиста. Это тот 
случай, когда подсознательно ставишь перед собой цель стать таким же. Про 
таких как Михаил Яковлевич говорят, что такие люди становятся учителями не 
по диплому, а по призванию, уважаемы и любимы коллегами и учениками. Это 
дорогого стоит. 

Образованными и культурными людьми не рождаются, ими становятся в 
условиях благоприятной среды, которая обеспечивается другими 
образованными и культурными людьми такими, как Михаил Яковлевич Сегай, 
который не только наполнял знаниями своих учеников, но и смыслом жизни, 
не за кусок хлеба и не за глоток воды, а просто так, потому что они должны 
прийти на смену. Гюстав Лебон отмечал: «Всеми своими успехами народ обязан 
лишь горстке избранных, которые реализуют события, подготовленные 
веками».  

Мы не ставили своей целью обозначить научные достижения и звания 
Михаила Яковлевича, это с успехом сделают другие. 
 
 

А. О. Полтавський 
помічник директора 

 
Київський НДІСЕ Міністерства юстиції України 

 
АКАДЕМІК М. Я. СЕГАЙ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ 

 
Мені випала щаслива доля не тільки вивчати праці академіка М. Я. Сегая, 

основною з яких, поза усіляким сумнівом, є монографія «Методология 
судебной идентификации», видана за результатами наукового дослідження на 
здобуття ним вченого ступеню доктора юридичних наук у далекому 1970 році 
[1], а і безпосередньо спілкуватися з Михайлом Яковичем з незрозумілих для 
мене певний час окремих положень розробленої ним теорії прямих, зворотних 
та зустрічних зав’язків та навіть сперечатися з питання віднесення процесів 
функціонування певних видів криміналістичних обліків до оперативно-



 

 

розшукової діяльності. Розбираючи особисту бібліотеку Михайла Яковича, яку 
він подарував «любимому институту»1, як він полюбляв казати, в очі кинувся 
особистий екземпляр вказаної монографії з великою кількістю поміток на 
полях. Михайло Якович з великим нетерпінням чекав на прийняття нового 
Кримінального процесуального кодексу України (листопад 2012 р.), 
сподіваючись на можливість актуалізації певних положень своєї, без 
перебільшення, епохальної праці для світу криміналістики, що не втратила 
актуальності і на даний час, проте він пішов у вічність в травні 2013 року, не 
встигнувши це зробити. 

Перебираючи велику кількість авторефератів у бібліотеці Михайла 
Яковича на здобуття наукових ступенів кандидатів та докторів юридичних наук 
з дарчими написами зі словами шани та вдячності, зустрічаються прізвища 
таких відомих криміналістів як Л. Є. Ароцкер, В. І. Гончаренко, Ф. Е. Давудов, 
В. С. Мітрічев, В. Ф. Орлова, М. О. Селіванов, А. О. Фокіна, С. А. Ципенюк, 
О. О. Ейсман та багатьох інших. 

В авторефераті на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук 
завідувача лабораторії фізичних методів дослідження Всесоюзного науково-
дослідного інституту судових експертиз (ВНДІСЕ) В. С. Мітрічева, датованому 
1971 роком, знаходився лист, в якому, зокрема, зазначалося: «Михаил 
Яковлевич! … Мне кажется, что в теорию и практику криминалистической 
идентификации Вы внесли очень много (при чем на уровне современного 
практического подхода, а не академических рассуждений)2 … считаю своим 
долгом сообщить Вам о том, что в одном из выпусков наших трудов я поместил 
статью, в которой в лояльной форме, но все же спорю с общезначимостью 
теории прямых и обратных идентификационных связей, которую Вы 
предложили. Считаю, что при идентификации целого по частям взаимного 
отображения нет. Думаю, что наши с Вами теоретические споры не только 
способствуют установлению общей точки зрения, но и показывают 
существенность проводимых теоретических работ …». Після захисту 
докторською дисертації, у тому ж 1971 році, В. С. Мітрічев був призначений 
заступником директора ВНДІСЕ. Думається, що ці стримані, майже 
п’ятдесятирічної давнини, слова одного із стовпів судової експертизи яскраво 
ілюструючи значимість результатів наукових досліджень у галузі теорії судової 
ідентифікації, як одного з багатьох напрямків, що розроблював Михайло 
Якович, особливих коментарів не потребують. 

І наостанок. Казати про особисті якості Михайла Яковича – не казати 
нічого тому, що немає таких слів, щоб передати величність його постаті в одній 
іпостасі компетентного судового експерта, авторитетного науковця, мудрого 
вчителя і просто чудової людини одночасно. 

Поки житимемо – будемо пам’ятати та продовжувати справу академіка 
М. Я. Сегая! 

                                           
1 Де він пропрацював понад 46 років (прим. авт.). 

2 Тут та далі виділено нами (прим. авт.). 
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1.  Сегай М. Я. Методология судебной идентификации. Киев, 1970.  256 с. 
 
 

О. О. Садченко 
кандидат юридичних наук, доцент, 

професор кафедри криміналістичного забезпечення 
та судових експертиз 

 
Національна академія внутрішніх справ 

 
ПАМ'ЯТІ ВЧИТЕЛЯ АКАДЕМІКА М. Я. СЕГАЯ 

 
М. Я. Сегай видатний український правознавець, доктор юридичних наук, 

професор, академік Академії правових наук України (АПрНУ), учасник Великої 
Вітчизняної війни. Народився 31 березня 1923 р. в м. Києві. У 1950 році 
закінчив юридичний факультет Київського університету імені Тараса 
Шевченка. У період з 1950 по 1996 рр., працював у КНДІСЕ молодшим, 
старшим науковим співробітником, завідувачем відділу криміналістичних 
досліджень, заступником директора з наукової роботи, головним науковим 
співробітником. У 1959 році захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата юридичних наук на тему «Криміналістична ідентифікація та 
особливості її застосування в окремих видах криміналістичної експертизи», у 
1970 році – доктора юридичних наук на тему «Методологія судової 
ідентифікації». З 1996 р. вчений секретар Київського регіонального центру 
АПрНУ. Член учених рад на захисту дисертацій Київського Національного 
університету імені Тараса Шевченка, Національної академії внутрішніх справ. 
Член редколегії і один із авторів «Юридичної енциклопедії», «Вісника академії 
правових наук України», збірника «Криміналістика та судова експертиза». Член 
міжвідомчої Координаційної ради з проблем судової експертизи. 

М. Я. Сегай досліджував проблеми криміналістики, судової експертології, 
інформатизації судочинства. Засновник нетрадиційної теорії судової 
ідентифікації і загальної парадигми слідоутворення, яка розглядає 
слідоутворюючі об`єкти та слідосприймаюче матеріальне середовище, як 
рівноправні взаємодіючі системи і самостійні джерела слідової інформації. 
Обґрунтував сутність судової експертології як нової галузі знань про судову 
експертизу. Очолював системні розробки методик криміналістичного 
дослідження виробів масового виробництва сучасних знакодрукуючих 
пристроїв, латентних слідів рук. 



 

 

 
Талановитий учений, професор М. Я. Сегай свій творчий шлях присвятив 

розв`язанню складних проблем судової експертизи й криміналістики. Істотний 
його внесок у розвиток теорії судової ідентифікації. Він стояв у джерел 
зародження теорії судової експертизи, визначення її об`єкта і предмета, 
сформував систему. 

 
Поєднуючи наукову діяльність М. Я. Сегай значну увагу приділяв 

підготовці експертних кадрів. Активну участь брав у викладанні навчальних 
дисциплін «Теорія судової експертизи», «Криміналістичне дослідження 
матеріалів речовин та виробів», «Теорія криміналістичної ідентифікації і 
діагностики» на курсах підвищення кваліфікації експертних кадрів у 
Національній академії внутрішніх справ. 

Наукові праці М. Я. Сегая добре знають і високо цінують не тільки вчені, 
а й практичні працівники. Він автор понад 200 наукових праць, у тому числі 
автор і співавтор декількох монографій, підручників, навчальних посібників, 
наукових статей з криміналістики і теорії судової експертизи.\ 

М. Я. Сегай багато часу приділяв підготовці науково-педагогічних кадрів. 
Під його керівництвом захищено 4 докторських і близько 20 кандидатських 
дисертацій. З повною підставою можна стверджувати про наукову школу 
професора М. Я. Сегая, силами якої глибоко і всебічно розробляється комплекс 
проблем пов`язаних  як з теорією судових експертиз, так і експертним 
дослідженням об`єктів, явищ і процесів. 



 

 

 
Усіх хто близько знав М. Я. Сегая незмінно відзначали не тільки його 

ерудицію, але й високі людські, моральні якості – інтелігентність, незвичайну 
тактовність, душевну широту, гострий гумор, життєлюбство, чуйність, 
доброзичливість. 

Відомий вчений, правознавець, педагог, вихователь багатьох поколінь 
юристів-практиків, експертів-дослідників і науковців, безмежно відданій 
улюбленій справі – таким Михайло Якович Сегай залишиться в пам`яті всіх хто 
його знав, поважав і любив цю видатку і неординарну людину. 
 
 

В. Г. Хахановський 
доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри інформаційних технологій та кібербезпеки 
 

Національна академія внутрішніх справ 
 

ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ. УЧИТЕЛЬ. ПОРЯДНА ЛЮДИНА 
 

Перша наша зустріч і знайомство з Михайлом Яковичем відбулися 
наприкінці 80-х років минулого століття, коли невпевнений у собі початківець 
приніс одну зі своїх перших наукових статей для розміщення її у 
республіканському міжвідомчому науково-методичному збірнику 
«Криминалистика и судебная экспертиза» у Київському науково-дослідному 
інституті судових експертиз. Серед засновників цього видання та членом його 
редколегії був Михайло Якович. Саме в результаті спілкування з видатним 
вченим, чудовою людиною виникло велике бажання досліджувати проблеми 
криміналістики на науковому рівні. 

Михайло Якович Сегай насамперед відомий як фахівець у сфері 
криміналістики, судової експертології та інформатизації судочинства, один із 
фундаторів теорії криміналістичної ідентифікації. Він автор понад 180 
наукових праць, а підготовлена ним у 1970 році ґрунтовна монографія 
«Методологія судової ідентифікації» згодом стала темою його докторської 
дисертації. Ця наукова праця вважається найвагомішою в галузі 



 

 

криміналістичної ідентифікації. 
Саме його книжки стали для мене «настільними» під час роботи над 

кандидатською дисертацією «Криміналістичне дослідження засобів і матеріалів 
відеозапису» (провідна організація – Київський науково-дослідний інститут 
судових експертиз), де Михайло Якович порадив, зокрема, розглянути 
ситуаційні завдання, а на захисті у 1993 році виступив як перший офіційний 
опонент. 

З Михайлом Яковичем можна було розмірковувати не тільки над 
проблемами криміналістичної науки та практики, з ним було цікаво розмовляти 
на будь-які теми, зокрема про футбол. Кілька разів разом вболівали за Динамо 
«Київ», пам’ятаю, що мене тоді вразили його глибокі пізнання і у цій галузі. 

Разом з тим наукові дослідження тривали – вже у сфері використання 
новітніх інформаційних технологій у криміналістиці. І тут так само Михайло 
Якович надав низку корисних порад. Незважаючи на проблеми зі здоров’ям, у 
2010 році він виступив рецензентом монографії «Проблеми теорії і практики 
криміналістичної інформатики», на базі якої була підготовлена та у наступному 
році захищена докторська дисертація «Теорія і практика криміналістичної 
інформатики». Убачається доречним, згадуючи видатного вченого, навести 
повний текст цієї рецензії. 

РЕЦЕНЗІЯ 
на монографію Валерія Георгійовича Хахановського  

«Проблеми теорії і практики криміналістичної інформатики» 
 

Розвиток сучасної юридичної науки відбувається в умовах нової історичної фази 
розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва є інформація і знання. У 
свою чергу розбудова інформаційного суспільства передбачає невпинний розвиток 
інформаційних та комунікаційних технологій. 

Процеси диференціації та інтеграції наукового знання відбуваються у різних науках, 
у тому числі – й юридичних. Так, новий науковий напрям, дослідженню якого присвячена 
розглядувана монографія – криміналістична інформатика, що своїми засобами і методами 
покликана обслуговувати криміналістичну діяльність. При цьому залучення до 
криміналістики даних інших галузей знання спрямовано на підвищення точності її наукових 
досліджень і практичної діяльності із запобігання злочинам, їх розкриття та розслідування. 
Адже в основі криміналістичної діяльності лежать процеси збирання, обробки та 
використання інформації про злочинну подію, тому для підвищення ефективності цієї 
діяльності необхідно підвищити ефективність інформаційних процесів. Це, як свідчить 
практика, поряд з іншими заходами найкраще досягається цілеспрямованим та 
багатоаспектним використанням даних математики, кібернетики та інформатики, тобто 
в результаті взаємодії криміналістики з цими науками. 

Останнім часом увага дослідників прикута до багатьох проблем інформаційного 
забезпечення та інформатизації правоохоронної діяльності. Проте цілісних та ґрунтовних 
наукових робіт у цій сфері обмаль. Автор, спираючись на власний практичний, науковий та 
освітянський досвід, розглядає питання, пов’язані із з’ясуванням місця криміналістичної 
інформатики та її значення як нового наукового напряму і спеціалізованої навчальної 
дисципліни. 

Автор послідовно звертається до цієї проблематики, зокрема це відбувалося на рівні 
його наукових статей, навчальних посібників, колективних монографій тощо. Але вперше це 
зроблено на рівні самостійної наукової монографії, яка вже за переліком питань, що 
обговорюються, є надзвичайно актуальною та такою, що здатна вивести на новий рівень 



 

 

наукову дискусію із приводу застосування методів математики, кібернетики та 
інформатики, їх проникнення в сферу криміналістики, використання цих методів в 
практичній діяльності правоохоронних органів. 

Автор монографії на основі сучасних досягнень таких наук, як криміналістика, 
кримінальний процес, інформатика, кібернетика, інформаційне право та інших галузей 
наукових знань розробив теоретичні основи, обґрунтував формування і розвиток нового 
наукового напряму – криміналістичної інформатики. 

Монографія являє собою комплексне дослідження можливостей вдосконалення 
слідчої та експертної практики, використовуючи методи та засоби криміналістичної 
інформатики. Питання комплексного дослідження можливостей та перспектив 
удосконалення слідчо-експертної практики, використовуючи методи та засоби 
криміналістичної інформатики, в криміналістичній літературі не висвітлювались. Отже, 
теоретичні та практичні проблеми цього напряму далеко не вичерпані і потребують, 
особливо на сучасному етапі, подальшої комплексної розробки. 

Робота написана зрозумілою і доступною мовою. Монографія містить вдалу 
структур, що охоплює розгляд питань від загальних до спеціальних. 

Так, у першому розділі «Загальнонаукові передумови виникнення та формування 
криміналістичної інформатики» автор розглядає поняття, предмет, завдання, функції та 
категорії криміналістичної інформатики, а також цього напряму як навчальної дисципліни. 

1. У другому розділі розглядається розслідування злочинів як інформаційний 
процес, організаційно-правові аспекти використання методів криміналістичної 
інформатики в розслідуванні злочинів, можливості і перспективи використання 
інформаційних технологій у слідчій практиці. 

2. Третій розділ присвячено оптимізації експертно-криміналістичної практики. 
Поступово розглядаються передумови автоматизації та комп’ютеризації судових 
експертиз, автоматизовані криміналістичні обліки та АРМи експерта-криміналіста, а 
також можливості і перспективи використання інформаційних технологій в експертній 
практиці.  

Слід привітати дослідження та активне використання автором у навчальному 
процесі комп’ютерних імітаційних ділових ігор, а також його без посередню участь у їх 
розробці. Підтримуємо пропозицію щодо формування робочої групи з представників вищих 
юридичних навчальних закладів, що дозволило б створити єдиний банк комп’ютерного 
програмного забезпечення юридичної спрямованості – як для навчальних закладів, так і для 
практичних підрозділів правоохоронних органів (с. 88, 91). 

Цілком доречними є дослідження автором інформаційних правовідносин, що 
виникають при розкритті та розслідуванні злочинів (підрозділ 2.1), адже інформаційні 
процеси при розслідуванні злочинів відрізняються значною складністю і специфічністю. 
Тому пропозицію автора щодо створення навчально-практичного полігону інформатизації 
ОВС (с. 133-136) можна підтримати. 

Автор критично оцінює існуючи АРМи, висловлює вимоги до них та пропонує своє 
бачення щодо побудови сучасних автоматизованих робочих місць, зокрема, АРМ слідчого 
(підрозділ 2.2). 

Достатньо ґрунтовно в роботі розглянуто використання інформаційних технологій в 
експертній практиці. 

Спірним у роботі, як уявляється, є твердження автора про те, що вчення про 
систематизацію та реєстрацію криміналістичних джерел інформації, а також 
криміналістичне вчення про збирання, зберігання, опрацювання та автоматизацію 
використання інформації можуть бути предметом дослідження криміналістичної 
інформатики (розділ 1). 

Окремі висловлювання, що застосовує автор, слід було б пом’якшити. Так, можна 
було б рекомендувати замінити вираз «на нашу думку» більш м’якими словосполученнями 
типу, «як уявляється», «доречно було б», «більш обґрунтованим є» тощо. Від цього стиль 



 

 

монографії став би більш толерантним. 
Проте, як видно з наведених зауважень та побажань, вони не можуть вплинути на 

загальне позитивне враження від монографії В.Г. Хахановського, яку підготовлено на 
високому професійному рівні, з використанням сучасних досягнень правової науки, вона є 
завершеною та самостійною науковою працею. 

Викладення матеріалу ґрунтується на глибокому системному аналізі законодавчих 
та інших нормативних актів, спеціальної наукової літератури. Монографія містить 
отримані автором нові науково обґрунтовані результати у галузі науки криміналістики, які 
у сукупності розв'язують важливу наукову проблему інформатизації слідчої та експертної 
діяльності, і може бути рекомендована до друку. 

Отже, на підставі викладеного вище, слід рекомендувати монографію 
В. Г. Хахановського до друку з впевненістю, що ця робота не лише буде оцінена 
криміналістами, але й зацікавить широку наукову громадськість, практичних працівників як 
вдалий приклад комплексного підходу до вирішення складних правових та організаційних 
проблем криміналістики. 
 
Доктор юридичних наук, професор, 
академік Національної академії 
правових наук України, 
Заслужений діяч науки і техніки України М. Я. Сегай 
 

Михайло Якович залишився у пам’яті як Вчитель, водночас і як добрий, 
надійний друг. Напевно, кожному науковцю-початківцю дуже важливо зустріти 
таку неординарну особистість. 
 

Ю. М. Чорноус  
доктор юридичних наук, професор, 

професор кафедри криміналістики та судової медицини 
 

Національна академія внутрішніх справ 
 

НАУКОВІ ІДЕЇ М. Я. СЕГАЯ – 
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ОСНОВА СУЧАСНОЇ КРИМІНАЛІСТИКИ   

ТА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ  
 

Сьогодні криміналістика – це самостійна галузь спеціальних юридичних 
наукових знань, що має свій предмет, систему, науково обґрунтовані методи, 
прийоми та засоби розв’язання наукових і практичних завдань. 

Криміналістика – наука, яку по праву можна назвати наукою про 
розслідування злочинів. Саме вона дає слідчому, прокурору, співробітнику 
оперативного підрозділу, експерту, судді ключ до пізнання і дослідження події 
злочину, визначення її механізму та інших обставин. Саме криміналістика на 
основі власних наукових досліджень та розробок, пропонує практичним 
співробітникам науково обґрунтовані та перевірені практикою засоби, прийоми 
та методи розслідування злочинів, їх судового розгляду. 

Питання предмету науки криміналістики, її завдань, методологічних засад 
завжди були в центрі уваги вчених-криміналістів. Значний внесок у розробку 
окреслених питань був зроблений академіком Михайлом Яковичем Сегаєм. 



 

 

Безцінними є ґрунтовні праці М. Я. Сегая: «Методология судебной 
идентификации» (1970), «Судебные экспертизы» (1981),  «Современные 
возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники» (1987), 
«Равен самому себе: криминалистика вчера, сегодня, завтра (1991), «Курс 
криміналістики» (2000), «Концептуальні засади інформатизації судочинства» 
(2001), «Судова експертологія – наука про судово-експертну діяльність» (2003) 
та багато інших.  

Як влучно відзначав М. Я. Сегай, предмет кожної науки – дзеркальне 
відображення наукових знань (про закономірності, основні завдання, поняття, 
принципи та функції), яку пізнає конкретна галузь наукового знання. Без 
розкриття предмета науки, неможливо визначити її зміст, функції, структуру і 
систему [1, с. 25]. 

Питання про предмет криміналістики продовжує залишатися дискусійним 
і сьогодні. Вивчення існуючих точок зору вчених дозволяє констатувати, що 
при розгляді предмету криміналістики існує декілька концепцій: 

1. Історико-традиційна як науки про методи, засоби, прийоми розкриття, 
розслідування та попередження злочинів. 

2. Сучасно-класична – наука про закономірності механізму вчинення 
злочину, його відображення, слідоутворення та відповідних методів, засобів, 
прийомів виявлення, вилучення, дослідження та застосування доказів з метою 
вирішення завдань кримінального судочинства. 

3. Перспективно-нова – криміналістика є міжгалузевою юридичною 
прикладною наукою про закономірності виникнення інформації про будь-яке 
правове явище у суспільстві, що необхідно знаходити, збирати, досліджувати і 
використовувати (за допомогою технічних засобів, тактичних прийомів і 
методик) з метою ефективного вирішення завдань, що мають юридичне 
значення [2, с. 11]. 

Що стосується системи криміналістики, необхідно відзначити, що 
система науки залежить від рівня розвитку її складових елементів, ступеня 
теоретичної розробленості розділів. Відповідно до їх розвитку, безумовно 
повинна удосконалюватися її внутрішня та зовнішня будова, в тому числі і 
шляхом відокремлення із криміналістики окремих елементів, і створення на їх 
основі нових галузей наукового знання. 

У наукових працях (М. Я. Сегай, Н. І. Клименко та ін.) обґрунтовується 
точка зору про формування нової галузі знань за назвою «судова 
експертологія», яка б представляла глибокий «сплав» різних галузей наукових 
знань в межах змісту вчення про судову експертизу. 

М. Я. Сегай у системі науки судової експертології розглядав як 
концептуальні основи судово-експертної діяльності в цілому, так і особливості 
їх використання спеціальними судово-експертними галузями знань. Перші 
складають загальну частину науки, а інші – її особливу частину. На думку 
вченого, все настійніше проявляються потреби у створенні загальної теорії 
судової експертизи, формуванні самостійної галузі науки з точки зору її змісту 
[1, с. 26]. 



 

 

М. Я. Сегай визначав судову експертологію як юридичну науку про 
судово-експертну діяльність, об’єктом якої є діяльність держави, юридичних та 
фізичних осіб по забезпеченню правосуддя незалежною і кваліфікованою 
експертизою, яку здійснюють професійні експерти, а предметом цієї науки є 
закономірності функціонування правових, методологічних і організаційних 
засад судово-експертної діяльності [1, с. 25–26].  

При цьому сама судова експертологія повинна «потурбуватися» про те, 
щоб її методологічні основи стали потрібними для всіх судово-експертних 
галузей знань і дійсно активно використовувались в їх теорії та на практиці. 
Для цього існує лише один дієвий шлях: включити до предмету судової 
експертології розробку правових, методологічних і науково-організаційних 
основ не лише «абстрактної» судово-експертної діяльності в цілому, але й 
особливостей використання таких основ в конкретних видах судово-експертних 
галузей знань. Такий реальний шлях залучення методологічних основ 
юридичної науки про судову експертизу в неюридичні спеціальні судово-
експертні галузі наукового знання [1, с. 31–32]. 

Судово-експертна діяльність є особливим видом пізнавальної 
діяльності, що має яскраво виражене практичне спрямування. Зважаючи на 
зміни суспільного життя та процеси реформування правоохоронних органів, 
дослідження судово-експертної діяльності сьогодні є обов’язковою 
передумовою теоретичного осмислення її поняття, сутності та завдань.   

Яскравим науковим доробком, що сформував фундаментальні основи 
сучасної криміналістики, судової експертології, основні засади реалізації  
практичної діяльності в окресленій сфері, є праці академіка Михайла Яковича 
Сегая. Напрацювання вченого сьогодні є затребуваними, використовуються при 
проведенні фундаментальних досліджень та у практичній діяльності. 
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Сегая. Уход такого выдающегося ученого создал невосполнимую брешь в и так 
редких рядах строителей отечественной судебной экспертизы, что проявляется 
в несистемных неконцептуальных рысканьях теперешних псевдореформаторов. 

Мои первые наиболее яркие впечатления о Михаиле Яковлевиче Сегае 
приходятся на те далекие 70-е годы прошлого столетия, когда я, молодой 
инженер, только что окончивший Львовский политех и не успевший 
адаптироваться в военном научно-исследовательском институте, прочитал в 
местной газете объявление о наборе экспертов во Львовское отделение 
Киевского НИИ судебных экспертиз. Конечно, пребывая в эйфории от 
предвосхищения своего важного профессионального шага, я позвонил по 
контактному телефонному номеру и договорился о встрече с руководством 
отделения. Это было начало июля 1972 года. Жарким летним днем я шел на 
встречу, волнуясь, нарисовав себе иллюзорный образ моих собеседников как 
прозорливых и обаятельных людей с чертами характера троицы героев 
тогдашнего, идущего на-ура, сериала «Следствие ведут знатоки» – 
Знаменского, Томина и Кибрит. Людей, которые насквозь видят все ухищрения 
преступников, являются виртуозами своего дела, и, в то же время, по-
человечески скромны и обаятельны. Не знаю, как бы в дальнейшем сложилась 
моя профессиональная судьба, если бы тогда мои ожидания не оправдались… 

Львовское отделение КНИИСЭ находилось в то время на пятом этаже 
здания бывшей во времена Польши гостиницы, следы которой до сих пор 
просматривались в интерьерах. Остальные помещения занимал областной суд, 
областная прокуратура, управление юстиции и даже какой-то НИИ. Взлетев по 
мраморным ступенькам вверх, едва переводя дыхание, я оказался перед дверью 
кабинета, который в дальнейшем на длительные годы стал моим рабочим 
местом – здесь тогда размещалась криминалистическая лаборатория отделения 
института. Меня встретили два мужчины. Один, более молодой, назвался 
заведующим отделением Чепуркиным Сергеем Николаевичем. А вот другой, 
более старший мужчина, сразу привлек мое внимание. Это был заместитель 
директора Киевского НИИСЭ по научной работе, доктор юридических наук, 
профессор Сегай Михаил Яковлевич, который прибыл во Львов специально для 
подбора молодых кадров для недавно созданного отделения института. Сразу я 
обратил внимание на безукоризненный внешний вид его, отутюженный костюм 
под рубашку с галстуком, волнистые с проседью волосы, взгляд внимательных 
глаз, хриплый с сипотцой говор. Небыстрое течение нашей беседы 
происходило с вниманием и уважением к собеседнику. Что более нужно 
молодому человеку! Даже это короткое общение показывало основательность 
этого человека, видно было, что ему небезразлично, какие новые кадры придут 
в подведомственное институту отделение. Через эти, в общем-то 
бюрократические, процедуры просматривалась любовь к основному делу его 
жизни, как потом это открылось – судебной экспертизе. Нельзя было не 
заразиться …и это меня не миновало. 

Основой упор в беседе, которую вел Михаил Яковлевич, делался на 
функциях судебного эксперта, значении его работы, необходимых знаниях и, 
особенно, что мне было близко по духу, возможностях творческой работы в 



 

 

научном плане, проблемах в исследованиях многих объектов судебных 
экспертиз физическими методами, возможных путях их решения. На тяготах 
экспертной работы, о которых хорошо в свое время высказался патриарх 
криминалистики Е. Ф. Буринский в известной работе «Судебная экспертиза 
документов, производство ее и пользование ею» [1, с. 25–27] и которые я 
познал позже, уже будучи опытным судебным экспертом, внимания не 
акцентировалось. Наверное, все приходит и познается в свое время. Что я вынес 
из этой знаковой для меня встречи – это то, что во мне увидели специалиста, 
хоть еще молодого и неопытного, оценили творческий потенциал и горячее 
желание принимать участие в научных криминалистических исследованиях.  

Каждый молодой человек на начальном отрезке своей деятельности 
мечтает рядом видеть опытного и мудрого наставника, который направлял бы 
ее в нужное русло. Я для себя такого наставника сразу увидел в лице Михаила 
Яковлевича. Да и еще непонятная для меня пока сфера судебной экспертизы 
была высветлена обаянием его личности. Появилась мысль – если я пройду все 
ступеньки познания, может и мне удастся стать таким же блестящим 
специалистом и ученым! Поэтому с именем Михаила Яковлевича связан мой 
выбор профессиональной работы в области судебной экспертизы, о чем в 
дальнейшем я ни разу не пожалел и в чем я ему бесконечно благодарен. 

Следующие встречи с моим учителем уже были посвящены выбранной 
мною теме диссертационного исследования в области дактилоскопии. Здесь 
сразу следует оговориться, что теме дактилоскопии, коль она относится к 
наиболее важным следовым объектам – следам рук человека – были посвящены 
многие десятки диссертационных работ. В каждой из них давались свои 
рецепты об улучшении работы с этими объектами. Поэтому выбрать 
тональность работы на фоне бесконечного количества других работ, чтобы она 
стала абсолютно новым прочтением уже известного, было непростой задачей. 
Здесь помощь моего руководителя Михаила Яковлевича Сегая оказалась просто 
бесценной. Он иногда умел так лихо построить аргументацию, что некоторые 
проблемы вырисовывались совсем в другом, выгодном для работы смысле. Уже 
сейчас, по происшествии многих лет, я считаю такой вариант руководства 
научными исследованиями, когда молодой ученый перелопачивает огромное 
количество пластов-мнений об объекте исследования, выделяет крупицы 
нового знания, а научный руководитель помогает в огранке их и высвечивании 
в новом свете, то есть в совместном создании нового научного продукта, 
наиболее эффективным. В этом плане с научным руководством моей 
диссертационной работой со стороны Михаила Яковлевича мне просто повезло. 
Что греха таить, мне известны и другие варианты таких научных тендемов… 

Конечно, первые встречи с моим научным руководителем начались с 
составления плана диссертации, а далее утверждения его на ученом совете 
Киевского НИИСЭ. Не сразу создался тот окончательный вариант плана 
диссертации, который был вынесен на ученый совет. Его появлению 
предшествовали согласования по телефону, ну и, конечно, горячие диспуты 
касательно существующих научных позиций во время моих командировок в 
Киев. Всегда для меня, моей работы, у моего руководителя было время в своем 



 

 

плотном графике.  
Наше научное общение не ограничивалось обсуждениями научных 

проблем. Михаил Яковлевич обладал энциклопедическими знаниями в любой 
сфере, где его оценки были всегда интересны. Я был вхож в его теплый для 
общения дом, познакомился с хранительницей очага – Флорой Йосифовной, о 
которой отдельно можно сказать много хороших слов, как о преданной и 
нежной супруге, надежном тыле моего учителя. Многие годы мужская дружба 
связывает меня со старшим сыном Михаила Яковлевича – Александром 
Михайловичем. В его лице опровергается мнение о том, что на детях гения 
природа отдыхает. Эти посиделки за столом, в которых научные проблемы 
пересекались с общечеловеческими, а иногда и просто бытовыми, 
периодически взбадриваемые искрометным юмором моего учителя, навсегда 
останутся в моей памяти. Многие интересные в дальнейшем повороты моей 
научной темы рождались именно здесь, из ничего… 

Михаил Яковлевич открыл неведомое для меня до того понятие научной 
школы. Я познакомился с его учениками, с которыми меня сводила судьба в 
разных жизненных ситуациях – А. В. Ищенко, Г. В. Прохоровым-Лукиным, 
В. М. Палий, В. С. Бондарем. Конечно, их было гораздо больше. Если бы не 
мой учитель, не его значимость и непререкаемый авторитет в научном мире, я 
никогда не имел бы творческого общения с выдающимися учеными-
криминалистами и судебными экспертами, такими как В. И. Гончаренко, 
Г. Л. Грановский, Р. С. Белкин, А. И. Винберг, Ю. Г. Корухов, В. К. Лисиченко, 
В. В. Липовский, В. С. Митричев, В. А. Снетков, А. А. Фокина, А. Р. Шляхов, 
А. А. Эйсман и многими другими. 

Михаил Яковлевич Сегай навсегда останется в моей памяти примером 
служения своей жизненной идее. На полях моих рукописей остались его 
пометки и, перечитывая их, я продолжаю общение с моим учителем. Будто-бы 
никогда не уходил он в вечность… 
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ЦИФРОВІ ДАННІ ЯК ДОКАЗИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: 
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ 

 
Незважаючи на те, що з 2-ї половини XX ст. відомо про «комп’ютерну» 

злочинність, а цифрова інформація пронизує усі сфери суспільного життя, на 
сьогодні зарано ще робити висновки про ефективне застосування органами 
кримінальної юстиції України цієї інформації у доказуванні. Суди часто 
констатують сумніви у автентичності відеозапису на оптичних дисках, оскільки 
зафіксовані фрагменти подій вимагають більш глибокого дослідження 
«першоджерела як доказу по справі, а також технічного пристрою за 
допомогою якого воно здійснено та цифрових носіїв на яких можливе 
збереження відеозвукозапису подій» [1]. 

Достовірність цифрових фонограм як доказів може ставитись під сумнів 
через можливі зміни їх первинного змісту, причини яких можуть бути різні. 
Іноді вони обумовленні техніко-технологічними закономірностями процесів 
здійснення, обробки і перегляду цифрового запису, бо електронна інформація 
чутлива до електромагнітного впливу апаратних засобів та інших об’єктів і 
явищ. Іноді ці зміни викликаються невдалим поводженням з носіями цифрової 
інформації або апаратурою, діями при здійсненні відеозапису, його перегляді 
чи обробці з метою фальсифікації та приховування слідів монтажу. 

Треба враховувати, що апаратура цифрового відеозапису фіксує не 
стільки природні властивості (звуки, рухи, вигляд тощо) об’єктів реальної 
дійсності, скільки синтезовані сигнали, тобто частіше цифрові пристрої містять 
і передають певний набір кодових сигналів, що є математичною моделлю 
природних властивостей об’єктів [2, с. 13]. Постійне оновлення моделей, 
пов’язаних з монтажем цифрових фонограм, також вимагає повного розуміння 
процесів слідоутворення під час запису та монтажу цифрових фонограм [3, 
с. 63]. Це ускладнює процес оцінки цифрових фонограм як доказів та потребує 
більш прискіпливої уваги до всіх аспектів їх процесуального закріплення. Щоб 
розвіяти сумніви у автентичності запису, він, як правило, повинен пройти 
експертне дослідження. 

З метою забезпечення допустимості «цифрових доказів» слушно 



 

 

рекомендується слідчим здійснювати покрокову фіксацію необхідної 
інформації, застосовувати відповідні технічні засоби і програмні продукти, 
залучати спеціалістів для участі у процесуальних діях та використовувати 
можливості сучасних техніко-криміналістичних експертиз (інформаційно-
комп’ютерної, комп’ютерної техніки і програмних продуктів тощо) [4]. 

Перевірка оригінальності цифрових зображень пов’язується з 
ідентифікаційними дослідженнями цифрової апаратури їх запису. При цьому 
порівнюються записи, збережені на носіях або в пам’яті апаратури в 
електронному вигляді. Якщо ідентифікаційні ознаки експериментального і 
досліджуваного записів співпадають, то останній є оригінальним [5, с. 3–5]. 
Утруднює експертну роботу великий обсяг досліджуваного матеріалу, оскільки 
обчислювальні можливості сучасних комп’ютерів не безмежні, а досліджувати 
доводиться мільйони пікселей на предмет наявності у них тих чи інших 
спотворень. У той же час, незадоволена висновком такої експертизи сторона 
кримінального провадження завжди взмозі поставити під сумнів його 
обґрунтованість через наявність різних методик досліджень цифрової 
інформації, деякі з яких недостатньо апробовані, існуючу з цього приводу 
наукову дискусію, тобто через відсутність сталої доктрини щодо можливостей 
суддівського пізнання обставин правопорушень за допомогою цифрових даних. 
Негативним наслідком цього є те, що юристи по-різному ставляться до 
здійснення цифрової фіксації і використання її результатів під час доказування. 
Неоднаково ними сприймаються і результати експертного дослідження 
комп’ютерів, периферійних пристроїв, носіїв для збереження цифрових даних 
та власно цифрової інформації. Частіше з цих питань юристам бракує знань, 
необхідних для адекватної оцінки результатів роботи спеціалістів і експертів у 
сфері електроніки. Більшість з них взагалі не знає про існуючі нормативні 
вимоги щодо технології збирання (отримання, формування), збереження і 
дослідження, так званих, цифрових доказів. 

Ратифікувавши Угоду про асоціацію з ЄС від 27.06.2014 р. наша держава 
зобов’язана привести своє законодавство до стандартів ЄС. З 10.10.2016 р. в 
Україні діють два національні стандарти, прийнятих шляхом визнання 
міжнародних документів, а саме: 1. ДСТУ ISO/IEC 27037:2016 (ISO/IEC 
27037:2012, IDT) Настанови щодо ідентифікації, збирання, придбання та 
збереження цифрового доказу. 2. ДСТУ ISO/IEC 27042:2016 (ISO/IEC 
27042:2015, IDT) Настанови щодо аналізу та інтерпретації цифрового доказу. 

Ці стандарти містять вимоги щодо коректності фіксації інформації, 
наявності обладнання, програмного забезпечення та спеціальних знань у осіб, 
які здійснюють цифрову фіксацію (формують цифрові докази) або вилучають 
(отримують) і обробляють та досліджують цифрову інформацію. Найшвидша 
адаптація зазначених стандартів сприятиме уніфікованому порядку збирання, 
збереження і використання цифрових даних під час доказування у 
кримінальному провадженні. 
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КАКИЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ МОГУТ СЛУЖИТЬ 
БОРЬБЕ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
Преступники постоянно совершенствуют способы и средства совершения 

преступлений для улучшения достижений своих целей и избегания 
изобличения. А ученые и юристы стремятся к рождению и повышению средств 
и методов борьбы с преступностью. То новое, что появляется, разделяется на 
три совершенно разные группы по практическому использованию в 
следственно-судебной деятельности: а) правомерные средства, б) условные 
(промежуточные), в) незаконные методы. 

К первой группе относятся средства и методы, которые подробно 
исследованы конкретными отраслями науки и определены соответствующими 
правовыми нормами. Например, ст. 65 УПК Украины прямо запрещает допрос 
о тайне исповеди священника, о профессиональной тайне защитника, о 
врачебной тайне и т.п. 

Первая группа весьма многозначительна, поскольку эти средства 
постоянно расширяются и совершенствуются на базе развития науки и 
практики. 

Ко второй группе относятся те средства и методы, которые в отдельных 
случаях могут считаться правомерными или условными. 

А. И. Винберг и М. В. Салтевский утверждали о правомерности 
использования розыска преступников на основе одорологии. Поиск 
преступников искался и задерживался с помощью служебно-розыскных собак 
(СРС). Чтобы исключать ошибку СРС при единичной выборке, М.В. 
Салтевский предлагал не одиночную операцию с заменой различных объектов с 



 

 

запахом проверяемого, с разными донорами и предметами, меняемых собак и 
иными условиями. Такую выборку без ошибок СРС М. В. Салтевский считал 
одорологической экспертизой. 

Мы относим эту операцию к дополнительному свидетельству 
проверяемого обстоятельства, а не к прямой экспертизе, поскольку в ней нет 
эксперта, ибо ни кинолог, ни служебно-розыскные собаки не выступают 
экспертами. 

Другой пример. При современной генноидентификационной экспертизе 
образцы выделения, подозреваемого должны быть обязательно представлены 
конкретные материалы (кровь, сперма, слюна и пр.), обнаруженные и изъятые с 
места события, поскольку в практике редко, но встречаются «парадоксальные 
выделители», как например Чикатило, у которого различались кровь и сперма 
[1, с. 21-35]. 

Ко второй группе многие средства и методы в разных странах относятся 
по-разному. Так, например, в России введена судебно-психофизиологическая 
экспертиза с использованием полиграфа, а в Украине применение полиграфа 
допустимо в работе с персоналом МВД [2], но в новом УПК перехода к 
экспертизе нет. Украину очевидно настораживает, во-первых, в силу того, что 
специалисты-полиграфологи готовятся крайне низкого уровня и не способны 
служить соответствующей экспертной работе, а, во-вторых, проверяемые 
нередко способны для обмана полиграфа. [3, с. 110-113] Этот пример требует 
углубления исследования данного средства и повышения качества подготовки 
соответствующих специалистов. 

Науке давно известно использование метода биоритмологии в период 
критических дней биоритмического функционирования организма человека, 
когда он заторможен, менее активен, склонен к совершению ошибок, не 
характерных для обычного поведения, т.е. ослаблены защитные функции 
организма. С учетом этого в критические дни рекомендуются исключать 
активные действия. В отдельных сферах деятельности учет этого 
представляется необходимым и правомерным, например, в работе пилотов, 
операторов сложных энергетических комплексов и т.п., что позволяет 
сокращать возможность ошибок, связанных с тяжелыми последствиями 
(катастроф, аварий). 

Следователь Н. Н. Китаев внедрил в свою практику этот метод для 
допроса подозреваемых в их дни критические по данным 
«биоритмологического паспорта», которые ранее категорически отрицали 
совершения своих преступлений. Профессор В. А. Образцов считает 
правомерным использование метода биоритмологии в уголовном 
судопроизводстве. [4, с. 182–183] Но, на наш взгляд, «метод биоритмологии», 
как для адвокатов и процессуалистов, представляется недопустимым, 
поскольку связан с моментом (периодом) существенного снижения активности 
организма, а именно: полноты и правильности оценки допрашиваемым 
происходящего и прежде всего, способности для защиты своих интересов. 

Метод биоритмологии может использоваться самим следователем в 
качестве рекомендаций для него воздержаться от проведения сложных 



 

 

следственных действий в его критические дни, когда снижается возможность 
их выполнить полноценно и возрастает вероятность допустить ошибки. 

В последнее время вторую группу пополнила правовая экспертиза, но 
юристы разделяются на сторонников этой экспертизы, например 
Е. Р. Россинская, которая утверждает, что «назрела необходимость узаконить 
производство правовых (или юридических) экспертиз в тех случаях, когда для 
установления истины по уголовному или гражданскому делу и делу об 
административном правонарушении необходимы исследования с применением 
специальных юридических познаний, которыми не обладает следователь, судья 
или рассматривающий административное правонарушение» [5]. 

Другие юристы считают неправовой юридическую экспертизу. 
В. М. Борзов приводит пример чисто юридический характер экспертизы, 

которую назвал военно-уставной для оценки правомерности действий часового, 
застрелившего заключенного, направившегося к основному ограждению 
запретной зоны, несмотря на предупреждения охранника [6, с. 170–171]. 

Множество средств и методов второй группы противоположно 
оценивают в разных странах, а в Украине должны углубляться на основе 
серьезного исследования нашего законодательства и науки. 

Третья группа средств и методов борьбы с преступностью включает в 
себя антинаучные и неправомерные. Одним из таких примеров является 
утверждение В. М. Банщиковым и Г. П. Крохалевым о правомерности 
фиксировать кинокамерой и фотоаппаратом «послеизображение» с глаза 
умершего последнего наблюдавшегося объекта. [7, с. 4–7, с. 24–25] 

Эту лженаучность разоблачает академик Э. П. Кругляков и другие 
ученые. [8, с. 232, с. 267–268; 9, с. 21–25] 

Третья группа средств и рекомендаций должна тщательно глубоко 
изучаться правоведами, учеными и практиками для четкого их отнесения к 
определенной группе – для применения к практике или к неиспользованию. 

Академик М. Я. Сегай является одним из основателей судебной 
экспертологии Украины, которая служит базой для развития и 
совершенствования судебно-экспертной деятельности в целях борьбы с 
преступностью. 
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ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ 

 
ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ СПЕЦІАЛІСТА ПІД ЧАС ОГЛЯДУ 

МІСЦЯ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕПРАВЛЕННЯ ОСІБ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ 
КОРДОН УКРАЇНИ 

 
Статтею 332 КК України встановлено кримінальну відповідальність за 

незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію 
незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво 
такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням 
засобів або усуненням перешкод 1. 

Пошукова діяльність з виявлення осіб, які здійснили незаконний перетин 
кордону, по суті заснована на сприйнятті слідчим картини події кримінального 
правопорушення за допомогою виділення тих змін у навколишньому 
середовищі, які віддзеркалились у ньому внаслідок підготовки, вчинення або 
приховання зазначеного правопорушення. Проте, отримані таким чином 
відомості, як відомо, не завжди дозволяють зробити висновок про наявність або 
відсутність у вчиненому ознак кримінального правопорушення. Вирішення 
цього завдання відбувається зазвичай на початковому етапі розслідування, 
після здійснення першочергових дій членами слідчо-оперативної групи (далі – 
СОГ) на місці події. 

Слідчий огляд є однією з невідкладних слідчих (розшукових) дій, яка 
регламентується ст. ст. 233, 237–239, 241 КПК [2]. Огляд місця події є одним із 
найскладніших видів огляду. Безсумнівним також є те, що викриття та 
розслідування кримінальних правопорушень даної категорії потребує 
застосування спеціальних знань для одержання доказової інформації за 
допомогою спеціалістів. Це дозволяє більш достовірно встановити 
безпосередній факт перетину кордону та сприяє отриманню доказів 
протиправної діяльності окремих осіб. 

Частиною 1 ст. 71 КПК України передбачена участь у кримінальному 
провадженні спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та навичками 
застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час 
досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують 
відповідних спеціальних знань і навичок, а ч. 2 ст. 71 КПК України – 
можливість залучення спеціаліста для надання безпосередньої технічної 
допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для 
проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження і судом 
під час судового розгляду 2. 



 

 

Під час огляду місця події слідчі мають справу як із традиційними для 
криміналістики, так і з нетрадиційними слідами та речовими доказами. У таких 
випадках для належної підготовки та організації цієї слідчої (розшукової) дії, 
виявлення й оцінки всіх обставин, що мають значення для кримінального 
провадження, правильного відбору тих об’єктів, які пов’язані з підготовкою та 
вчиненням правопорушення, лише базової юридичної підготовки слідчого 
може бути недостатньо. Тому з метою забезпечення ефективності огляду місця 
події доцільно залучати спеціалістів. Особливо важливо, щоб спеціаліст, який 
надає допомогу слідчому в огляді місця події, мав не лише спеціальні знання в 
певній галузі, але й достатні навички їх застосування на практиці. 

На стадії загального огляду спеціаліст отримує більш повну 
інформацію про подію безпосередньо на місці. Разом зі слідчим розробляє 
план детального огляду, окреслює його межі, визначає послідовність 
огляду, способи пошуку слідів і інших речових доказів, а також вибирає 
відповідні техніко-криміналістичні засоби [3, с. 46]. Крім того, спеціаліст: 
отримує від слідчого завдання, які необхідно виконати, інформацію про дії 
прикордонників, здійснені до прибуття спеціаліста; встановлює які сліди вже 
виявлено та забезпечує їх збереження; разом із слідчим визначає доріжки 
пересування вповноважених на проведення огляду учасників СОГ, понятих 
тощо. 

Огляд місця події незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску 
слідчому та спеціалісту слід проводити спільно. Це пов’язано, насамперед, зі 
значною площею огляду. Робота у взаємодії дасть змогу планомірно й ретельно 
обстежити обстановку, виявити та вилучити усі об’єкти, що знаходяться на 
місці події і мають відношення до цієї події та процесуально правильно їх 
задокументувати. 

Доводиться констатувати, що на сьогоднішній день у міських та 
районних підрозділах поліції катастрофічно не вистачає інспекторів-
криміналістів (техніків-криміналістів), які б цілодобово могли залучатися для 
огляду місця події. Особливо це стосується тих підрозділів поліції, територія 
обслуговування яких межує з кордоном. У таких малочислених підрозділах 
поліції може бути всього один-два інспектори-криміналісти, які не в змозі 
цілодобово забезпечувати техніко-криміналістичний супровід розслідування 
кримінальних правопорушень. Крім того, враховуючи значну віддаленість від 
місця їх дислокації та значний час, необхідний для огляду місця незаконного 
перетину кордону поза пунктами пропуску, окремі керівники підрозділів 
поліції навмисне не включають інспекторів-криміналістів до складу СОГ, яка 
буде здійснювати огляд, щоб при потребі, задіяти його у будь-який момент для 
виконання інших завдань. 

Приходимо до висновку, що покращенню ефективності використання 
знань спеціаліста під час огляду місця незаконного переправлення осіб через 
державний кордон України, сприятиме комплекс локальних заходів 
організаційно-тактичного характеру. При цьому слід враховувати окремі 
аспекти, які лежать у організації діяльності інспекторів криміналістів та 
потребують вирішення на відомчому та міжвідомчому рівні. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ ДАВНОСТІ ТРАВМУВАННЯ 

В ЕКСПЕРТНІЙ СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ 
 

В сучасному світі людина постійно знаходиться під впливом екзогенних 
факторів, які можуть стати причиною виникнення механічної травми, яка являє 
собою одну із головних медичних та соціальних проблем, оскільки підвищує 
рівень травматизму та смертності. За статистичними даними механічна травма 
займає провідне місце в загальній структурі смертності населення різних країн, 
а у випадках протиправних дій проти життя людини визначення давності її 
виникнення має вирішальне значення. 

Встановлення давності травмування та його за життєвості, це одні з 
найголовніших питань, які цікавлять слідство в випадках смертельного 
травмування людей. Для їх вирішення судово-медичний експерт при роботі з 
відповідним об’єктом-трупом має використовувати наявний арсенал основних 
та допоміжних методів дослідження, результати яких в цілому дозволять 
надати вичерпні та науково обґрунтовані відповіді на дані питання. 

Відомо, що використання методологічних підходів в експертній роботі 
дозволяє оптимізувати експертний процес, що дозволяє не лише скоротити час 
експертного дослідження, але й суттєво покращити його якість. Саме тому 
судово-медичний експерт-танатолог при побудові алгоритму своєї роботи з 
об’єктом-трупом має дотримуватися не лише загальноприйнятих правил та 
методик, але й використовувати методологічні підходи для експертного 
процесу в цілому. 

В судово-медичній практиці широко використовується 
загальноприйнятий методологічний підхід судово-медичної (криміналістичної) 
ідентифікації знаряддя травмування при дослідженні біологічного об’єкту. 

Дана методологія передбачає виділення насамперед групових 
ідентифікаційних ознак та індивідуальних. Подібний алгоритм можна 
використати і для розробки методології визначення давності травмування та 
його за життєвості, при якому предметом дослідження будуть результати 
експертизи біологічних об’єктів (тканин та рідин тіла), а об’єктом порівняння 



 

 

стануть ознаки давності травмування та його за життєвості. 
В арсеналі судово-медичного експерта України є небагато методів, які 

допоможуть це зробити. Найбільш розповсюдженим є результати 
морфологічного макроскопічного (візуального) дослідження органів та тканин 
та допоміжне гістологічне дослідження. Крім того, об’єктом дослідження може 
бути як місцева реакція організму на травму, так і загальна за участю органів та 
систем, що залучаються до перебігу «стрес-реакції». 

Морфологічні ознаки, які судово-медичний експерт отримує 
безпосередньо при розтині, дозволяють відразу отримувати та оцінювати дані, 
які допомагають встановлювати зажиттєвість та давність травмування в 
випадках, коли після травмування особа прожила більш значний проміжок 
часу –години. Опис морфологічних змін в органах та тканинах є певною мірою 
суб’єктивною ознакою, яка залежить від вміння судово-медичного експерта 
вірно надавати оцінку тому, що він побачив при розтині. Наприклад, судово- 
медичний експерт має вміти відрізняти зажиттєвий внутрішьотканинний 
крововилив від імбібіції крові внаслідок стадійного розвитку трупних плям. 
Крім того, опис морфологічних ознак передбачає як правило одноразове 
дослідження трупа, адже після його завершення має відбутися поховання тіла. 

Допоміжне гістологічне дослідження являється вже більш об’єктивним 
методом, результати якого можливо повторно переглянути при дослідженні 
скелець. Однак і гістологічне дослідження показове та дає достовірні 
результати в тих випадках, коли тривалість перебігу травми складає декілька 
годин [1]. Крім того, на його проведення необхідний тривалий час, залучення 
інших фахівців – лаборантів та гістологів які також мають мати відповідну 
високу кваліфікацію. Опис гістологічного препарату також має суб’єктивну 
складову, адже експерт-гістолог має інтерпретувати отримані результати, 
виходячи з власних знань та досвіду. 

За наявності додаткового обладнання та налагодженої методики можливе 
визначення певних видів травмування, зокрема, давності утворення гематом за 
змінами лазерних зображень у зрізах біологічних тканин трупа [2], чи давності 
травмування м’язів за біофізичними показниками [3]. Однак, подібні 
дослідження не є ключовими, адже їх використання можливе лише при 
наявності певної нозологічної форми ушкоджень. 

Останнім часом все більшої популярності набувають біохімічні 
дослідження, що полягають у кількісному визначенні вмісту біологічно- 
активних речовин в тканинах та рідинах трупа. Саме дані дослідження досить 
точно дозволяють встановлювати давність локального травмування тканин [4] 
та тривалість перебігу травми, яка складала незначний проміжок часу. їх 
суттєвою перевагою є також значне скорочення терміну діагностики, адже 
методики визначення їх вмісту є менш тривалими [2, 3, 4]. Крім того, 
результати даних досліджень не містять суб’єктивної складової, адже експерт 
отримує вже числові значення і порівнюючи їх з визначеними табличними 
величинами робить відповідні висновки. 

Біохімічні тести є найбільш оптимальними та показовими для з’ясування 
ґенезу настання смерті. Це обумовлено тим, що організм людини, перш за все, 



 

 

реагує шляхом зміни балансу біологічно-активних речовин, які забезпечують 
відповідну біохімічну реакцію. 

На даний час вже визначені діагностично значимі показники для 
кількісного вмісту гістаміну, серотоніну, протогландинів, амінокислот в 
локально травмованих тканинах, що дозволяють встановлювати даність їх 
травмування. Також розроблені показники і для системної реакції організму на 
травму, зокрема, завдяки визначенню вмісту в лікворі та перикардіальній 
катехоламінів – адреналіну та норадреналіну, біогенних амінів – гістаміну та 
серотоніну, молекул середньої молекулярної маси, в тканині надниркових 
залоз –холестерину та його ефірів, кортикостероїдів можна визначити 
тривалість перебігу раннього антемортального періоду: смерть настала відразу 
після травмування, смерть настала через десятки хвилин чи смерть настала 
через 1-2 години після травмування. 

Саме тому кількісний вміст біологічно активних речовин може бути 
використаний як складова специфічного алгоритму для обґрунтування ґенезу 
смерті та тривалості зажиттєвості травми. 

Нажаль, структура експертної судово-медичної служби України не 
передбачає наявності біохімічних лабораторій, які є невід’ємною складовою 
експертних служб зарубіжних країн. На стадії реформування галузі охорони 
здоров’я та судово-медичної служби це має стати одним з пріоритетних 
напрямків для забезпечення високого рівня якості проведених експертиз. 

Отже, аналіз різномаїття методів та методик, які може використовувати 
судово-медичний експерт при визначенні зажиттєвості травмування та його 
давності, передбачає використання методологічно підходу, який полягає у 
наступному: 

1. Визначення під час судово-медичної експертизи трупа локальні чи 
системні зміни будуть використані для встановлення зажиттєвості травмування 
та його давності: 

А) при використанні системних змін встановлення, чи достатньо лише 
морфологічного макроскопічного опису травмованих органів та тканин для 
вирішення питань слідства; 

Б) при використанні локальних змін встановлення, чи достатньо лише 
морфологічного макроскопічного опису травмованих тканин для вирішення 
питань слідства. 

2. В разі недостатності інформації необхідне залучення допоміжних 
методів дослідження: 

– гістологічного в разі, що судово-медичний експерт впевнений, що після 
травмування особа прожила значний проміжок часу (години) і результати 
даного дослідження будуть інформативними як для виявлення системних змін 
(шоковий стан) так і для локальних (запалення). Це передбачає вилучення під 
час розтину локально травмованих тканин, а також органів, які' залучаються до 
перебігу шокового стану (легені, нирки); 

– біохімічного в разі, якщо особа прожила незначний проміжок часу для 
визначення біологічно активних речовин в тканинах та рідинах тіла як для 
виявлення системних змін («стрес-реакція») так і локальних (первинні прояви 



 

 

запалення). Це передбачає вилучення під час розтину локально травмованих 
тканин, а також органів чи рідин, які залучаються до перебігу «стрес-реакції» 
(наднирники, ліквор, перикардіальна рідина); 

– додаткових методів дослідження: біофізичних, спектрографічних та ін.. 
за умови наявності певної нозологічної форми ушкоджень. Це передбачає 
вилучення під час розтину відповідних органів та тканин. 

Таким чином, методологія визначення давності травмування в судово- 
медичній практиці є невід’ємною частиною діагностичного експертного 
процесу, застосування якої дозволяє скоротити час експертного дослідження та 
суттєво покращити його якість. 
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ВОПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ, 

РЕШАЕМЫЕ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМАХ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 
Основной задачей судебно-дактилоскопической экспертизы является 

идентификация человека по папиллярным узорам кожи, отобразившихся в 
следах рук. Методика судебно-дактилоскопической экспертизы 
предусматривает изучение двух обязательных групп признаков: общих и 
частных. Факультативной можно назвать группу микропризнаков, таких как 
поры, особенности конфигурации границ папиллярных линий, детали строения 
отдельных частных признаков. К их исследованию прибегают в случаях, когда 
невозможно сформулировать вывод, основываясь на результатах исследования 
общих и частных признаков. 

Для исследования общих и частных признаков используются различные 
программные средства. Например, графические редакторы Photoshop, ACDSee 
и их аналоги. Одним из существенных преимуществ, которые они 
предоставляют, являются широчайшие возможности работы с цифровыми 
изображениями следов. Масштабирование, вращение по осям, регулирование 
контраста, яркости, применение различного рода фильтров изображений, 
перевод в негативное изображение, наложение сетки, измерений линейных и 
угловых величин и многое другое, что, безусловно, облегчает проведение 
визуального исследования. Значительно упрощаются и подсчет линий, а также 
общего количества частных признаков, создание разработки следа. Однако 
естественным ограничением использования этих программ является тот факт, 
что они не интегрированы в процесс проведения судебно-дактилоскопической 
экспертизы и эксперты используют их, исходя из возможностей конкретной 
версии программного обеспечения, собственного уровня и своих 
представлениях о пределах их использования. Обработанные с их помощью 
изображения, сохраняются на носитель информации (жесткий диск, флеш-
память или оптический диск), после чего, с использованием уже текстового 
редактора вставляются в текст заключения эксперта, либо в фототаблицу. 
Результаты проведенного сравнительного исследования отражаются в 
заключении эксперта в виде изображений сравниваемых следов с нанесенными 
на них разметкой частных признаков. Разметка делается, либо с 
использованием возможностей текстовых редакторов, либо от руки на уже 
распечатанном изображении следов. Проведенные, согласно методике, 



 

 

измерения общих признаков, в случае необходимости записываются экспертом 
в текст заключения эксперта. 

Создание специализированного продукта (программы, аппаратно-
программного средства и т.п.) для решения специфических задач судебно-
дактилоскопической экспертизы, остается актуальной задачей. Успешное ее 
решение лежит в плоскости, как разработки принципов построения такой 
системы с точки зрения методики проведения судебно-дактилоскопической 
экспертизы, так и дальнейшего совершенствования математического аппарата 
обработки изображений следов папиллярных узоров.  

В качестве альтернативы типовым программным продуктам предлагается 
разработать АРМ «Эксперт-дактилоскопист», который будет базироваться на 
методиках решения идентификационной задачи судебно-дактилоскопической 
экспертизы. В основе использования данного АРМ будут положены стадии 
судебно-дактилоскопической экспертизы.  

На предварительной стадии предлагается вводить в АРМ информацию из 
постановления о назначении судебно-дактилоскопической экспертизы, а 
именно: дату изъятия следов (дата дактилоскопирования), данные о 
проверяемых лицах, сведения об объектах следоносителях и т.д. Убедившись в 
соответствии полученных объектов объектам, указанным в постановлении о 
назначении экспертизы, пользователь должен иметь возможность внесения 
цифровых изображений представленных следов в АРМ. Наиболее 
целесообразно получать цифровое изображение с использованием планшетных 
сканеров. 

С момента введения цифрового изображения следа руки в АРМ эксперту 
будут доступны функции для решения задач стадии раздельного исследования. 
В процессе исследования АРМ должен автоматически определять тип 
папиллярного узора, отмечать на изображении дельту (дельты) и центр 
папиллярного узора, а также определять направления потоков папиллярных 
линий в них.  

К специализированным инструментам также можно отнести: 
- измерение общего размера следа;  
- измерение ширины папиллярных линий и (или) промежутков между 

ними;  
- измерение угловых величин;  
- измерение расстояния между центром узора и дельтой, как в 

абсолютной величине (измеряется в мм), так и в относительной (количество 
папиллярных линий);  

- подсчет плотности папиллярных линий в определенном участке узора;  
- автоматическое определение начал/окончаний, слияний/разветвлений, а 

также подсчет их общего количества.  
Для исследования оттисков на дактилокартах, на стадии раздельного 

исследования, в АРМ «Эксперт-Дактилоскопист», дополнительно к описанным 
выше функциям, необходимо добавить:  

- автоматическое распознавание на изображении дактилокартов участков 
с оттисками пальцев рук,  



 

 

- автоматическое их кадрирование и занесение в соответсвующие 
наименованию пальца слоты. 

Все операции, выполняемые АРМ в автоматическом режиме, могут быть 
изменены вручную. Результаты, полученные с помощью функционального 
наполнения АРМ, будут формировать специальную форму, содержащую 
изображение следа руки (оттиска пальца), на котором, по выбору пользователя, 
может отображаться либо не отображаться разметка частных признаков и 
таблицу с результатами измерений, информации о типе папиллярного узора.  

Эту форму можно условно назвать «расширенной разработкой следа». Ее 
создание, согласно методике, является основным промежуточным результатом 
стадии раздельного исследования. В соответствии с методикой эксперт 
оценивает результаты раздельного исследования следов и приходит к выводу, 
либо о пригодности, либо о непригодности, следов для проведения 
сравнительного исследования. Сравнение начинается с общих признаков, затем 
переходит на частные, а после, в необходимых случаях, на еще более мелкие 
детали папиллярного узора, такие как поры, строение папиллярных линий, 
особенности частных признаков. С точки зрения топографии следа, сравнение 
частных признаков целесообразнее всего начинать с участка наиболее 
насыщенного ими. Как правило, это центр узора и дельта (дельты).  

Традиционным способом проведения сравнительного исследования 
является визуальное восприятие изображений следов экспертом. 
Использование современного программного обеспечения позволяет 
минимизировать необходимость использования увеличительных приборов, т.к. 
сканеры высокого разрешения, обеспечивают возможность исследовать 
практически любые признаки папиллярных узоров по изображению на 
мониторе компьютера. Помимо облегчения визуального восприятия, 
современное программное обеспечение позволяет одновременно работать с 
несколькими изображениями, вращать их, корректировать качественные 
характеристики (ярость, контраст и т.д.), кадрировать, отмечать признаки, 
подготавливать изображения для печати. Описание сравнительного 
исследования желательно формировать в текстовом редакторе («Word» и 
аналоги). В нем же должна готовиться фототаблица: цифровые изображения 
импортируются в документ, размещаются на одном уровне и в одном масштабе 
на странице, снабжаются разметкой частных признаков при помощи 
имеющейся в редакторе библиотеки символов, производится снабжение 
изображений пояснительными подписями. В некоторых случаях, эксперту 
проще изготовить разметку признаков вручную, уже после распечатывания 
фототаблицы. 

Таким образом, предлагаемая структура АРМ «Эксперт-Дактилоскопист» 
совмещает в себе возможности графических редакторов, в части исследования 
и подготовки для печати цифровых изображений следов, с возможностями 
текстовых редакторов, в части формирования приложений к заключению 
эксперта. При этом АРМ обладает рядом специфических, предназначенных для 
только решения задач судебно-дактилоскопической экспертизы, функций. 
Автоматическое определение общих и частных признаков папиллярного узора, 



 

 

изготовление «расширенной разработки следа», проведение сравнительного 
исследования следов папиллярных узоров.  

Применение АРМ-а избавит эксперта от необходимости использовать 
несколько программных продуктов и выполнять некоторые трудоемкие задачи, 
в частности подсчет количества частных признаков в папиллярном узоре и 
изготовление изображений с разметкой признаков. Его использование позволит 
сделать заключение судебно-дактилоскопической экспертизы более наглядным, 
гарантируя полноту исследования и упрощая оценку его результатов 
участниками судебного процесса, а также будет способствовать унификации 
подхода к проведению судебно-дактилоскопических экспертиз. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ В 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ 

СИСТЕМЕ «ОПОЗНАНИЕ»  
 

Классическое решение АИПС «Опознание» – автоматизированной 
информационно-поисковой системы учета лиц, пропавших без вести (БП), 
неопознанных трупов (НП), лиц, не способных по состоянию здоровья 
(больных – НБ) или возрасту (детей – НР) сообщить данные о своей личности – 
это различного рода словесные реквизиты, позволяющие осуществлять 
идентификацию лиц, по соответствующим категориям учетов, а также 



 

 

использование весовой функции для выстраивания рекомендательных списков 
в соответствии со значениями параметров весовой функции, которые 
определяются статистически (каждому словесному реквизиту соответствует 
индивидуальный числовой коэффициент). 

АИПС «Опознание» должна обеспечивать формирование и ведение учета 
на основании информации, поступающей на опознавательных картах (ОК) 
единого образца на все учитываемые категории лиц, а также: 

– доступ пользователей, обладающих соответствующими привилегиями, 
защиту от несанкционированного доступа к информации; 

– ввод информации с опознавательных карт; 
– хранение записей в таблицах учета и в таблице запросов; 
– корректировку и обновление информационных баз данных; 
– последовательную идентификацию одного или нескольких учетных 

документов; 
– обработку запросов пользователей; 
– выдачу типовых статистических отчетов. 
Введенная пользователем информация хранится в базе данных АИПС 

«Опознание», построенной на следующих принципах: 
– пользователь имеет возможность ввода документа с опознавательной 

карты (ОК); 
– при вводе словарных реквизитов подключаются соответствующие 

словари; 
– при вводе реквизитов в поля, использующие словари, производится 

сравнение вводимых значений со словарными значениями. 
Процесс опознания (идентификации) заключается в сравнении 

опознавательных реквизитов опознаваемого (например, без вести пропавшего) 
с соответствующими реквизитами документов других категорий учета 
(неопознанный труп, неизвестный больной и неизвестный ребенок) и отборе 
наиболее подходящих документов из числа стоящих на учете. В результате 
получается рекомендательный список (РС). Каждый опознавательный реквизит 
имеет свой вес (важность или значимость), который можно изменять. В 
процессе опознания для каждого документа, сравниваемого с опознаваемым 
документом, подсчитывается сумма, которая больше у наиболее подходящих 
документов. 

Большинство АИПС «Опознание» работает следующим образом. В 
основном меню выбирается пункт меню «Обработка». В появляющемся на 
экране меню, соответствующему этому пункту, выбирается пункт меню 
«Опознание». На экране появляется форма для ввода номера документа в 
системе учета и категории учета. После ввода номера документа в системе 
учета на экране появляется список категорий учета, имеющихся в базе с 
данным номером. Пользователь выбирает категорию для ввода 
соответствующей информации. После окончания ввода номеров документов в 
системе учета и категорий учета необходимо запустить процесс обработки 
информации. Пользователю будет предложено начать опознание отобранных 
документов. Если пользователь не согласен, то процесс опознания не будет 



 

 

проводиться, и происходит выход из формы. Если пользователь согласен, то на 
экране появится форма и начнется процесс опознания. После завершения 
опознания по каждому из отобранных документов для опознания происходит 
сохранение рекомендательного списка для проведения дальнейших 
идентификационных исследований. Когда процесс опознания по всем 
документам будет завершен, происходит выход из формы.  

Под обработкой запроса понимается проведение процесса опознания по 
некоторым предоставленным данным с целью получения рекомендательного 
списка. Пользователь имеет возможность создания файла рекомендательного 
списка, формируемого в результате опознания. После создания 
рекомендательного списка происходит выход из формы. 

Пользователь имеет возможность: 
– вводить и корректировать граничащие регионы; 
– корректировать заданные значения для отклонений по возрасту и росту; 
– осуществлять поиск документов в базе данных по реквизитам 

опознавательной карты (ОК); 
– корректировать и просматривать документы в базе данных; 
– снимать с учета документа в базе данных и удалять документы из базы 

данных; 
– корректировать, дополнять или удалять данные словарей. 
В настоящее время практически все опознавательные карты содержат 

фотоизображения, полученные различными способами, что позволяет 
применять к ним автоматизированные методы обработки изображений.  

Современное состояние математической обработки графической 
информации позволяет применить математические и иные методы по 
улучшению качества изображений и поиска по данным изображениям, что 
приводит к улучшению процесса идентификации. 

В общем процессе портретной идентификации ключевую роль играют 
процедуры сравнения лиц. Классический подход к решению данной задачи 
базируется на методах, предусматривающих применение двухмерного 
дискретного преобразования Фурье (ДПФ). Это обусловлено тем, что элементы 
(коэффициенты) фурье-образов изображений лиц, как правило, содержат всю 
необходимую информацию для их сравнения. Однако практическая реализация 
данных (частотных) методов в общем виде сопряжена с весьма значительными 
временными затратами и требует большого объема баз данных, а также 
хорошего качества изображений. На практике же зачастую сталкиваются с 
фотоизображениями низкого качества, обусловленными как съемкой в 
«полевых условиях», так и наличием в фотоизображениях определенных 
искажений облика человека. 

Кроме того, специфика оперативных учетов предполагает работу с базами 
фотоизображений, а также базами субъективных портретов (фотороботов), 
осуществляя по ним перекрестные поиски. В связи с этим, для обработки и 
сравнения информации о внешнем облике человека следует использовать 
комплексный подход, основанный на применении модифицированных 
частотных (для фотоизображений), контурных (для фотороботов) и 



 

 

антропометрических алгоритмов. Данный подход позволит использовать 
возможности математической обработки признаков внешности с различным 
качеством их отображения, осуществлять перекрестные поиски и тем самым 
повысить достоверность портретной идентификации. 
 

О. С. Бочарова 
кандидат юридических наук, член-корреспондент МАИТ, 

заведующий лабораторией 
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ПРОБЛЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ  
ЗАЩИТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ДОКУМЕНТОВ 

 
Анализируя современные средства защиты от подделки различного рода 

документов можно констатировать тот факт, что их производители применяют 
самые изощренные и высокотехнологические подходы, при этом не 
задумываясь о том, что разработанные ими средства защиты должны быть не 
только легко контролируемы, но и пригодными для решения ряда вопросов 
правоприменительной практики. 

Так, после изготовления и выпуска в обращение защищенного документа 
может возникнуть необходимость в проведении исследований на предмет его 
подлинности и изготовления конкретным предприятием, что требует 
проведения соответствующих экспертных исследований.  

Наиболее типичными вопросами, ставящимися на разрешение экспертизы 
являются: 

– изготовлен ли представленный на исследование документ 
предприятием, осуществляющем выпуск такого рода документов; 

– соответствует ли система его защиты системе защиты, 
предусмотренной для данного документа; 



 

 

– являются ли элементы и средства защиты данного документа теми 
элементами и средствами защиты, которые используются для защиты 
конкретного документа. 

Все эти вопросы, помимо прочего, предполагают решение задач по 
идентификации конкретных элементов и средств защиты, системы защиты в 
целом, включая использованные защитные технологии, и идентификации 
конкретного оборудования, использованного для изготовления исследуемого 
документа. 

Кроме того, возникают вопросы идентификации оборудования и 
материалов, использованных предприятием-изготовителем для изготовления 
конкретного защищенного документа. 

Известно, что криминалистическая идентификация, в том числе и 
современных защитных технологий и средств защиты документов в рамках 
судебно-экспертного исследования, есть процесс установления их тождества по 
совокупности общих и частных признаков. Тождество средств защиты 
исследуемого документа средствам защиты документа-образца устанавливается 
путем сравнения их общих и частных признаков. Процесс идентификации 
базируется на принципах индивидуальности объектов материального мира, их 
относительной неизменности, на возможности выделения, характеризующих их 
общих и частных признаков, совокупность которых позволяет осуществить 
идентификацию объекта. В нашем случае идентифицируемым объектом будет 
защищенный документ, фигурируемый в рамках уголовного дела в качестве 
вещественного доказательства, а идентифицирующим объектом будет 
выступать защищенный документ-образец, имеющийся как в коллекции, так и 
предоставленный органом, ведущим уголовный процесс. Идентифицирующие 
объекты в данном случае также являются образцами для сравнительного 
исследования, обладающие такими же качествами, как несомненность 
происхождения, наличие признаков, позволяющих сравнивать их с 
идентифицируемыми объектами. Также, в качестве идентифицирующего 
объекта, в случае объективного отсутствия образца (паспорт, денежный знак, 
иной защищенный документ иностранного государства) может выступать и 
подробное его текстовое описание с иллюстрациями и поэлементной 
раскладкой системы его защиты. 

В процессе идентификации сравнивается совокупность 
идентификационных признаков; на первой стадии процесса идентификации 
устанавливается по общим признакам принадлежность сравниваемых 
защищенных документов к одному виду, группе, т.е. их видовая (групповая) 
принадлежность; затем проводится сравнение по частным (индивидуальным) 
признакам и достигается собственно цель идентификации защищенного 
документа по средствам и технологиям защиты, а именно отождествление 
конкретного объекта – защищенного документа с его образцом. В случае 
проведения идентификации защищенного документа по средствами его защиты 
и защитным технологиям могут присутствовать все известные формы 
идентификации: экспертная (по материально фиксированным признакам или 
подробному иллюстративно-текстовому описанию), оперативно-следственная 



 

 

(отождествление объекта по описанию при осмотре, обыске или иных 
следственных действиях), учетно-регистрационная (по данным 
криминалистической регистрации в случае фиксации поддельного документа). 

Поскольку структура всех защищенных документов строится на четырех 
уровнях защиты – материалов (технологическая защита), полиграфии 
(полиграфическая защита), физико-химическом (физико-химическая защита) и 
защита производителя (отдельные тонкости технологии изготовлен и 
специальные «ловушки» на всех первых трех уровнях защиты), то и процесс 
идентификации должен строиться относительно этих трех уровней.  

В плане облегчения упомянутых исследований может быть использован 
опыт производства и выпуска в обращение документов со специальной защитой 
в Республике Беларусь. 

Так, в ней введена обязательная криминалистическая экспертиза 
защищенности документа, подлежащего выпуску.  

Кроме того, функционирует автоматизированная система ведения 
электронного банка данных об изготовленных и реализованных бланках 
первичных учетных документов (АС БДБ), позволяющая обеспечить единую 
систему учета изготовленных и реализованных бланков первичных учетных 
документов и предоставление оперативной, достоверной и полной информации 
о бланках этих документов государственным органам, организациям и 
физическим лицам. В целях упорядочения учета бланков защищенных 
документов, а также пресечения их незаконного изготовления и использования 
Гознаком по поручению Правительства создан соответствующий 
Государственный реестр.  

Такого рода положительный опыт Республики Беларусь может быть 
использован иными государствами при производстве защищенных документов 
в целях обеспечения последующей надежной работы экспертов криминалистов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

 
Сложная социально-экономическая обстановка в мире, постоянный рост 

незаконного оборота оружия и боеприпасов, наркотических и психотропных 
веществ, их прекурсоров, незаконные миграции – всё это вызывает 
необходимость повышения эффективности обеспечения пограничной 
безопасности любого государства. Одним из наиболее перспективных 
направлений совершенствования пограничного контроля сегодня выступает 
использование биометрических технологий идентификации личности.  

Ряд государств ввели в обращение биометрические проездные 
документы, в которых идентификация личности производится посредством 
считывания биометрических сведений, содержащихся в документе, а 
техническое оснащение обеспечивает проверку подлинности документа. 
Внедрение биометрических технологий идентификации и системы управления 
позволяет не только оптимизировать осуществление пограничного контроля в 
пункте пропуска за счет уменьшения времени проверки документа без потери 
качества, но и решить задачи правоохранительной и правоприменительной 
сферы.  

Сейчас во многих странах применяются биометрические терминалы для 
автоматической проверки документов и людей. 

Основные возможности биометрического терминала для проверки 
документов и идентификации личности: 

– распознавание целиком паспортной страницы; 
– проверка машиносчитываемой зоны; 
– чтение стандартных 2D ограничительных кодов; 
– распознавание фотокарточки паспорта; 
– чтение данных с неконтактирующих чипов; 
– формирование объемного изображения лица; 
– сканирование с высоким разрешением; 
– сенсорное распознавание отпечатков пальцев; 
– сравнение данных чипа и паспорта; 
– автоматическое чтение и проверка элементов защиты; 
– распознавание лица; 
– проверка отпечатков пальцев; 



 

 

– связь с базами данных. 
Использование указанного рода терминалов планируется и на пунктах 

пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. Это потребует 
проведения ряда организационных и технических мероприятий, основными из 
которых являются: 

– оснащение соответствующим оборудованием и модернизация 
существующего, с целью контроля биометрических документов в пунктах 
пропуска; 

– доработка программного обеспечения для считывания и обработки 
информации из чипов биометрических документов. 

Кроме того, в процессе изготовления и контроля биометрических 
документов Республики Беларусь потребуется решить вопрос идентификации 
подписи в чипе биометрического документа с электронно-цифровой подписью 
в базе данных, находящейся в RFID-чипе.  

В связи с тем, что биометрические документы используются во многих 
странах мира, требуется подключение к DOCICAO (Директория открытых 
ключей Международной организации гражданской авиации) с целью обмена 
подобными сертификатами с последующей передачей их представителям 
Государственного пограничного комитета для полноценного контроля 
биометрических паспортов других государств в пунктах пропуска. 

Модернизация оборудования и доработка программного обеспечения 
должна проводиться поэтапно. Это обусловлено тем, что для выполнения работ 
необходим полностью работоспособный сертификат, формат данных, 
хранящихся в RFID-чипе, и окончательный образец разработанного документа. 

Использование биометрических средств идентификации личности в 
пунктах пропуска позволит сократить время прохождения паспортного 
контроля гражданами, тем самым увеличит пропускную способность пунктов 
пропуска и обеспечит надежность пограничного контроля в ходе проверки 
документов у граждан, пересекающих государственную границу Республики 
Беларусь.  
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МЕТОДЫ БИОИНДИКАЦИИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ КАЧЕСТВА 



 

 

ПРИРОДНОЙ ВОДЫ В РАМКАХ СУДЕБНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
В настоящее время во всем мире мониторинг водных объектов в условиях 

высокой антропогенной нагрузки приводит к получению огромного количества 
данных, различающихся даже в размерности, в результате чего стало сложно 
устанавливать уровень загрязнения природных вод. Среди экспертов в данной 
области идёт активная работа по развитию системы показателей, которая 
группировала бы параметры из принятой программы наблюдений, наиболее 
ярко отражающие загрязнение водных объектов. Наблюдения проводятся в 
рамках мониторинга поверхностной воды. 

В системе экологического мониторинга поверхностных вод и донных 
отложений в последнее время происходит переход от чисто химических 
методов на биологические, которые основаны на биоиндикации и позволяют 
оценивать совокупное воздействие различных факторов среды. 

Основными элементами биологического мониторинга окружающей среды 
являются биотестирование и биоиндикация. Одним из самых 
распространенных объектов в системе биомониторинга экологического 
состояния водоемов являются бентосные беспозвоночные. Наше исследование 
будет состоять из следующих этапов: анализ информации о водном объекте, 
установление требований к эталонным створам водного объекта (не 
подверженных антропогенному влиянию), отбор биологических проб, методы 
расчета биотических индексов. Мировой опыт мониторинга выработал целый 
ряд требований к биоиндикаторам. При мониторинге пресноводных экосистем 
излюбленным объектом служат животные макрозообентоса. Они 
удовлетворяют многим требованиям к биоиндикаторам, среди которых: 
повсеместная встречаемость, достаточно высокая численность, относительно 
крупные размеры, удобство сбора и обработки, сочетание приуроченности к 
определенному биотопу с определенной подвижностью, достаточно 
продолжительный срок жизни, чтобы аккумулировать загрязняющие вещества 
за длительный период. Бентосные организмы, как правило, не являются 
хозяйственно ценными или уникальными объектами, поэтому изъятие их из 
водоема в исследовательских целях не наносит ущерб его экосистеме. 

Применение любой методики биомониторинга предполагает 
идентификацию таксономической принадлежности найденных организмов. 
Разработано несколько методик анализа качества воды, применяющих 
индикаторные свойства крупных таксонов зообентоса: родов, семейств и даже 
отрядов. В нашей работе, предлагается методический подход, при решении 
вопроса качества поверхностной воды в рамках судебной экологической 
экспертизы. Нами предложены методические рекомендации по исследованию 
макрозообентоса с расчетом индексов сапробности, Гуднайта-Уитлея, 
Вудивисса Trent Biotic Index (ТВI), Майера. 

В рамках проведения осмотра водного объекта, с целью установления 
качества природной воды, применяя методы биоиндикации с помощью 
макрозообентоса возможно установить показатели «Здоровья экосистемы», 



 

 

которые можно выявить в полевых условиях в ходе производства судебной 
экологической экспертизы. 
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАСТОСУВАННЯ 

КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ОБЛІКІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИХ 
СИСТЕМ У РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

 
Під час розкриття і розслідування злочинів першочергове значення має 

інформація про осіб, що вчинили чи могли вчинити злочини, або причетні до 
них; про нерозкриті злочини; про походження і належність виявлених речових 
доказів, включаючи різні види слідів. Швидке одержання таких даних багато в 
чому залежить від ефективного використання існуючих систем обліків різних 
об'єктів, що перебувають у сфері діяльності правоохоронних органів. 

Сучасні потреби оперативних і слідчих підрозділів органів внутрішніх 
справ в одержанні вичерпної інформації спонукають до створення і розробки 
нових видів обліків, реєстрації об'єктів за новими, раніше не використаними 
ознаками. 



 

 

Різного роду криміналістично-значиму інформацію фіксують, 
накопичують, обробляють, систематизують і зберігають у спеціально створених 
інформаційно- пошукових системах правоохоронних органів, які називають 
криміналістичними обліками [1, с. 298 ]. 

Криміналістичні обліки використовуються слідчими, оперативно- 
розшуковими підрозділами для розкриття та запобігання злочинам, а також 
судами під час розгляду кримінальних проваджень. Практика розслідування і 
розкриття злочинів свідчить, що будь-яка злочинна діяльність, сфокусована в 
події злочину, обов’язково залишає сліди як інформацію про злочин. Для того, 
щоб активізувати ці носії інформації в розслідуванні злочинів, їх необхідно 
виявити, зафіксувати у протоколі слідчої дії, піддати криміналістичному 
дослідженню, а також оцінити і використати у вирішенні конкретних завдань 
розслідування. 

Таким чином, сукупність зібраних у результаті цих дій фактичних даних 
створює на початковому етапі розслідування достатні передумови щодо 
інформаційного забезпечення подальшого розслідування. Ними можуть бути 
різноманітні сліди матеріального відображення (сліди рук, взуття, знарядь 
зламу тощо) та ідеальні сліди (зафіксовані в пам’яті потерпілих, свідків, 
очевидців). 

Різні криміналістичні обліки призначені для одержання даних про особу, 
причетності її до розслідуваного злочину, факту здійснення однією і тією 
самою особою декількох злочинів чи використання при цьому того ж самого 
знаряддя тощо. 

За допомогою обліків можна одержати також дані, що дозволяють 
визначити напрямок пошуку, висунути слідчі версії, одержати пошукову 
інформацію про предмети, що знаходилися у злочинця, або були використані 
ним під час здійснення злочину, про викрадені об'єкти та ін. 

Будучи джерелом швидкого одержання тих чи інших даних, обліки 
сприяють підвищенню рівня інформаційного забезпечення проведення 
експертиз і попередніх досліджень, їхньої достовірності й обґрунтованості. 

Різноманітність об'єктів обліку зумовила різноманіття способів і форм 
реєстрації. Для кожного виду об'єктів використовують спеціальні 
класифікаційні системи ознак. 

Існують такі способи реєстрації об'єктів обліку: описовий (письмова 
фіксація даних); дактилоскопічний (відбитки папілярних візерунків пальців рук 
у живих осіб та невпізнаних трупів); фото- й відеографічний; колекційний 
(збирання й зберігання об'єктів у натуральному вигляді); графічний (фіксація 
ознак об'єкта за 

допомогою замальовки); змішаний (використання зазначених вище 
способів фіксації в різній комбінації). 

Залежно від характеру об'єктів, способу реєстрації, обсягу зібраної 
інформації та її обробки використовують наступні форми ведення 
криміналістичних обліків: картотеки; альбоми, журнали, а зараз вже по декуди 
відеотеки; фототеки; ЕОМ; слідотеки. 

Для кожного з об'єктів розроблений перелік реєстраційних ознак, що 



 

 

представляє реєстраційну інформацію відповідного криміналістичного обліку. 
Інформація представлена сукупністю загальних ознак об'єкта, а також 
ознаками, що його індивідуалізують. 

Окремі види криміналістичних обліків створюють в інформаційних, 
інформаційно-аналітичних та експертно-криміналістичних службах і 
підрозділах МВС та СБ України. Як правило, такі криміналістичні 
інформаційні системи містять блоки об'єктів, згрупованих і систематизованих 
на підставі однорідних класифікаційних ознак. 

Центральним інформаційним підрозділом в системі МВС Департамент 
інформатизації. При обласних управліннях внутрішніх справ функціонують 
інформаційні бюро, а в райвідділах – інформаційно-аналітичні підрозділи. Дані 
підрозділи ведуть облікову роботу по громадянам України, іноземцям і особам 
без громадянства, що вчинили злочини на території України, заарештованих, 
засуджених за бродяжництво, а також тих, що втекли від слідства і суду, такі 
обліки мають назву персональний оперативно-довідковий і дактилоскопічний 
обліки. 

Оперативно-пошукові обліки включають наступні види обліків: облік 
осіб, що пропали безвісти; облік трупів громадян, особа яких не встановлена; 
облік невідомих хворих. 

Автоматизований банк даних оперативно-розшукового і профілактичного 
призначення (АБД) забезпечує накопичення й обробку інформації за 
наступними категоріями об'єктів: дані про осіб; дані про нерозкриті злочини; 
дані про предмети з метою подальшого накопичення, багаторазової і 
багатоцільової обробки даних для використання їх оперативними і слідчими 
працівниками під час розкриття і розслідування злочинів, розшуку злочинців і 
проведенні профілактичних заходів щодо попередження правопорушень [3, с. 
186]. 

Криміналістичні обліки формуються також і в експертно-
криміналістичних підрозділах різного рівня з метою найбільш повного 
використання слідів і речових доказів, вилучених з місць нерозкритих злочинів 
під час проведення оперативних і слідчих дій, а також підвищення рівня 
інформаційного забезпечення проведення експертиз і спеціальних досліджень. 

На відміну від обліків інформаційних підрозділів, об'єктами обліку в них 
є натурні предмети-сліди або речові докази. 

Центральні обліки формуються і зберігаються в ДНДЕКЦ МВС України. 
Місцеві обліки ведуться на рівні обласних НДЕКЦ певної області і міських 
(районних) відділів. 

У залежності від розв'язуваних задач криміналістичні обліки мають 
пошукове чи довідкове призначення. 

Криміналістичні обліки пошукового призначення включають об'єкти 
(натурні чи їхні копії), що безпосередньо зв'язані зі вчиненими злочинами і 
вилучені при оглядах місць чи подій при проведенні інших гласних чи не 
гласних слідчих дій. Цей вид обліків використовується з метою: 

– порівняння об'єктів обліку з метою їхньої ідентифікації і встановлення 
єдиного джерела походження; 



 

 

– порівняння з цими об'єктами експериментальних зразків з метою 
встановлення причетності до вчинення злочинів підозрюваних осіб і вилучених 
речей. 

Криміналістичні обліки довідкового призначення формуються на основі 
натурних об'єктів окремих видів виробів (фарні розсіювачі, гільзи, кулі тощо), 
включають різноманітні каталоги (наприклад, зображення підошов взуття, 
протекторів шин та ін.), технічну документацію на окремі види виробів, що 
використовуються під час виробництва експертиз і досліджень як стандартні 
зразки. 

Останніми роками зростає інтерес до вдосконалення криміналістичних 
обліків всіх рівнів і створення нових видів обліку. Водночас з використанням 
можливостей таких інформаційних систем слідчими й оперативними 
працівниками зростає якість експертних досліджень за рахунок збільшення 
обсягів експертної інформації. Відмічають також зв'язок між створенням нових 
та вдосконаленням існуючих обліків і підвищенням якості оглядів місць подій. 
У тих експертних підрозділах, де активно займаються систематизацією слідів 
рук, взуття, мікрочастинок тощо, помітно зростає результативність і якість 
вилучення таких об'єктів під час огляду. 

Ефективне використання криміналістичних обліків та результативне 
застосування інформаційно-пошукових систем повинно забезпечити 
узгодження інформації про діяльність експертних підрозділів з інформацією 
про злочини і події, яка реєструється в органах внутрішніх справ; оперативне 
збирання інформації про діяльність експертних підрозділів на місцях подій та її 
узагальнення; оперативне дослідження слідів та перевірку їх за 
криміналістичними обліками, інформування слідчих та працівників 
оперативних підрозділів про отримані результати; відслідковування руху 
речових доказів; надання допомоги слідчо-оперативним підрозділам у побудові 
версій, розробці тактичних комбінацій та проведенні інших заходів. 

А це в свою чергу дає шлях для розробки концепції побудови системи 
інформаційного забезпечення організації, запобігання, розкриття та 
розслідування злочинів саме криміналістичними засобами та методами; 
формування правової бази інформаційного забезпечення та захисту 
інформаційних фондів; розробку наукових основ впровадження сучасних 
інформаційних технологій в експертну практику; впровадження в навчальний 
процес програми підготовки експертів на базі використання автоматизованих 
робочих комп’ютерних місць та експертних технологій. 
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КОНЦЕПЦІЯ АНТРОПОДЖЕРЕЛЬНОЇ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
В КРИМІНАЛІСТИЦІ: ГОЛОВНІ ТРЕНДИ 

 
В криміналістиці на основі кримінального процесуального закону 

запропонована комплексна концепція використання антроподжерельної 
невербальної інформації в кримінальному провадженні на етапах сприйняття 
даних про обставини кримінально-релевантної події. Таким чином, вперше  
проаналізовані закономірності інтеграції положень антроподжерельної 
невербальної інформації в криміналістику та здійснено теоретичне осмислення 
механізму такої інтеграції.  

На основі вивчення генезису проблеми інтеграції положень 
антроподжерельної невербальної інформації в криміналістику і фактичного 
стану ступеня її наукової розробленості було досліджено об'єктивний 
взаємозв'язок і взаємовплив інтегрованих знань, виявлено конкретно-історичні 
та найбільш перспективні форми використання положень антроподжерельної 
невербальної інформації в науці і практиці. 
 Інтеграція положень антроподжерельної невербальної інформації в 
криміналістику сформувало такі криміналістичні тренди: 
 - проведення в єдності теоретичного та праксеологічного рівнів пізнання 
на міждисциплінарній основі фундаментального аналізу проблеми інтеграції 
положень антроподжерельної невербальної інформації в криміналістику; 
 - здійснення переходу від декларативного визнання прикладного значення 
положень антроподжерельної невербальної інформації в практиці боротьби зі 
злочинністю до конкретного теоретичного дослідження даного питання; 
 - обґрунтування інтеграції положень антроподжерельної невербальної 
інформації в криміналістику як складної динамічної системи, що включає в 
себе:  
 1) практику кримінального провадження; 
 2) теоретичні положення криміналістики, що забезпечують цю практику 
науково обґрунтованими рекомендаціями;  
 3) комплекс теоретичних і праксеологічних знань;  
 4) конкретні рекомендації до використання. 
 - впровадження у доктринальний обіг наукової категорії 
«антроподжерельна невербальна інформація» та формулювання її ознак: 



 

 

 1) здійсненність у стадіях досудового розслідування та судового 
провадження;  
 2) пов’язаність з доведеністю обґрунтування обвинувачення; 
 3) спрямованість на інформаційне забезпечення належного проведення 
досудового розслідування та судового провадження;  
 4) суб’єктами сприйняття є усі учасники кримінального провадження; 
 5) процесуальна і непроцесуальна форма реалізації; 
 - виокремлення основних етапів формування наукових підходів до 
невербальної інформації, що детермінують її використання у кримінальному 
провадженні:  
 І – поява окремих досліджень медичної та психологічної спрямованості, 
які заклали основи для введення поняття «невербальна інформація» в науковий 
обіг;  
 ІІ – екстраполяція і адаптація методів та засобів наукового пошуку 
(технічних, психологічних, медичних та інших наук) в криміналістичних 
дослідженнях;  
 ІІІ – введення в криміналістичну термінологію і методологію 
нетрадиційних концепцій, зокрема застосування невербальної інформації для 
вирішення завдань кримінального провадження; 
 – визначення невербальної інформації як виду криміналістичної 
інформації та її місця у кримінальному провадженні; 
 – обґрунтування концептуальних закономірностей проявів 
антроподжерельної невербальної інформації в кримінальному провадженні , що 
безпосередньо впливають на його хід та результати; 
 – характеристика на підставі аналізу наукових праць методологічних 
підходів та прогнозування тенденцій розвитку положень про антроподжерельну 
невербальну інформацію в кримінальному провадженні; 
 – аргументація того, що антроподжерельна невербальна інформація в 
кримінальному провадженні використовується завдяки виконанню двох 
основних функцій:  
 1) доповнення змістом доказів, сприяючи, тим самим, повноті і 
всебічності криміналістичного пізнання (відбувається інформаційне збагачення, 
тобто доповнення і уточнення);  
 2) систематизації різнобічної криміналістичної інформації, сприяючи, тим 
самим дослідженню обставин кримінально-релевантної події новими, більш 
ефективними методичними рекомендаціями і тактичними прийомами.  
 Зазначені функції антроподжерельна невербальна інформація виконує не 
тільки по відношенню до криміналістичного знання, а й криміналістичної 
освіти як найбільш дієвому напрямку впровадження цього синтезованого 
знання в кримінальне провадження; 
 – обґрунтування поділу методів і засобів дослідження антроподжерельної 
невербальної інформації в кримінальному провадженні на:  
 1) традиційні методи і засоби дослідження (чуттєво-раціональні, технічні 
методи і засоби дослідження та змішані);  



 

 

 2) інноваційні методи дослідження (верифікація, валідація, вербалізація 
та психофізіологічний метод) антроподжерельної невербальної інформації в 
кримінальному провадженні; 
 – з’ясування змісту та джерела антроподжерельної невербальної 
інформації у кримінальному провадженні: 
  1) ознаки та властивості зовнішності особи (статичний підхід);  
 2) ознаки та властивості зовнішності особи (динамічний підхід);  
 3) супутні ознаки та властивості (статико-динамічний підхід); 
 – характеристика принципів використання антроподжерельної 
невербальної інформації у кримінальному провадженні; 
 – обґрунтування проявів антроподжерельної невербальної інформації, як 
зовнішнього виразу психічного і фізичного стану учасника кримінального 
провадження, які в сукупності складають його психофізіологічний стан та 
відбиваються на його участі у кримінальному провадженні;  
 - характеристика видів антроподжерельної невербальної інформації у 
кримінальному провадженні, в основі класифікації яких перебувають два класи 
невербальної інформації:  
 1) кінесичний (жестові; мімічні; пантомімічні; тактильні; міремічні); 
 2) паралінгвістичний (фонаційні; респіраторні); 
 – доведення того, що використання положень антроподжерельної 
невербальної інформації сприяє вирішенню проблеми оптимізації 
криміналістичного забезпечення практики боротьби зі злочинністю, що 
нерозривне з іншим не менш важливим завданням - подальшим розвитком 
криміналістичної дидактики з удосконаленням процесу підвищення 
професійної майстерності слідчих/прокурорів/експертів/суддів, а також 
підготовки майбутніх фахівців; 
 – надання конкретних пропозицій, що спрямовані на:  
 1) формування синтезованого криміналістичного знання;  
 2) впровадження синтезованого криміналістичного знання в практику 
боротьби зі злочинністю;  
 3) висунення пропозицій щодо організаційного, методичного та 
тактичного забезпечення формування невербальної компетентності у 
слідчого/прокурора/судді/експерта;  
 4) вдосконалення професійної підготовки фахівців у сфері 
правозастосування. 
 Таким чином, можна охарактеризувати наступні закономірності процесу 
інтеграції положень антроподжерельної невербальної інформації в 
криміналістику і кримінальне провадження:  
 1) інтеграція положень антроподжерельної невербальної інформації є 
закономірним процесом і обумовлена дією двох основних факторів: з одного 
боку, потребами практики кримінального провадження, з іншого, - загальними 
закономірностями розвитку системи наукового знання криміналістики;  
 2) ефективність практичного використання антроподжерельної 
невербальної інформації залежить від ступеня теоретичної освітленості цього 
процесу в кримінальному провадженні;  



 

 

 3) об'єктивно затребуваною формою інтеграції положень 
антроподжерельної невербальної інформації в криміналістику є їх інтеграція на 
теоретичному рівні з метою наукового забезпечення кримінального 
провадження;  
 4) подібна форма інтеграції знань продиктована історичними традиціями 
вирішення даної проблеми в криміналістиці, сучасним станом її окремих теорій 
і вчень та відповідає характерним для теперішнього часу особливостям 
процесів інтеграції в юридичній науці. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СУДОВО- МЕДИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
КРОВІ МЕНСТРУАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

 
Найважливіше завдання судово-медичної експертизи речових доказів 

полягає в тому, щоб з мінімальної кількості біологічного матеріалу отримати 
дані, які необхідні для його всебічної характеристики. Це є дослідження 
мікрослідів та мікрооб’єктів біологічного походження, ідентифікація яких за 
видовою, статевою, регіональною, органною або клітинною належністю може 
надати суттєву допомогу правосуддю при розслідуванні злочинів проти життя 
та здоров’я людини. Серед різних слідів біологічного походження чільне місце 
займають сліди крові, будучи доказом різних злочинів, які супроводжуються 
зовнішньою кровотечою. Важливе значення в розкритті злочинів є вміння 
виявити сліди крові. Під слідами крові в судовій медицині розуміють будь-яку 
кількість свіжої або зміненої крові поза живого організму без морфологічної 
характеристики. Оцінка слідів крові дозволяє встановити: місце події або місце 
виявлення трупа, джерело кровотечі (носове, легеневе, гемороїдальне, 
менструальне), висоту його знаходження, висловити думку про пошкоджену 
судину (артерію, вену, капіляр), пошкоджену область тіла (голова, шия або 
кінцівка), позу, положення нападника і потерпілого в момент першого і 
наступних поранень, черговості їх заподіяння. В судово-медичній практиці 
слідчі органи ставлять питання про встановлення крові менструального 
походження, яке є надто актуальним при розслідувані статевих злочинів та 
злочинів проти життя людини. Під час проведення судово-медичних експертиз 
це питання найчастіше вирішується на підставі наявності клітин базального 
(парабазального), проміжного, поверхневого шару та глікогеновмістні 
епітеліальні клітини. Однак, виявити специфічні клітини вдається лише в 50 % 
випадків, що значно обмежує судово-медичні експертні можливості 
ідентифікації менструального походження крові. Крім цитологічного 
дослідження для вирішення цього питання використовуються також 



 

 

встановлення хімічного та гормонального складу крові менструального 
походження. Однак ці дослідження не набули поширеності в судово-медичній 
практиці. В пошуках вирішення питання, щодо менструального походження 
крові, ми звернули свою увагу на склад менструальної рідини. До складу 
менструальної рідини окрім власне крові, входить слизовий секрет залоз шийки 
матки, секрет залоз піхви і тканин ендометрія. У менструальній рідині виявлено 
13 амінокислот: аланін, аргінін, аспарагінова кислота, гліцин, гістидин, лейцин, 
ізолейцин, пролін, серин, таурин, треонін, триптофан і валін. Кількісний вміст 
амінокислот приближається до значень в плазмі крові, однак дорівнює вмісту 
глутамінової кислоти і цистеїну мають тенденцію до збільшення. У процесі 
метаболізму анаеробних мікроорганізмів утворюється ряд речовин, що 
відносяться до класу літаючих амінів (метиламін, диметиламин, тріметіламін, 
фенілетиламін, ізобутіламін, путресцин, кадаверин ) і летючі коротколанцюжні 
жирні кислоти. Ці сполуки мають неприємний запах «несвіжої риби», так 
званий аміновий запах. У нормі ці сполуки присутні в менструальній рідині, але 
в дуже малих концентраціях. Крім того відомо, що простагландини приймають 
участь в регуляції менструальної кровотечі. Інтенсивність менструацій 
визначається не тільки структурою ендометрія до моменту його відторгнення, а 
й скорочувальною активністю міометрія, артеріол, агрегацією тромбоцитів. 
Зазначені процеси тісним чином пов'язані зі ступенем синтезу і деградації 
простагландинів. Простагландини представляють особливий клас біологічно 
активних речовин (ненасичені гідроксильовані жирні кислоти), які виявляються 
практично у всіх тканинах організму. 

Таким чином перспективним напрямком є вивчення можливості 
ідентифікації крові менструального походження за її складом, а саме за 
простагландинами та триметіламіном. Дослідження з визначення вмісту 
простагландинів та триметіламіну як діагностичний критерій є перспективним, 
тому що, згідно з науковими даними є показником менструальної рідини. Окрім 
того, вважаємо метод судово-медичної ідентифікації крові менструального 
походження перспективним, тому, що в кожному лабораторному відділенні 
міських та обласних бюро судово-медичної експертизи є і використовуються 
частина обладнання та реактивів, які необхідні для проведення цієї методики. 

До останнього часу подібної методики взагалі не існувало в практиці 
судово-медичної лабораторії. На користь саме цього методу свідчить той факт, 
що результати можна отримати вже через 15-17 годин, а на судово-медичне 
цитологічне дослідження об’єктів, яке застосовується і на даний час, 
витрачається, щонайменше три доби. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНЫХ 
УСТРОЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: ПРАКТИКА И ПРОБЛЕМЫ 
 

Количество преступлений, сопровождающихся проникновением 
преступника в квартиру, офис, магазин, склад, а равно сейфы и иные 
хранилища остается достаточно высоким. 

Успех расследования и раскрытия преступлений, связанных с 
преодолением запорно-пломбировочных устройств (далее – ЗПУ), во многом 
зависит и от качества проведения трасологических экспертиз, в частности от 
решения экспертами вопросов об определение исправности замка на момент 
его исследования; установлении факта и способа его открытия посторонними 
предметами; выяснении состояния замка в момент его взлома (открытое или 
закрытое); идентификации конкретного предмета, использовавшегося при 
открытии замка. Кроме этого, от качества трасологических экспертиз ЗПУ 
зависит качество экспертной профилактики, которая позволяет выявлять 
недостатки ЗПУ и ошибки в рекомендациях по их использованию 
(навешиванию), создавая предпосылки для формулирования соответствующих 
экспертных рекомендаций по их устранению. 

Качество проведения любой судебной зависит от ряда факторов, к 
которым, прежде всего, следует отнести: уровень профессиональной 
подготовки экспертных кадров, материально-технического обеспечения 
экспертных подразделений и степень разработанности методического 
обеспечения. В Государственном комитете судебных экспертиз Республики 
Беларусь (далее – ГКСЭ Республики Беларусь) уделяется особое внимание 
разработке, апробированию и утверждению методических материалов. С этой 
целью в ГКСЭ Республики Беларусь создан реестр судебно-экспертных 
методик и иных методических материалов, в который помещаются экспертные 
методики, методические пособия, методические рекомендации 
информационные письма, правила, инструкции и ряд других подобных 
документов. 

В настоящее время в указанном реестре отсутствует частная методика 
проведения экспертизы замков и пломб, а экспертные исследования проводятся 
в соответствии с требованиями общей методики трасологической экспертизы. 
Целью научно-исследовательской работы, проводимой в Государственном 
учреждении «Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь» (далее – НПЦ Государственного 
комитета) является устранение этого пробела в методическом обеспечении 



 

 

экспертной деятельности, путем разработки соответствующих методических 
рекомендаций. 

На первом этапе разработки указанной темы, сотрудники НПЦ 
Государственного комитета, в том числе, изучали экспертную практику 
проведения трасологических экспертиз (исследований) ЗПУ в Республике 
Беларусь. 

Анализ статистики трасологических экспертиз (исследований), 
проведенных экспертами ГКСЭ Республики Беларусь в 2016-2017 году, 
объектами которых были замки и пломбы, показал, что из 4732 экспертиз 
(исследований) в 99 % случаев (4707 экспертизы) исследовались замки и только 
в 1% случаев пломбы (24 экспертизы). Сейф-пакеты исследовались лишь 
однажды, что составляет 0,02 % случаев от общего количества экспертиз ЗПУ. 

Наблюдается тенденция к постановке перед экспертами диагностических 
вопросов. Такие вопросы содержались в 546 постановлениях (определениях) о 
назначении трасологической экспертизы (исследования), что составляет 86,5 %, 
идентификационные вопросы ставились на разрешение экспертов в 85 случаях, 
что составляет 13,5 %. 

Результаты анализа данных о способе установки замков, поступающих 
для проведения экспертизы (исследования), показали, что половина из них (55,5 
%) относятся к навесным замкам, треть (36,7 %) – к врезным и оставшаяся 
часть (7,8 %) к накладным замкам. Относительно конструкции замков, 
статистические данные показывают, что в 493 случаях исследовались замки с 
цилиндровым механизмом. Это количество составляет 80,8% от общего числа 
исследовавшихся замков. Сувальдные замки, занимающие по частоте 
направления на трасологическая экспертизу (исследование) второе место, 
поступали в экспертные подразделения 82 раза, что составляет 13,4 %. В 
оставшихся 5,8% экспертиз (исследований) объектами являлись замки прочих 
конструкций, включая кодовые и магнитные. Отметим, что исследование замка 
с комбинированным механизмом секретности, за указанный период времени, 
проводилось единожды. 

Среди общего количества пломб, направляемых для проведения 
трасологического исследования, доля пломб, изготовленных из полимерных 
материалов, составляет 22,4 % (112 экспертиз). 

Таким образом, в ходе разработки методических рекомендаций по 
исследованию ЗПУ необходимо будет, помимо прочего, постараться выяснить 
причины, определяющие сложившуюся экспертную практику. В частности, 
важно выяснить, не связано ли превалирование диагностических вопросов над 
идентификационными с пробелами в существующем методическом 
обеспечении. Кроме этого, в разрабатываемых методических рекомендациях 
следует подробнее рассмотреть вопросы, связанные с проведением экспертных 
исследований навесных замков и замков с цилиндровым механизмом, в силу их 
большого относительного количества. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ОБ’ЄКТ 

СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 

В умовах удосконалення виробничих процесів у всіх галузях виробництва 
форми та методи обліку загалом залишаються незмінними, хоч і 
модернізованими відповідно до змін у законодавстві та використання сучасних 
технічних засобів. Водночас це дає змогу вдосконалювати способи, форми і 
методи порушень законів і підзаконних актів, які регулюють облік і звітність. 
Це призводить до того, що сучасна правоохоронна система виявляється не 
готовою до активної та ефективної протидії економічній злочинності. 

Складність розслідування господарських (економічних) правопорушень 
зумовлена тим, що вони примушують слідчого заглиблюватися в механізм 
господарювання, у процеси економічної діяльності суб’єктів господарювання. 
Насамперед це стосується складних, замаскованих операцій зловживань і 
ухилення від сплати податків, відображення таких операцій у даних 
бухгалтерського обліку зі значною «раціоналізацією» технічних і 
технологічних процесів, зі створенням неврахованих запасів сировини і 
матеріалів, неправильним фінансуванням різних господарських операцій. Отже, 
без використання спеціальних знань розслідування економічних 
правопорушень неможливе [1, с. 57]. 

Судова економічна експертиза досліджує виробничу і фінансово-
господарську діяльність підприємств з різною формою власності в разі 
допущення збитків, нестачі, крадіжки матеріальних цінностей чи грошових 
коштів, безгосподарності й виявлення інших негативних явищ, які стали 
об’єктом розслідування правоохоронних органів. 

Дослідження інформації в галузі економіки завжди потребує застосування 
саме економічних знань. Економічну інформацію розуміють як сукупність 
кількісних даних, тобто показників, що характеризують господарську 
діяльність підприємств, установ, організацій. Такі дані мають і криміналістичне 
значення, оскільки вони відображають якісні характеристики об’єктів, адже 
саме якісна характеристика економічної діяльності виявляє вплив на зміст та 
форму злочинної діяльності в економічній сфері. В економічній інформації 
криміналістику цікавлять, насамперед, кількісні дані, що мають вираз у 
цифровому значенні (показники), та відомості управлінського характеру, які 
вказують на регулювання діяльністю з реалізації господарських відносин. Коли 
мова йде про організовані злочини в сфері економіки, то велике значення 
набуває саме друга частина економічної інформації. Її вивчення дає змогу 
відтворити послідовність і стратегічні напрями господарської політики, що 



 

 

проводиться на певному об’єкті, це також дає можливість зробити обґрунтовані 
висновки про те, прийняття безпосередньо яких управлінських рішень призвело 
до отриманих результатів господарської діяльності і хто конкретно з службових 
осіб має до цього безпосереднє відношення [2, с. 169]. 

Проведення судової економічної експертизи передбачає, насамперед, 
дослідження експертом документів бухгалтерського, податкового обліку і 
звітності, дослідження документів економічної діяльності підприємств і 
організацій, документів, що відображають проведення фінансово-кредитних 
операцій тощо. До завдань цієї експертизи відносять документальне 
обґрунтування: розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних цінностей 
і грошових коштів, періоду і місця їх утворення; правильності оформлення 
операцій з отримання, збереження, виготовлення, реалізації товарно-
матеріальних цінностей, основних засобів, надання послуг; відображення в 
обліку грошових коштів, цінних паперів; відображення в обліку операцій з 
нарахування і виплати заробітної плати і інших виплат; економічних збитків, 
понесених підприємством унаслідок несумлінного виконання договірних 
зобов’язань; встановлення відповідності чинному законодавству відображення 
в податковому обліку валових доходів і витрат по фінансово-господарських 
операціях, які підлягають оподаткуванню податком на прибуток, відображення 
в податковому обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту по податку 
на додану вартість та низку інших завдань, розв’язання яких дає можливість 
встановлення факту злочину, визначення кола осіб, причетних до його 
вчинення, та обставин, що сприяли вчиненню злочину тощо. 

Отже, предметом економічних експертиз є фактичні дані про допущені 
правопорушення економічного характеру, зокрема:  

– зловживання у веденні бухгалтерського обліку і контролю, в організації 
виробництва, розподілу продукції;  

– порушення методики і нормативів при плануванні, фінансуванні і 
кредитуванні господарської діяльності;  

– спричинення виробничій, підприємницькій діяльності матеріальної 
шкоди або перешкоджання своєчасному виявленню фактів, які призводять до 
неефективного, збиткового виробництва.  

Об’єктом дослідження економічних експертиз є інформація, що міститься 
в певних матеріалах оперативних справ, первинних зведеннях, звітних 
бухгалтерських документах, установчих, реєстраційних, договірних, 
фінансових, банківських, планово-економічних, статистичних, ревізійних, 
інвентаризаційних, митних, приватизаційних, податкових та подібних їм 
матеріалах [2, с. 173]. 

Крім того, питання визначення суті об’єкта судово-експертної діяльності 
розглянуто у межах досліджень О. Р. Шляхова, на думку якого останні є 
закріпленими в матеріалах справи та передбачені законодавством джерелами 
інформації [15, с. 8]. Із наведеного слідує, що об’єктами судової економічної 
експертизи є надані на дослідження документи, серед яких умовно можна 
виділити наступні групи: 

1) документи економічного змісту, які є безпосереднім джерелом 



 

 

інформації про відповідні господарські операції або сферу господарської 
діяльності, що підлягає дослідженню:  

– первинні та зведені документи бухгалтерського, податкового обліку і 
звітність;  

– документи про економічну діяльність суб’єктів господарювання; 
– документи про фінансово-кредитні операції; 
– документи, складені за результатами застосування контрольних 

процедур (акти інвентаризації, акти зустрічної перевірки тощо); 
– дозвільні та установчі документи суб’єкта господарювання; 
– акти перевірок, результати яких підлягають документальному 

підтвердженню; 
2) процесуальні та інші документи, що складаються у межах 

досудового розслідування або судового розгляду відповідної справи: 
– ухвали або постанови про призначення судової економічної експертизи 

та інших судово-слідчих дій, проведених в межах розгляду чи розслідування 
відповідної справи; 

– документи, складені за результатами проведення судово-слідчих дій 
(протоколи допиту, протоколи виїмки, журнали судових засідань тощо); 

– висновки судових експертиз та досліджень, проведених із 
застосуванням інших спеціальних знань. 

Специфіка об’єктів судової економічної експертизи передусім 
визначається своєрідністю предмета відповідного дослідження. Останній 
обумовлюється питаннями, поставленими на вирішення експертизи, що 
окреслюють не лише межі експертного завдання, а й встановлюють коло 
господарських операцій, які підлягають дослідженню. Відповідні господарські 
операції формують предмет судової економічної експертизи [4, с. 297]. 

Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що результати судових 
економічних експертиз мають вагому роль у загальній структурі доказів у 
кримінальному провадженні, а отже, вимагають формування чіткого 
теоретичного підґрунтя, яким обумовлюється процес проведення відповідних 
досліджень. Наразі актуальним є визначення обґрунтованого переліку 
методичних інструментів судово-економічної експертизи, які б забезпечували 
взаємообумовленість економічного змісту й механізму їх застосування з 
актуальними умовами розвитку судово-експертної діяльності, що виокремлює 
перспективи проведення подальших наукових досліджень в цій галузі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКАЗІВ У ЗЛОЧИНАХ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ СТВОРЕННЯМ, ВИКОРИСТАННЯМ ТА 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯМ ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ 
 

Поняття «електронні докази» уперше згадується в сімдесятих роках 
минулого сторіччя при появі комп’ютерів, та виготовлення за їх допомогою 
перших електронних документів. Світовою практикою використовується 
термін data message, який роз’яснюється ст. 2 Типового Закону про електронну 
торгівлю 1997 року, який рекомендовано Генеральною Асамблеєю ООН [1], як 
інформація, що підготовлена, відправлена, отримана або збережена за 
допомогою оптичних, електронних, електромагнітних або аналогічних засобів, 
включаючи електронний обмін даними, електронну пошту, тощо. 

У злочинах пов’язаних зі створенням, використанням та поширенням 
шкідливих програмних засобів (далі – ШПЗ) подекуди наявність вини у діях 
особи, а в деяких випадках взагалі і складу злочину залежить від процесуальних 
джерел доказів у вигляді показів, речових доказів, документів, а також 
висновків експертів. 

Слідчим під час проведення досудового розслідування рішення 
приймаються за наявності або відсутності доказів про обставини, які 
підлягають доказуванню у кримінальному провадженні визначеними у статті 91 
КПК України [2]. 

Законодавцем визначено лише загальне правило допустимості доказів, а 
саме отримання їх у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним 
кодексом. Що стосується комп'ютерних злочинів, такі докази класифікуються 
за трьома основними категорії, згідно зі стандартами SWGDE / IOCE: цифровий 
доказ, це інформація збережена або передана в електронній або магнітної 
формі;  матеріальні предмети, це інформація в цифровому вигляді збережена 
або передана через її фізичні носії; об'єкти даних, де інформація пов'язана з 
фізичними матеріальними предметами [3]. 

У загальному розумінні електронними доказами є будь-яка інформація 
представлена в електронному (цифровому) вигляді, що представляє собою 
інформацію про обставини, що мають значення у кримінальному провадженні. 
Електронні докази можуть міститися у вигляді текстових, графічних, фото, 
відео, аудіо файлах. Крім цього, в більш специфічному вигляді міститься 
технічна інформація (метабази, технічний опис процесу, стану операційної 
системи, програмного засобу тощо). 

Така інформація може знаходитися в директоріях операційної системи, 
електронних носіях інформації, серверах, хмарних середовищах їх збереження. 
Місця збереження інформації з плином часу можуть змінюватися, однак 



 

 

основне правило того, що електронна інформація не може існувати без 
електронного середовища, залишається незмінним. 

Зважаючи на це можна зазначити ознаки, що характерні електронним 
доказам, а саме:  

- електронні докази існують виключно в електронному середовищі; 
- оригінал електронного доказу може бути в декількох місцях 

електронного середовища одночасно; 
- для сприйняття електронної інформації необхідні як технічні так і 

електронні програмні засоби; 
- створення дублікату електронної інформації здійснюється без втрати 

характеристик оригіналу. 
У кримінальних провадженнях, пов’язаних зі злочинами у сфері 

створення, використання та поширення шкідливих програмних засобів, 
виявлення місця значущої для слідства інформації подекуди є недостатнім. Як 
правило, у таких випадках необхідні спеціальні знання, визначення 
залежностей між несанкціонованим втручанням в роботу ЕОТ, наявністю ШПЗ 
та негативними наслідками необхідні спеціальні знання, проведення судових 
експертиз. 

Метою експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів є збір, 
збереження, вилучення, аналіз і представлення комп'ютерних доказів. Для 
проведення експертизи судовий експерт використовує спеціалізоване 
програмне забезпечення, зазвичай недоступне широкому загалу. Експертиза 
дозволяє виявляти дані, які знаходяться в комп'ютерній системі, або 
відновлювати видалену/стерту, зашифровану або пошкоджену ШПЗ 
інформацію в файлах, а також відновлювати паролі, що забезпечують доступ до 
інформації. 

Таким чином, ці докази можуть бути видимими, якщо вони були 
збережені в файлах на дисках, або невидимими, коли для їх виявлення потрібне 
спеціальне програмне забезпечення. Вся інформація, виявлена в процесі 
експертизи, може бути використана під час досудового розслідування в 
кримінальному провадженні. 

Підводячи висновок слід зазначити, що електронні докази не можуть 
існувати без електронного середовища, або його носія, їх копіювання 
здійснюється без будь-яких змін оригіналу та утворення дублікату оригінала 
документу в іншому місці електронного середовища. Однак, на електронні 
докази як і на інші докази у кримінальному провадженні поширюється критерії 
допустимості, передбачені Кримінальним процесуальним законодавством. 
 

Перелік посилань 
1. Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2000 on 

certain legal aspects of information society services, in particular electronic commerce, in the 
Internal Market («Directive on electroniccommerce») [Electronic resource]. Access mode: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0031:EN:HTML. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Київ, 2017. 402. 
3. Forensic science communications [Электронный ресурс]. Режим доступу: 

https://archives.fbi.gov/archives/about-us/lab/forensic-science-



 

 

communications/fsc/april2000/swgde.htm. 
 

Д. Ю. Гамов 
заступник начальника лабораторії 

 
О. С. Павленко 

начальник лабораторії 
 

Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

 
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕДИНОГО ДЖЕРЕЛА ПОХОДЖЕННЯ 

САМОРОБНОЇ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ 
 

При розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із 
незаконним обігом саморобної вогнепальної зброї, можуть призначатися судові 
експертизи щодо встановлення єдиного джерела походження такої зброї. Проте 
окремої методики з вирішення цього питання не існує. 

Поняття «єдиного (одного) джерела походження» об’єктів і методика з 
вирішення зазначеного питання є складовими методики криміналістичного 
дослідження виробів масового виробництва. При цьому, за формальними 
ознаками саморобна зброя, навіть виготовлена за типом одного зразка у кількох 
екземплярах, не є продукцією масового виробництва. 

На думку авторів, це не є достатньою підставою для висновку про 
неможливість проведення експертизи згідно з п. 7 ст. 69 КПК України. 

Для вирішення питання про єдине джерело походження саморобної 
вогнепальної зброї допустимо використання положень методики дослідження 
об’єктів масового виробництва, оскільки в обох випадках йдеться про 
ідентифікацію джерела походження за ідентифікаційними ознаками однорідних 
виробів. 

З часів, коли В. С. Мітрічев (1961 р.) запропонував криміналістичне 
поняття єдиного (одного) джерела походження об’єктів масового виробництва, 
кардинальних змін і новацій у методології вирішення цього питання не 
відбулося. Періодичні наукові дискусії, які мали місце, стосувалися 
доопрацювання та уточнення понять, запропонованих В. С. Мітрічевим, або 

обґрунтованості визнання такого джерела походження як «визначена маса 
рідини або сипучого тіла». 

Під джерелами походження слід розуміти наступні визначення: 
1) конкретний цілий предмет, частини якого виявлені у зв’язку з певними 

обставинами справи, і тому є речовими доказами; 
2) визначена кількість однорідних предметів, які за наявністю у них 

випадкових для певних обставин справи ознак відрізняються від інших 
подібних предметів того самого роду, але такої, що має інше походження; 

3) підприємство-виробник, місце зростання, місце переробки; 
4) визначена маса рідини або сипучого тіла [3]. 



 

 

Із наведеного переліку саморобній вогнепальній зброї найбільше 
відповідає третє визначення. 

Під час дослідження об’єктів масового виробництва зіставлення може 
проводитися як за зовнішніми ознаками (у тому числі, слідами виробничої 
оснастки), так і ознаками, які відображають переважно внутрішні властивості 
об’єктів або їх складових (насамперед, фізико-хімічні дослідження матеріалів). 

На думку авторів, слід виважено оцінювати доцільність застосування 
фізико-хімічних досліджень саморобної вогнепальної зброї, тобто призначення 
та проведення комплексних експертиз. У криміналістичній літературі існують 
рекомендації про те, що при встановленні «джерела походження» межі цього 
поняття можуть бути звужені за рахунок збільшення кількості ознак, що 
досліджуються (ознаки складу матеріалів, їх структура та сторонні включення 
тощо) [1]. 

Саморобна зброя виготовляється без дотримання технічних норм, її 
виробник не зобов’язаний витримувати однотипність матеріалів виготовлення, 
підбір яких, як правило, здійснюється за принципом випадковості. Більше того, 
із часом вибір матеріалів може суттєво змінюватися зі змінами уподобань 
виробника. Тому негативним фактором позитивному висновку експерта-баліста 
можуть стати висновки у частині фізико-хімічних досліджень щодо повної з 
розбіжності властивостей матеріалів, з яких виготовлено різні екземпляри 
зброї, що порівнюються. 

Стосовно методів дослідження, застосування яких може допомогти 
звузити межі поняття «джерело походження», вони є природничо-науковими 
(хімічними, фізичними тощо), а не криміналістичними методами. 

При встановленні єдиного джерела походження виробів визначальну роль 
відіграють саме криміналістичні методи – трасологічні (механоскопічні). З 
точки зору теорії трасологічної ідентифікації йдеться про встановлення факту 
виготовлення двох або більше виробів за допомогою одних й тих самих засобів, 
що визначається під час ідентифікації деталей механізмів, які застосовувалися 
при виготовленні, за їх слідами. 

Виходячи з цього, підставою для висновку про єдине джерело 
походження об’єктів масового виробництва є встановлення збігу за окремими 
ознаками наявних на них слідів-відображень деталей механізмів, які 
застосовувалися при їх виготовленні. Тобто наявність такої тотожності є 
умовою ідентифікації джерела походження. За наявності збігів лише загальних 
ознак будови об’єктів та слідів-відображень деталей механізмів, які 
застосовувалися при їх виготовленні, можливо стверджувати лише про 
встановлення групової належності. 

Отже, методика дослідження виробів масового виробництва може 
обґрунтовано та ефективно використовуватися при проведенні досліджень 
саморобної вогнепальної зброї на предмет встановлення єдиного джерела її 
походження. 

Згідно з п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень (далі – Інструкція ) передбачено, що «коли 
об’єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може 



 

 

проводитися за фотознімками та іншими копіями об’єкта, його описами та 
іншими матеріалами, доданими до справи в установленому законодавством 
порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення 
відповідних експертиз» [4]. 

Такі випадки можуть мати місце і при проведенні експертизи щодо 
визначення єдиного джерела походження саморобної вогнепальної зброї, коли 
експерту згідно постанови (ухвали) про призначення експертизи необхідно, 
наприклад, порівняти досліджувану зброю з фотознімками зброї, отриманими з 
кримінальних справ минулих років, по яких речові докази вже знищені. 
Зрозуміло, що у таких випадках експерт не має можливості провести 
порівняльне дослідження слідів-відображень деталей механізмів, які 
застосовувалися при виготовленні цієї зброї, що формально суперечить 
методичним підходам до проведення відповідних експертиз. 

Водночас, на думку авторів, у випадку з саморобною вогнепальною 
зброєю відмова від проведення експертизи за таких обставин позбавляє 
слідство можливості отримання важливої інформації у кримінальному 
провадженні. 

Як свідчить експертна практика, специфіка саморобної вогнепальної 
зброї полягає у тому, що й без дослідження слідів-відображень деталей 
механізмів, які застосовувалися при її виготовленні, в окремих випадках на 
підставі сукупності оригінальних, нетипових конструктивних рішень з дуже 
високим ступенем ймовірності можна стверджувати, що до виготовлення 
кількох екземплярів такої зброї причетна та одна і та ж особа або група осіб. 

У зв’язку з неможливістю проведення трасологічної ідентифікації 
використання терміну «єдине джерело походження» у цьому випадку 
виключається. Водночас встановлення єдиної групової належності саморобної 
вогнепальної зброї за сукупністю застосованих конструктивних рішень може 
мати більш високе ідентифікаційне значення, порівняно з іншими об’єктами 
трасологічної ідентифікації, тому що у результаті цього саморобна зброя 
завжди буде віднесена до дуже вузької групи одиничних об’єктів. Це пов’язано 
з невеликою кількістю одиниць саморобної вогнепальної зброї порівняно з 
серійною продукцією промислового виробництва. Фактично саморобна зброя у 
переважній більшості випадків є матеріальним втіленням її оригінального 
суб’єктивного відображення у свідомості її автора. Створення цього образу 
зумовлено конкретними суб’єктивними уявленнями про зброю, особистими 
технічним знаннями, навичками та доступними засобами виготовлення. 

У 1997 році в Луганській області було затримано гр. А. і гр. К., які 
займалися незаконним виготовленням зброї. Всього було вилучено 11 
револьверів, у наступні роки – ще п’ять. У 2006 році у Луганській області знову 
було вилучено два револьвери, дуже схожі за базовими конструктивними 
рішеннями на револьвери, які виготовлялися гр. А. і гр. К., проте мали певні 
зовнішні відмінності. Інформація, надана своєчасно експертами- 
криміналістами, дозволила швидко встановити, що їх виготовив гр. Б., який 
після того, як дізнався, що гр. А. вдалося налагодити серійне виготовлення та 
збут саморобних револьверів, намагався схилити останнього до відновлення 



 

 

цієї діяльності, але в результаті отримав від А. лише частину креслень і схем, 
які збереглися у останнього. 

Виходячи з існуючих теоретичних положень визначення єдиного джерела 
походження виробів, ці револьвери мають два різні джерела походження. Проте 
експертам вдалося посприяти розкриттю злочину, встановивши їх спільну 
(єдину) групову належність за сукупністю застосованих конструктивних 
рішень, що з урахуванням специфіки саморобної зброї за ідентифікаційною 
значущістю фактично дорівнювало встановленню єдиного джерела 
походження. 

Отже, формальну відмінність саморобної вогнепальної зброї від виробів 
масового виробництва не слід розглядати згідно з п. 7 ст. 69 КПК України як 
достатню підставу для висновку про неможливість проведення експертизи 
щодо визначення єдиного джерела походження такої зброї. Для вирішення 
такого питання можуть застосовуватися положення методики дослідження 
виробів масового виробництва у частині встановлення джерела їх походження. 

Відсутність при цьому можливості провести порівняльне дослідження 
слідів-відображень деталей механізмів, які застосовувалися при виготовленні 
саморобної зброї, не слід розглядати як обставину, що суперечить методичним 
підходам до проведення відповідних експертиз і підставою для відмови від 
проведення експертизи на підставі п. 3.5 Інструкції. Відсутність цієї можливості 
не виключає можливості встановлення спільної (єдиної) групової належності 
саморобної зброї. Встановлення такої групової належності має суттєво більше 
інформаційне значення для розкриття та розслідування кримінальних 
правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом такої зброї, ніж у випадках із 
традиційними об’єктами таких досліджень (ґудзики, підошви взуття, 
автомобільні покришки тощо). За ідентифікаційною значущістю встановлення 
спільної (єдиної) групової належності саморобної зброї внаслідок 
специфічності цих об’єктів дослідження за певних обставин фактично може 
дорівнювати встановленню єдиного джерела походження. 
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МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: МІЖНАРОДНИЙ АНАЛІЗ 
 

Призначення експертизи – це слідча дія, яка проводиться з дотриманням 
правових норм. Вона ґрунтується на принципі законності, під яким слід 
розуміти прийняття та неухильне виконання законів та інших правових актів, 
що регулюють всі дії при здійснення судово-експертної діяльності (СЕД). У 
СЕД повинен бути регламентований порядок використання методичних 
матеріалів і засобів матеріально-технічного забезпечення судових експертиз, 
який має включає: 

– судово-експертні методики та інші методичні матеріали; 
– вимірювальні прилади та інше обладнання, яке може вплинути на 
результати експертизи; 
– стандартні зразки і матеріали (еталонні матеріали), реактиви та витратні 
матеріали; 
– порівняльні колекції і бази даних; 
– спеціальне програмне забезпечення. 

Після розпаду СРСР в більшості держав СНД були прийняті відповідні 
закони, що регулюють СЕД. Незважаючи на те, що в СРСР була, по суті, єдина 
система СЕД, кожна союзна республіка мала своє законодавство та підходи, які 
були реалізовані в прийнятих законах але на відміну від радянської СЕД в 
деяких питаннях суттєво відрізнялися. 

Закон «Про судово-експертну діяльність в Республіці Казахстан» (від 
20.01.2010 № 240-ІV ЗРК) передбачає, що застосування при проведенні судово-
експертних досліджень науково-технічних засобів і методів допускається, якщо 
вони прямо передбачені законом або не суперечать його нормам і принципам 
(стаття 9). Крім того, цим Законом передбачається ведення Державного реєстру 
методик судово-експертних досліджень (стаття 43), до якого вносяться 
відомості про методики судово-експертних досліджень, що відповідають 
вимогам зазначеного закону. Порядок формування та використання реєстру 
встановлюються Урядом Республіки Казахстан. 

У Законі України «Про судову експертизу» (від 25.02.1994 № 4038-XІІ) 
немає чіткої регламентації про допустимість використовуваного методичного 
та матеріально-технічного забезпечення. У статті 8 Закону говориться: 
«Методики проведення судових експертиз (крім судово-медичних і судово-
психіатричних) підлягають атестації та державній реєстрації в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України». Крім того, Законом передбачається 
створення при Міністерстві юстиції України Координаційної ради з проблем 
судової експертизи. 

Закон Республіки Узбекистан «Про судову експертизу» (від 01.06.2010 
№ ЗРУ-249) не містить чіткої регламентації застосовуваних методик і 
матеріально-технічного забезпечення. Науково-методичне забезпечення 
проведення судових експертиз покладається на відповідні державні судово-
експертні установи (СЕУ). Для розгляду найбільш важливих питань розвитку 



 

 

судової експертизи, що мають міжвідомчий характер, при Міністерстві юстиції 
створюється Рада з проблем судової експертизи. 

Закон Киргизької Республіки «Про судову-експертну діяльності» (від 
25.04.2014 №-1557 (363) містить спеціальну статтю 32 «Гарантії правильності і 
об'єктивності висновку судового експерта», проте в ній немає чіткої 
регламентації застосовуваного методичного та матеріально-технічного 
забезпечення судових експертиз. Законом передбачено ведення Державного 
реєстру методик судово-експертних досліджень, що відповідають вимогам 
цього Закону. 

Законом Республіки Таджикистан «Про державну судову експертизу» (від 
25.07.2005 № 102) визначено, що організація науково-методичного 
забезпечення судової експертизи покладається на міністерства, в систему яких 
входять установи, які проводять державні судові експертизи. Найбільш важливі 
питання судової експертизи розглядаються Координаційною радою з проблем 
державних судових експертиз при Міністерстві юстиції. 

Закон Республіки Молдова «Про судову експертизу, науково-технічних і 
судово-медичних досліджень» (від 23.06.2000 № 1086-ХІV) містить главу V 
«Фінансове, матеріальне, науково-методичне та організаційне забезпечення 
судово-експертної діяльності», проте в ній не регламентуються питання 
методичного та матеріально-технічного забезпечення судових експертиз, при 
цьому передбачена атестація судових експертів (один раз на 5 років) з 
присвоєнням класу (одного з чотирьох) і включення його в Державний реєстр 
атестованих судових експертів. 

Федеральним законом РФ «Про державну судово-експертну діяльності в 
Російської Федерації» (від 31.05.2001 № 73-Ф3) встановлено, що науково-
методичне забезпечення проведення судових експертиз покладається 
відповідними федеральними органами виконавчої влади на СЕУ, крім того, 
передбачено, що судова експертиза може проводитися поза державними СЕУ. 
У статті 11 Федерального закону визначено, що державні СЕУ одного і того ж 
профілю проводять судові експертизи на основі єдиного науково-методичного 
підходу до експертної практики. Ця норма не поширюється на експертизу, яку 
проводять недержавні експерти. 

У документах ENFSI і UNODC реалізована концепція міжнародного 
стандарту ISO/IЕС 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних 
та калібрувальних лабораторій». Міжнародна організація з акредитації 
лабораторій (ILАС) розробила і прийняла спеціальну інструкцію по 
застосуванню стандарту ISO/IЕС 17025 в діяльності судово-експертних 
лабораторій [1]. Аналогічний документ розроблений UNODC [2]. 

У цих документах, а також в документі «Guidance on the production of best 
practice manuals within ENFSI» [3] чітко регламентований порядок 
використання методик випробувань/вимірювань/досліджень, вимірювального 
та іншого устаткування, стандартних зразків і матеріалів (еталонних 
матеріалів), спеціального програмного забезпечення та ін. 

Методики експертизи перед застосуванням обов'язково повинні пройти 
процедуру валідації. Рекомендації ENFSI з проведення валідації методик 



 

 

наведені в інструкції QCC-VAL-001 [4]. У інструкції UNODC [5] наведені 
рекомендації по валідації методик (в офіційних документах UNODC – 
затвердження), калібрування обладнання, а також побудови методики, що має 
назву – стандартна операційна процедура – СОП. Рекомендації ENFSI з 
побудови СОП наведені в положенні «Template for Standard Operating 
Procedure» [6]. Крім того в ENFSI розроблені і прийняті спеціальні документи з 
управління референсними матеріалами, колекціями і базами даних [7] і 
валідації спеціального програмного забезпечення, використовуваного СЕУ [8]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОЧЕРКУ ОСІБ, 

ХВОРИХ НА НЕРВОВІ ХВОРОБИ 
 

Діяльність експерта-почеркознавця при вирішенні діагностичних задач 
повинна бути послідовною, з дотриманням певної ієрархії рівнів, етапів, стадій, 
що складають зміст діагностичного процесу, аналогічного тому, що має місце в 
ідентифікаційному дослідженні. 

Вирішення діагностичної задачі, що має багатоступеневу структуру, в 
основі якої лежить поступовий перехід у пізнання від загального до особливого, 
також базується на принципі певних рівнів. Так, щоб вирішити діагностичну 
задачу, кінцевою метою якої є розпізнання конкретних збиваючих факторів чи 
певної їх групи, експерт перш за все повинен встановити наявність факту 
незвичності письма в досліджуємому об’єкті, потім розпізнати чи являється ця 
незвичайність для даного об’єкту постійною чи тимчасовою і визначити 
різновидність збиваючих факторів. В рамках встановленого виду збиваючих 
факторів (природних чи штучних) експерт може довести вирішення 
діагностичної задачі до встановлення конкретної причини. 



 

 

Незвичайність письма перш за все слід розглядати як невідповідність тих 
чи інших властивостей (ознак) письма заздалегідь відомим 
(загальноприйнятим) нормам цих властивостей для певної групи почерків, а 
також як невідповідність нормі властивостей письма конкретної особи. Тому в 
якості першої підзадачі виступає розпізнання незвичності письмового процесу 
в досліджуємому об’єкті. 

Дана підзадача вирішується за допомогою аналізу досліджуємого 
документа, направленого на виявлення ознак письма, що не відповідає 
загальноприйнятим нормам високовиробленої письмово-рухової навички. Так, 
якщо високовироблена навичка письма визначає швидкий темп, диференційний 
натиск в штрихах, точність і чіткість у виконанні дрібних рухів, дотримання 
розмірних і орієнтаційних параметрів (ознаки координації рухів першої і другої 
груп), і відповідно, високий рівень освоєння навички орфографії, синтаксису, 
стилю тощо, то невідповідність цим нормам, яке може відображатися в 
рукопису рівномірно на протязі всього тексту чи фрагментарно, незалежно від 
ступеню вираженості «яскравості», буде свідчити про незвичність письма для 
почерків, що відносяться до даної групи. Більша чи менша ступінь вираженості 
цих невідповідностей буде свідчити про більшу чи меншу ступінь збиваючого 
впливу. 

Встановивши факт незвичності письма в досліджуємому документі, 
експерт переходить до вирішення другої, важливої в діагностиці підзадачі – 
розпізнання характеру незвичності письма (тимчасового чи постійного) в 
почерку конкретної особи. Для вирішення даної підзадачі вже недостатньо 
раніше загальновідомих орієнтирів в характеристиці письмово-рухових 
властивостей, оскільки та чи інша невідповідальність властивостей письма 
може стати як постійною, так і тимчасовою в конкретному почерку. 

Так, наприклад, «яскраві» неточності параметрів координації рухів 
першої чи другої групи, що являються показниками незвичності в 
досліджуємому документі, почерк якого відноситься до групи 
високовироблених, можуть бути властиві почерку конкретного пишучого. 
Сталість порушень властивостей письма, як правило, визначають: вікові зміни, 
тривалість нервових чи психологічних захворювань, травми мозку тощо. 

Тому для вирішення другої підзадачі експерт вже повинен мати дані про 
властивості письма конкретного виконавця, співставити виявлені 
невідповідності властивостей письма в досліджуємому почерговому об’єкті з 
ознаками письма конкретної особи. Для більш ефективного встановлення 
наявності чи відсутності тих чи інших ознак в ряді випадків експерту доцільно 
спочатку вивчити ознаки письма в представленому на експертизу порівняному 
матеріалі, а потім співставити їх відповідним ознакам письма в досліджуємому 
документі. Якщо порушення письма в досліджуємому документі аналогічні 
порушенням в порівняльному матеріалі, то ці порушення викликані постійними 
чи відносно постійними збиваючими факторами. 

Наявність порушень властивостей письма тільки в досліджуємому об’єкті 
являється показником впливу тимчасових збиваючих факторів. Однак, 
констатація факту тимчасової чи постійної незвичності письма повинно 



 

 

передувати ідентифікаційне дослідження та вирішення питання про те, що 
досліджуємий документ чи зразки виконанні однією і тією ж особою. 

Ідентифікація в діагностиці, що виступає в ролі допоміжного 
інструменту, є самостійним, для проведення якого існують загальноприйняті в 
судово-почеркознавчій експертизі методики. 

Таким чином, діагностичний процес в якості проміжної підзадачі включає 
і ідентифікаційну, що вирішує питання про тотожність виконавця порівняльних 
почеркових об’єктів. Між вирішенням ідентифікаційної і другої діагностичної 
підзадачі існує пряма залежність. В той же час вирішення ідентифікаційної 
підзадачі в умовах дослідження змінених властивостей письма полегшує 
попереднє діагностування на перших стадіях експертного процесу. У важких 
оціночних ситуаціях відбувається якби переплетення ідентифікаційного та 
діагностичного процесів: діагностичні версії перевіряються ідентифікаційними 
і навпаки, ідентифікаційні – діагностичними. Перш, ніж встановити виявлені 
діагностичні ознаки постійними чи тимчасовими в почерку конкретної особи, 
експерт повинен бути впевненим, що порівняльні почеркові об’єкти належать 
одній особі, в той же час, щоб признати виявлені співпадіння чи відмінності 
ідентифікаційними, експерт повинен виключити вірогідність їх проявлення в 
результаті наслідування, викривлення або впливу інших збиваючих факторів. 
Трансформація ознак під впливом збиваючих факторів може полягати не тільки 
в проявах діагностичних ознак, але й в їх зникненні. Так, наприклад, при деяких 
нервових захворюваннях рухи при письмі стають утрудненими, в почерку 
закріплюються діагностичні ознаки рівнів «А, В» (зниження координації рухів 
1-ої групи, темпу, недиференційний натиск у штрихах), які здобувають 
постійний характер. 

Отже, розглянемо найбільш поширені неврологічні стани, неврологічна 
симптоматика яких впливає на координацію рухів та може змінювати почерк 
конкретної особи. 

Так, при ураженні мозочка пухлинними процесами одним із 
неврологічних проявів буде наявність адіадохокінезу (неможливість 
синхронного виконання швидких рухів обома руками), в такому випадку 
почерк буде розмашистим з хвилеподібними рядками, за зовнішнім виглядом 
нагадує маловироблений почерк, яскраво виражені ознаки низької координації 
рухів, нерівномірність протяжності, направлення та розміщення рухів. Для 
будови літер характерно спрощення рухів та деформація, літери стають занадто 
великими, лінії – нерівними. 

При ураженні середньої лобової звивини лівої півкулі пухлинними 
процесами або перенесеними черепно-мозковими травмами (субрахноїдальні 
крововиливи, епі- та субдуральні гематоми) з наявністю в цих ділянка рубцевих 
змін у правшів розвивається ізольована аграфія (грец. – заперечення письма) – 
порушення речової функції, що характеризується втратою здатності правильно 
писати при збереженій руховій функції верхніх кінцівок. Вона проявляється 
втратою можливості з’єднувати букви у слова, або хворий при письмі 
переставляє чи взагалі упускає окремі склади. 

При лакунарному інфаркті головного мозку (форма гострого чи повільно 



 

 

прогресуюче ішемічне порушення мозкового кровообігу на тлі артеріальної 
гіпертензії, що зумовлена первинним ураженням проникних артерій і 
характеризується розвитком дрібних вогнищ некрозу в глибоких відділах 
мозку) одним із клінічних проявів є синдром дизартрії (утрудненість, розпад 
сприйняття мови на слух, читання та письма) у поєднанні з атаксією (сила в 
кінцівках збережена, проте рухи стають неточними, незграбними) та 
незграбністю руки. У почерку таких осіб притаманна спрощена будова, що 
відхилюється від стандартних прописів в бік зменшення складності системи 
рухів з кутовою формою рухів, нестійким правим чи лівим нахилом та малою 
протяжністю рухів по вертикалі строкових елементів. 

При паркінсонізмі (хвороба, в патогенезі якої лежить порушення у 
нейромедіаторному процесі з ураженням чорної субстанції та зниженням 
дофаміну як нейромедіатора цієї структури), що клінічно проявляється 
гіпокінезією (знижена рухова активність), ахейрокінезом (випадіння 
співдружних рухів верхніх та нижніх кінцівок) та статистичним тремором у 
пальцях рук і голові. За характером рухів у пальцях тремор нагадує «катання 
пілюль». Загальні ознаки почерку у таких осіб будуть мати прискорений темп з 
переважанням кутової форми рухів, з нестійкістю правого чи лівого нахилу, 
середньою чи малою протяжністю рухів по вертикалі строкових елементів, 
вузькими інтервалами між літерами та великою ступеню неперервності рухів в 
горизонтальній площині. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, можна сказати, що неврологічні 
стани значно впливають на письмові здібності людини, тому доцільно 
використовувати у судово-почеркознавчій експертизі дані медичної 
документації тої особи, з приводу якої проводиться дослідження почерку, так 
як неврологічні стани у таких осіб характеризують їхні ідентифікаційні 
особливості, що необхідно враховувати при таких видах експертиз. 
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(ДОСВІД СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ) 
 
Принцип верховенства права закріплено в ч. 1 ст. 8 Конституції України. 

Аналіз експертної практики дозволяє стверджувати, що непоодинокі випадки, 
коли експерт, виконуючи свої обов’язки відповідно до Закону «Про судову 
експертизу» та до вказаних у ньому принципів судово-експертної діяльності 
(законності, незалежності, об'єктивності і повноти дослідження), забуває про 
головний принцип існування будь-яких правових дій – принцип верховенства 
права [3].  

Визначення поняття Т. Бінґема якнайкраще охоплює істотні елементи 
верховенства права: «Усі особи та владні інститути в рамках держави – 
публічні чи приватні – повинні підкорятись публічно створеним законам, які 
набувають чинності (загалом) наперед і на основі яких публічно здійснюється 
правосуддя, вони також повинні мати змогу користуватися благами цих 
законів» [1]. 

Яким чином функціонує принцип верховенства права під час судово-
експертної діяльності? Чи має експерт думати про додержання прав людини під 
час проведення дослідження, якщо вони гарантовані законом? 

У практиці не рідкісними є випадки, коли сторона обґрунтовано заявляє 
про неможливість з'явитися до експерта на дослідження. Коли підекспертна 
особа є людиною, постраждалою фізично, інвалідом тощо. 

Відповідно до ст. 6. Закону України «Про судову експертизу» за 
необхідності проведення експертизи на місці події або за місцем знаходження 
об'єкта дослідження, особа або орган, які її призначили, повинні забезпечити 
судовому експертові безперешкодний доступ до об'єкта дослідження і належні 
умови праці, але забезпечення такої можливості тягне за собою істотні витрати, 
які спроможний взяти на себе далеко не кожний потерпілий [4]. 

Сьогодні в державних органах, інших організаціях і об'єднаннях Україні 
стало буденним використання відеозв’язку через мережу Інтернет для 
проведення конференцій, семінарів, засідань, що дозволяє істотно економити 
особисті і бюджетні кошти учасників таких зібрань. Наявність у сучасному 
світі конференц-зв’язку може бути альтернативою необхідності забезпечення 
прибуття експерта-психолога на місце обстеження (безумовно, в окремих 
випадках). 

Методи дослідження, які використовує експерт-психолог під час 
проведення дослідження особистості потерпілого у межах деяких видів 
експертизи, у повній мірі дозволяють використовувати конференц-зв’язок без 
втрати якості дослідження. 

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових 
експертиз та експертних досліджень: «Коли об'єкт дослідження не може бути 
представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та 
іншими копіями об'єкта… його описами та іншими матеріалами, доданими до 
справи в установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить 
методичним підходам до проведення відповідних експертиз» [2]. Зв’язок за 
допомогою програми «Skype» фактично надає експерту-психологу електронну 



 

 

копію особистості, яка знаходиться з іншого боку екрану комп’ютера, що у 
випадках тестування або бесіди з дорослою людиною жодним чином не заважає 
отримувати психологічну інформацію. Навпаки, використання відеозв’язку 
дозволяє здійснювати відеозапис процесу дослідження (за згодою сторін), що в 
рази підвищує прозорість проведення експертизи. 

Незважаючи на обґрунтовані доводи, рішенням профільної секції НКМР 
при Міністерства  юстиції України на цей час використання відеоконференції 
під час дослідження особистості підекспертних не рекомендовано навіть у 
виключних випадках у зв’язку з відсутністю відповідної методики. 

На цей час в Україні існує велика кількість людей, постраждалих в зоні 
АТО, яким спричинена моральна шкода, права яких порушуються кожного дня 
та які звертаються до експертів для встановлення моральної шкоди, але жодної 
можливості прибути на дослідження у них немає. Коли буде розроблена 
відповідна методика, пройде не менше 2 років, але ці люди звертаються до нас 
вже сьогодні. При цьому прибуття експерта до зони АТО з метою проведення 
дослідження є безглуздям, тому такі особи у більшості випадків отримують 
відмову в проведенні експертизи. 

Відсутність фізичної можливості з'явитися на дослідження до експерта 
або подолання істотних труднощів на цьому шляху не може бути приводом для 
відмови в його проведенні. Звичайно, кожен випадок звернення громадян з 
проханням провести дослідження в онлайн-режимі повинен розглядатися 
окремо, але огульне заперечення такої можливості є ігноруванням прав 
громадян малозабезпечених і соціально незахищених категорій населення 
України. 

Чому не діє у цьому випадку верховенство права? Чому людина, яка 
бажає скористатися своїм правом, повинна чекати формального вирішення 
питання появи методики? Хоча проведення дослідження особистості за 
допомогою відеоконференції не порушує законодавство, а напроти, – слідує за 
сучасними його змінами (електронний суд вже існує в Україні) та не 
протирічить теорії психології. Принцип верховенства права не заперечує 
можливість надання дискреційних повноважень там, де це необхідно, але за 
умови наявності процедур, що унеможливлюють зловживання ними. 

У сучасному світі права України двері припиняють зачинятися – 
громадськість потребує свободи та прозорості. Якщо експертні установи будуть 
продовжувати відгороджуватися від іншого світу науки та практики, – ця 
система дискредитує себе, втратить цінність та конкурентоздатність. 

На наш погляд, верховенство права у судовій експертизі здійснюється 
тільки у випадку надання змоги кожному учаснику процесу користуватися 
благами законів. Якщо наука та практика експертизи відноситься індиферентно 
до гуманних цінностей, – такий шлях ніколи не приведе її до європейського 
рівня. 
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Міжнародне співробітництво судово-експертних установ з кожним роком 

набуває все більшого розвитку. В наш час національна судова експертиза не 
може існувати ізольовано від установ судових експертиз та криміналістики 
інших держав. Вона не буде в повному обсязі виконувати свої функції 
забезпечення правоохоронної діяльності поза інтеграцією з міжнародною 
спільнотою. Необхідне міжнародне співробітництво експертних установ з 
метою обміну досвідом, підвищення кваліфікації фахівців судово-експертних 
установ. врахування сучасних досягнень науки та техніки, створення 
стандартизованих методик, регіонального розподілу задач між судово-
експертними установами, створення профільних експертних напрямків [1]. 

Законом України «Про судову експертизу» визначаються правові, 
організаційні і фінансові основи судово-експертної діяльності, з метою 
забезпечення правосуддя України незалежною, кваліфікованою і об'єктивною 
експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки і 
техніки. В розділі ІV «Міжнародне співробітництво в галузі судової 
експертизи» цього Закону, зазначений порядок проведення судових експертиз 
за дорученням відповідного органу чи особи іншої держави (ст. 22), залучення 
фахівців з інших держав для спільного проведення судових експертиз (ст. 23), а 
також в ст. 24 зазначено, щодо права державних спеціалізованих судово-
експертних установ встановлювати міжнародні наукові зв’язки з установами 
судових експертиз інших держав [2]. 

На сьогодні найбільшою міжнародною судово-експертною організацією є 
Європейська мережа судово-експертних установ (ENFSI). 

Історія створення цієї організації розпочинається з 1992 року, коли 
керівники західноєвропейських урядових судово-експертних установ і 
лабораторій вирішили збиратися щорічно для обговорення найважливіших 
проблем криміналістики та судової експертизи. 

Перша зустріч відбулася в Нідерландах у березні 1993 року. На зустріч 



 

 

прибули представники 11 лабораторій. У 1994 році в Швеції відбулася друга 
зустріч представників європейських судово-експертних установ та був 
прийнятий тимчасовий Меморандум про домовленість. Учасники зустрічі 
дійшли угоди про те, що членство в ENFSI буде відкрито для будь-якої країни 
Європи. Офіційне створення Європейської мережі судово-експертних установ 
оформлено 20 жовтня 1995 року в Нідерландах. Було обрано правління ENFSI і 
прийнята емблема організації. 

У 1999 році почав функціонувати сайт ENFSI, що став головним 
джерелом інформації про Європейську мережу судово-експертних установ і 
засобом зв’язку між її членами. У тому ж році був прийнятий статут ENFSI, що 
є найважливішим документом, регулюючим діяльність організації [3]. 

Найбільш відомими інститутами ENFSI, що проводять експертні 
дослідження, є Нідерландський, Польський, Угорський та Празький судово-
експертні інститути. 

З 2002 року Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр (ДНДЕКЦ) МВС України є членом Європейської мережі судово-
експертних установ. Сьогодні до мережі входять 64 установи з 36 країн Європи. 
Відповідно до Статуту ENFSI її членами можуть бути виключно акредитовані 
лабораторії. У рамках співробітництва з ENFSI ДНДЕКЦ отримав допомогу в 
упровадженні системи управління якістю в галузі трасології та дослідження 
наркотичних засобів від Криміналістичної лабораторії Швеції (SKL). 14 березня 
2012 року ДНДЕКЦ акредитовано за міжнародним стандартом ISO/IEC 
17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 
калібрувальних лабораторій» у галузі проведення балістичних та трасологічних 
досліджень; досліджень холодної зброї і конструктивно схожих з нею виробів; 
піротехнічних виробів; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
та прекурсорів; комп’ютерно-технічних та молекулярно-генетичних досліджень 
[4]. 

У вересні 2016 року Київський науково-дослідний інститут судових 
експертиз успішно пройшов аудит проведений постійними представниками 
ENFSI і став першою установою системи Міністерства юстиції України, яка 
входить до Європейської мережі судово-експертних установ [5]. 

11 липня 2017 року – Харківський науково-дослідний інститут судових 
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса увійшов до Європейської мережі 
судово-експертних установ ENFSI [6].  

Співпраця судово-експертних установ світу дозволить розширити межі 
науково-методичної та експертної діяльності, переймати та запроваджувати 
інноваційні технології проведення судових експертиз. Адже завданням ENFSI є 
забезпечення потреб країн-членів Європейського Союзу в галузі судової 
експертизи, запровадження новітніх досягнень науки і техніки, оперативне 
керівництво науковими дослідженнями та подальше вдосконалення судової 
експертизи в Європі. 
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ВСТАНОВЛЕННЯ ЗРОСТУ, ВІКУ ТА СТАТІ 

ЗА ВИСОТОЮ КРИЖОВОЇ КІСТКИ (OS SUCRUM) ТА 
ДОВЖИНОЮ ВЕЛИКИХ ТРУБЧАСТИХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦВОК 

 
Ідентифікація невідомих померлих осіб відіграє велику роль в судовій 

медицині. В разі неможливості встановлення стоматологічного статусу або 
проведення аналізу ДНК, для встановлення зросту, віку та статі померлої особи 
використовують антропометричні методики. Визначення цих ознак не складає 
великих труднощів при наявності кісток всього скелету. Але в разі дослідження 
лише окремих кісток, доводиться використовувати формули, що дозволяють 
встановити зріст, вік та стать за відповідними кістками. Відповідно класичним 
методикам, які використовуються в Україні (Звягін В. М., Пашкова В. І., 
Найніс Й. В., 1998; Філіпчук О. В., Герасімов М. М., 2003; Пірсон К., 
Дюпертюі Я., 1990), для визначення зросту, віку та статі за кістковими 
рештками зазвичай використовують морфометричні ознаки довгих трубчастих 
кісток верхніх та нижніх кінцівок. Оскільки ці методики призначені для роботи 
з цілими кістками, вони також мають певні обмеження у використанні, через те, 
що довгі трубчасті кістки легко руйнуються при тривалому перебуванні в 
певних умовах. В таких випадках досліджуються інші кістки, такі як ключиці, 
лопатки, п’ясні кісти, фаланги пальців, тіла хребців або фрагменти довгих 
трубчастих кісток. Значно менша увага приділяється крижовим кісткам, які в 
більшості випадків лишаються цілими, оскільки є захищеними тазовим кільцем. 
Це зумовлено відсутністю відповідних досліджень та точних даних щодо 
кореляції між показниками розміру кістки та встановлюваними ознаками. 

Katharina Steinhagen (Institut fur Diagnostische Radiologie und 
Neuroradiologie der Universitatsmedizin Greifswald) в своїй роботі провела 
дослідження 2499 живих осіб та за допомогою МРТ встановила довжину 
крижової кістки, п’ятого поперекового хребця, стегнових, гомілкових кісток та 
ширину проксимального епіфіза стегнової кістки кожного досліджуваного. 



 

 

Також були зібрані і стандартизовані дані щодо їх зросту, віку та статі. Всі 
виміри кісток були досліджені на їх залежність від зросту, статі та ваги особи. 

В результаті був встановлений зв'язок між лінійними параметрами 
досліджуваних кісток та зростом людини за допомогою лінійної регресії. На 
основі цього були виведені формули, що дозволяють визначити зріст людини за 
цими кістками. Вказані формули були розроблені для визначення зросту за 
окремими кістками та в їх сукупності. Також було встановлено, що 
співвідношення між висотою тіла та довжиною кісток зменшується з віком 
незначно, але у всіх вікових категоріях та визначаються у обох статей. Крім 
того, було визначено, як саме змінюються лінійні розміри кісток з віком. Була 
встановлена кореляція щодо відношення довжин кісток та статі. 

Найкращі результати для визначення зросту виявилися в сукупності 
вимірювань всіх досліджуваних кісток. При використанні тільки однієї кісти, 
найкращі результати досягаються при використанні малогомілкової кістки в 
разі невстановленої статі та великогомілкової – в разі встановленої. Сукупність 
досліджень стегнової та крижової кісток показали значно кращі результати. Це 
ж стосується і комбінації вимірів кісток гомілки з крижовою кісткою та 
крижової кістки з довжиною нижніх кінцівок. Висота крижової кістки корелює 
як у чоловіків, так і у жінок з висотою тіла, статтю, віком та вагою. 

Вимірювання довжини крижової кістки проводиться на нативних кістках, 
або рентгенівських, МРТ та КТ-знімках по прямій лінії, що з’єднує мис та 
верхівку крижової кістки. 

Крижові кістки довжиною до 12 см характерні для жінок, більше 12 см - 
для чоловіків. 

Формули визначення довжини тіла (ДТ) за довжиною крижової кістки 
(ДК): 

у разі невизначеної статі: 
ДТ (см) = 3,87 * ДК + 126,74 см; 
- для осіб жіночої статі: 
- ДТ (см) = 2 ,65 * ДК + 134,81 см; 
- для осіб чоловічої статі: 
ДТ (см) = 2,52 * ДК + 147,69 см. 
Формули визначення довжини тіла (ДТ) за довжиною стегнової кістки 

(ДС): 
- в разі невизначеної статі: 
ДТ (см) = 2,74 * ДС + 43,22 см; 
- для осіб жіночої статі: 
ДТ(см) = 2 ,52 * ДС + 52,18 см; 
- для осіб чоловічої статі: 
ДТ (см) = 2,34 * ДС + 63,1 см. 
Враховуючи вищенаведене, вважаю, що разом з використанням 

загальновживаних методик визначення зросту, статі і віку за довжиною довгих 
трубчастих кісток, доцільно також використовувати методику дослідження 
крижових кісток. Це дасть змогу збільшити кількість вихідного матеріалу 
необхідного для ідентифікаційних досліджень та поліпшити точність їх 



 

 

результатів. 
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ВІДІБРАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ 
В ПОРЯДКУ ТИМЧАСОВОГО ДОСТУПУ ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ 

 
Проведенню експертизи передує звернення сторони кримінального 

провадження до слідчого судді з відповідним клопотанням та отримання зразків 
для експертизи. 

Згідно ч. 8 ст. 244 КПК України, при задоволенні клопотання про 
залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням 
особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання 
про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 цього 
Кодексу. 

За приписами чч. 1, 2 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання 
зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального 
провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням 
якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей 
і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до 
речей і документів (статті 160-166 КПК). 

Таким чином, для відбору зразків з речей і документів законодавець 
встановив окремий порядок. 

Передбачається, що з урахуванням положень глави 15 КПК України, 
відбирання зразків з речей і документів буде здійснюватися особою, 
зазначеною в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і 
документів. Тим більше, що саме цій особі володілець речей або документів 
зобов’язаний надати тимчасовий доступ. 

За умов, коли можливість проведення експертом дослідження залежить 
від достатності поданих належним чином оформлених матеріалів, важливе 
значення має компетентність особи, яка відбиратиме зразки. Оскільки, 
висновок експерта є одним із процесуальних джерел доказів, доцільно до 
відбору зразків залучати спеціаліста. Ще одним аргументом на користь 
зазначеного виступає наступне. Відповідно п. 3.5 Інструкції про призначення та 



 

 

проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої 
Міністерством юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, коли об’єкт дослідження 
не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за 
фотознімками та іншими копіями об’єкта (крім об’єктів почеркознавчих 
досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в 
установленому законодавством порядку, якщо це не суперечить методичним 
підходам до проведення відповідних експертиз. 

В будь-якому випадку, спеціаліст значно більше володіє спеціальними 
знаннями і навичками, ніж сторони кримінального провадження. Його 
залучення для відібрання зразків в порядку тимчасового доступу до речей і 
документів не розглядається як порушення положень кримінального 
процесуального законодавства. Навпаки, це може сприяти досягненню завдань 
кримінального провадження. 

Дана позиція є процесуально можливою з огляду на наступне. Згідно з чч. 
1, 2 ст. 71 КПК України, спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, 
яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або 
інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і 
судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і 
навичок. Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної 
допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбирання 
зразків для проведення експертизи тощо) сторонами кримінального 
провадження під час досудового розслідування і судом під час судового 
розгляду. 

Як бачимо, законодавець надає сторонам можливість самостійно на 
власний розсуд вирішувати питання щодо доцільності та необхідності 
залучення спеціаліста для відібрання зразків з речей і документів згідно з 
положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. ст. 160-166 
КПК). Не виключено, що практично недоцільно залучати спеціаліста у 
кожному випадку і часто знань слідчого, захисника може виявитись цілком 
достатньо. З іншого ж боку, участь спеціаліста могла б сприяти більшій 
об’єктивності у проведенні досудового розслідування. 

Сам механізм щодо надання тимчасового доступу до речей і документів 
для відібрання з них зразків видається не до кінця зрозумілим. Складається 
враження, що вже саме по собі задоволення клопотання про залучення експерта 
автоматично призводить до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до 
речей і документів. Загалом, положення КПК України потребують 
конкретизації щодо того, чи різниться порядок розгляду клопотання, коли 
йдеться про тимчасовий доступ до речей для відібрання зразків. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

В КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
 

Судова експертиза в сфері інтелектуальної власності є новацією, яка 
викликана розвитком економіки та потребами суспільства. При вирішенні 
правових суперечок у сфері інтелектуальної власності суди почали звертатись 
до фахівців для правильного вирішення відповідних проблем. 

Попит на судову експертизу в сфері інтелектуальної власності зростає 
через те, що зростає кількість позовів з захистом прав на інтелектуальну 
власність юридичних та фізичних осіб, авторських прав, цивільних прав і т.д. 
Особливості використання судової експертизи у сфері інтелектуальної 
власності визначаються специфікою об’єктів дослідження. Судова експертиза 
об'єктів інтелектуальної власності повинна виконуватися експертами, які 
володіють спеціальними знаннями, в іншому випадку неминучі помилки, 
усунути які можна тільки через судові рішення. 

Експертизу проводять атестовані судові експерти – кваліфіковані фахівці 
з різних галузей знань, що проходять відповідну підготовку та атестацію з 
вибраних судово-експертних спеціальностей. Розповсюдженою практикою є 
участь експертів у судових засіданнях, проведення взаємних консультацій з 
особливо складних питань між суддями та експертами, що дозволяє говорити 
про значний процесуальний досвід провідних судових експертів. Саме участь 
судових експертів у процесі захисту прав інтелектуальної власності дозволила 
виявити ті недоліки законодавства у цій сфері, які зараз уряд намагається 
виправити шляхом реформування. 

Правильність висновку експертизи забезпечується: 
– кримінальною відповідальністю судового експерта за дачу завідомо 
неправдивого висновку і відмовлення без поважних причин від виконання 
– покладених на нього обов’язків; 
– можливістю призначення повторної судової експертизи; 
– присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під 
час проведення судової експертизи. 
Залучення фахівців, які володіють спеціальними знаннями для 



 

 

встановлення певних фактів, що мають значення для вирішення справи, широко 
застосовуються у багатьох країнах. З цією метою можуть залучатися відомі 
вчені у відповідній галузі знань, патентні повірені, судові експерти та інші 
фахівці. Активно залучаються патентні повірені, і в літературних джерелах 
нерідко зустрічається поняття «патентно-технічна судова експертиза» [1], у 
рамках якої досліджуються питання щодо торговельних марок, комерційних 
найменувань, винаходів та корисних моделей. При цьому судами також для 
встановлення певних фактів залучаються експерти атестовані за різними 
напрямками судової експертизи. 

Погоджуючись із думкою про те, що судова експертиза не є обов’язковим 
способом забезпечення доказів у категорії справ у сфері інтелектуальної 
власності, вважаємо, що відмовляти у задоволенні клопотання про призначення 
такої судової експертизи суду недоцільно. Висновок судової експертизи, як 
правило, сприяє правильній кваліфікації відносин та доречному застосуванню 
відповідних факторів, визначених законодавством. Зазначимо, що найбільш 
рішуче заперечують проти відповідної експертизи відповідачі, права на 
інтелектуальну власність яких очевидно конфліктують з правами на знак, який 
просять визнати добре відомим. 

Слід констатувати, що на сьогодні правове забезпечення судової 
експертизи у сфері інтелектуальної власності недостатнє, законодавство 
України про експертизу у сфері інтелектуальної діяльності й інтелектуальної 
власності не систематизоване, містить прогалини, суперечливі положення, 
нечіткі формулювання, не узгоджене між собою і не зорієнтоване на конкретну 
мету, має інші суттєві недоліки. 

Під час розгляду справ часто виникає необхідність використання 
спеціальних знань для встановлення або підтвердження фактів, які мають 
значення для правильного вирішення спору. Ця проблема була частково 
врегульована Постановою Пленуму Вищого господарського суду України «Про 
деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, 
пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності» від 23.03.2012 р. № 5 
[2]. Згідно з п. 1.3 даної постанови, судова експертиза повинна призначатися 
тільки для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування 
у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. 
Отже, господарські суди не повинні порушувати перед судовим експертом 
питання суто правового характеру, які мають вирішуватися самим судом. Крім 
того, згідно з п. 1.5, суди не повинні призначати судову експертизу для 
з’ясування документованих або публічно оголошених в установленому порядку 
відомостей про об’єкти, події та явища, що пов’язані з результатами 
інтелектуальної, творчої діяльності. Для з’ясування такої інформації не потрібні 
спеціальні знання фахівців з відповідної галузі знань, оскільки суд може 
одержати або витребувати ці відомості від сторін спору чи інших учасників 
судового процесу. 

Отже, слід зазначити, що експертиза у сфері інтелектуальної власності, як 
напрямок судової експертизи, має всі перспективи для свого подальшого 
розвитку особливо після створення Вищого спеціалізованого суду з питань 



 

 

інтелектуальної власності. Безумовно, окремі категорії справ будуть 
потребувати залучення фахівців, що володіють спеціальними знаннями, при 
цьому важливою залишиться роль експертизи для встановлення фактів під час 
досудового розслідування. При цьому, розробка єдиних підходів буде 
можливою лише за активної співпраці всіх суб’єктів експертної діяльності у 
сфері інтелектуальної власності, що здійснюють практичну діяльність. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Останнім часом при проведенні почеркознавчих досліджень у експертів 

все більше постає проблема в наявності достатнього та якісного порівняльного 
матеріалу. При сучасному соціально-економічному розвитку держави 
скорочуються джерела та можливості збирання зразків, необхідних для повного 
та обґрунтованого висновку (впровадження електронного документообігу, 
використання платіжних карток все більшою кількістю населення різних 
соціальних груп, спілкування через соціальні мережі, скорочення офіційно 
працевлаштованих осіб, фізичних та юридичних осіб, інш.). Тому підготовка 
матеріалів для проведення почеркознавчих досліджень ускладняється. 
Особливо часто ця проблема виникає при дослідженні почерку та підписів осіб 
похилого і старечого віку, осіб, які не мають постійної роботи, ведуть 
антисоціальний спосіб життя та у впродовж тривалого часу не мали рукописної 
практики. Також поглиблює проблему формальний підхід слідчих або суду при 
збиранні зразків та інформації про особу, яка б допомогла експертам при 
вирішенні ідентифікаційних та діагностичних питань. 

Тому наразі виникає потреба в розробці нових методичних рекомендацій 
або алгоритмів дій, які б допомогли слідчим або суду якісно підготувати 
матеріали для проведення почеркознавчих досліджень. Залучити до розробки 
не тільки профільних спеціалістів, але фахівців з інших сфер життєдіяльності 
людини. В методичних рекомендаціях необхідно враховувати можливі 
процесуальні дії для вирішення наступних питань: 

– перевірка достовірності вільних зразків; 



 

 

– джерела та матеріальні носії, в яких можуть бути наявні рукописні 
записи і підписи, з урахуванням різних соціальних груп населення; 

– інформація про особу (стать, вік, освіта, рідна мова та мови якими 
вільно володіє особа, професіональні навички, хронічні захворювання або 
стан здоров’я в період виконання досліджуваних об’єктів, психічний стан 
особи, умов виконання та інших факторів, які могли впливати на особу 
при виконанні рукописних записів та підписів). 
Також важливу роль відіграє співпраця ініціатора дослідження та 

експерта. Тільки експерт, вивчивши усі надані матеріали, вирішує які ще 
необхідні зразки або дані про особу для вирішення питань, які ставляться перед 
експертом почеркознавцем. Тому при складанні клопотань експерт не повинен 
обмежуватись фразами на кшталт «надати експериментальні зразки почерку та 
підпису …», «надати додатково вільні зразки, наближені за часом виконання до 
досліджуваного документу …» або «надати інформацію про стан здоров’я 
особи …». Так при запиті на надання експериментальних зразків експерт може 
відмітити який саме необхідно виконати текст (спеціальний текст який би 
містив необхідну кількість слів та поєднання слів, які містяться в рукописі, 
наявність цифрових записів), які необхідно утворити способи та умови 
виконання зразків (положення тіла та пишучої руки, розташування поверхні, 
виконання з переміною пишучої руки або необхідним типом письма та інші), 
які використовувати матеріали письма (пишучий прилад, відповідність паперу 
або іншої поверхні, на яких виконаний досліджуваний рукопис). Теж саме 
відноситься до інформації в клопотанні, яка потрібна ініціатору дослідження 
для надання необхідних вільних зразків почерку або підпису. Що стосується 
додаткової інформації про виконавця досліджуваних рукописів та підписів за 
можливості конкретизувати яка саме інформація необхідна (стан здоров'я та 
наявність захворювань в період часу складання досліджуваного рукопису, чи 
маються фізичні вади або захворювання, що впливають на моторику рук, чи 
користується оптичними приладами для покращення зору, чи має спеціальні 
навички щодо малювання та інші). 

Виконання вищевказаних дій при підготовці матеріалів для проведення 
почеркознавчих досліджень слідчими, судом та експертами дозволить уникнути 
експертних помилок та недоліків, підвищити об’єктивність та наукову 
обґрунтованість висновку експерта, що насамперед допоможе слідству та суду. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИСО/МЭК 17025:2006 И ИСО/МЭК 17025:2017 

 
Актуальность данной темы обусловлена, переходом лабораторий 

на новую версию стандарта ИСО/МЭК 17025–2017. «Общие требования к 
компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». В статье 
проведен сравнительный анализ двух версий стандарта, выявлены различия и 
сходства применительно к судебно-экспертным лабораториям (СЭЛ). 

Все возрастающее внимание потребителей нацелено на получение 
качественной услуги или продукта. Не маловажную роль в этом процессе 
играют организации, занимающиеся лабораторными испытаниями. 
Потенциальный потребитель, который хочет получить услугу в испытательном 
центре или отдельной лаборатории в первую очередь смотрит на ее 
аккредитацию, и чем предприятие руководствуется при оказании услуги. 

Для улучшения качества оказываемых услуг с помощью лабораторных 
испытаний нормативно-правовые акты постоянно совершенствуются. Так 
вышла новая версия ИСО/МЭК 17025:2017 года, на которую должны перейти 
лаборатории, которые используют данный документ, в течение трех лет с 
момента публикации документа, т.е. с 2020 г. Переход на это версию должны 
осуществлять и СЭЛ. 

При сравнении старой и новой версии стандарта, отмечается изменения 
по следующим направлениям: 

1. Обновление терминов и актуализация ссылочных документов. 
2. Актуализация и обновление структуры стандарта. 
3. Обновление, уточнение и расширение сферы применения. 
4. Конкретизация и уточнение требований в отношении 

беспристрастности и конфиденциальности. 
5. Конкретизация и уточнение обстоятельств, связанных с 

использованием субподрядчиков. 
6. Расширение требований к метрологической прослеживаемости 

результатов испытаний и калибровки. 
7. Разделение деятельности по испытаниям и калибровке в некоторых 

положениях стандарта. 
8. Уточнение и укрепление требований к отбору проб (образцов), 

влияющих на достоверность результатов. 
9. Введение возможности использования проверенных компьютерных 

систем и программного обеспечения при проведении работ, в том числе 



 

 

дистанционной передачи результатов (протоколов) и управления 
документооборотом. 

Изменилась также специфика примечаний. Они стали носить характер 
руководящих указаний для разъяснения соответствующих требований. Многие 
исследователи считают новую версию более «демократичной», т.к. стандарт не 
обязывает лаборатории иметь политику или процедуру по тем или иным 
требованиям, прописывая лишь необходимость документирования, тем самым 
оставляя на усмотрение лаборатории то, каким именно образом будет это 
сделано [1, 3]. 

В то же время, в новой версии появляются самостоятельные требования, 
многие их относят к новым, такие как  «Беспристрастность» – 4.1, которая в 
старой версии частично приведена в п. 4.1.4, примечании 1, 2 и в п. 4.1.5 б, с. 

Новым в этом отношении  являются требования, указанные в п. 4.1.4 и 4.1.5, а 
именно: 4.1.4. Лаборатория должна постоянно идентифицировать риски, 
которым подвержена беспристрастность. Это должно включать в себя риски, 
которые возникают в результате ее деятельности, или ее отношений, или 
отношений ее персонала. Вместе с тем, такие отношения не обязательно 
представляют собой риск для беспристрастности лаборатории. 

Примечание: отношения, которые угрожают беспристрастности 
лаборатории могут основываться на собственности, руководстве, менеджменте, 
персонале, общих ресурсах, финансах, контрактах, маркетинге (включая 
брендинг), и комиссионных выплатах или на других видах стимулирования в 
отношении новых клиентов и т.п. 

4.1.5. При обнаружении риска для беспристрастности лаборатория 
должна быть в состоянии продемонстрировать то, как она устраняет или 
минимизирует такой риск. 

Так же отдельным требованием выделено «Конфиденциальность». В этом 
отношении новых требований нет, лишь детализация п. 5.6.1 ИСО/МЭК 
17025:2006 в п. 6.4.6 новой версии. 

Хотим обратить внимание на новое требование 7.1.3. Когда клиент 
запрашивает свидетельство о соответствии спецификации или стандарту на 
испытания или калибровку (например, годен/не годен, в допустимых 
пределах/вне допустимых пределов), то спецификация или стандарт и правила 
принятия решений должны быть четко определены. Если правило принятия 
решения не определено в спецификации или стандарте, то выбранное правило 
должно быть сообщено и согласовано с клиентом. Примечание: для 
дальнейших указаний по заявлениям о соответствии см. Руководство 
ИСО/МЭК 98-4. 

Следует отметить, что специфика СЭД, определяемая в значительной 
степени процессуальной компонентой, удовлетворяет изначально данное 
требование, даже больше, невозможно проведение судебной экспертизы без 
точного соблюдения требований методики, которая четко описывает «правила 
принятия решений», т.е. формулирования выводов. 

Касаемо валидации методов, требования к ней в новой версии 
рассмотрены более расширено и конкретизировано (п. 7.2.2.4), относительно 



 

 

старой версии (п. 5.4.5.2.). 
Интересные и весьма полезные (особенно для СМЛ) требования в новой 

версии стандарта приведены в п. 7.3.3 относительно данных об отборе 
образцов. Стандарт дает подробные объяснения какие именно данные должна 
иметь и сохранять лаборатория (к СЭЛ – второй экземпляр ЗЭ). 

То же самое наблюдается в отношении обращения с объектами 
испытаний или калибровки, новая версия приводит детализацию в п. 7.4.3, но 
эти требования и до этого выполнялись при производстве СЭ, в процессе 
предварительного исследования объектов экспертизы и действия описывались 
обязательным образом в исследовательской части заключения эксперта. 

Детализация требований нового стандарта имеет место и в отношении 
обеспечения достоверности результатов (п. 7.7.2), о котором в старой версии 
лишь упоминается в п. 5.9.1б. 

В отчетности о результатах, новая версия приходит с дополнениями 
относительно пробоотбора, выделяя требования по отчету об этом отдельно (п. 
7.8.2.1, 7.8.5) и касаемо ответственности лаборатории (в нашем случае - 
эксперта) (п. 7.8.2.2). Эти требования, как и другие указанные выше, не 
являются новыми в СЭД, т.к. они всегда существовали, и эксперты детально 
описывали и разграничивали исследуемый и сравнительный материал, и кем и 
каким образом доставлен на экспертизу, согласно методическим 
рекомендациям и процессуальным требованиям, в своих заключениях. 

В п.п. 7.8.6.1, 7.8.6.2 и 7.8.8 новой версии подробно объясняются 
требования по документации правила принятия решений и изменениям к 
отчетам, которые для СЭД выполнялись всегда именно так как требует 
стандарт (в новой версии). Так же обстоят дела с требованиями в п. 7.9, 
которые являются новыми для стандарта, но старыми для нас – рассмотрение 
претензий не должно производится тем же лицом, в отношении которого 
написана претензия. 

Раздел 7.10 «Несоответствующая работа» имеет уточнения о сохранности 
записей, а раздел 7.11 «Управление данными» содержит как новое требование 
7.11.4 – требования по управлению лабораторной информационной системой. 

Интересный подход отмечается и в отношении требований к системе 
менеджмента. Новая версия в п. 8.1 предлагает два варианта, один их них 
предусматривает интегрирование ИСО 9001 и ИСО/МЭК 17025. Новым 
является п. 8.5 действия, направленные на риски и возможности для варианта 
А. Мало отличаются от старой версии стандарта, требования к 
корректирующим действиям (п. 4.11), которые в новой (п. 8.7) дополнены 
требованиями к актуализации рисков и возможностей, так же дополнены 
требования к анализу руководства (п. 8.9), касаемо спецификации входных 
данных для анализа (п. 4.15.1 старой версии). 

ВЫВОДЫ 
В целом, сравнительный анализ версий 2006 и 2017 г. ИСО/МЭК 17025 

«Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий», по нашему мнению, указывает на то, что новая версия 
ИСО/МЭК 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и 



 

 

калибровочных лабораторий» более приближенная к СЭД и адаптация судебно-
экспертных лабораторий к новым требованиям версии 2017 г., будет не такой 
уж и трудоемкой, т.к. судебные эксперты в процессе производства экспертиз 
изначально удовлетворяют данным требованиям. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
 

Людина, пізнаючи світ, у своєму повсякденному житті, у навколишньому 
середовищі відчуває необхідність визначати належність певних предметів, 
речовин, станів до відомих класів, видів, джерел, встановлювати їх 
призначення, розвиток, вплив тощо. Ця властивість людини, що є неодмінною 
умовою розвитку науки, одержала назву «ідентифікація». 

Ідентифікація (від лат. – identifico) означає ототожнення, тобто 
встановлення тотожності об'єкта за певними ознаками, властивостями [1, с. 20]. 
Ідентифікація – це процес дослідження, пізнання об’єкта і одержання якоїсь 
інформації для себе [2, с. 20]. Тому ідентифікацію можна визначати як форму 
пізнавальної діяльності, яка застосовується в різних галузях знань, в тому числі 
й кримінальному судочинстві при встановленні істини з кримінальної справи. 

Методологічною основою ідентифікації як форми пізнавальної діяльності 
є закони формальної логіки, передусім закони тотожності та категорії 
матеріалістичної діалектики. Сутність закону тотожності полягає в тому, що 
будь- яка думка про речі в процесі даного мислення тотожна сама собі, скільки 
б разів вона не повторювалася, тобто сутність ідентифікації полягає у 
встановленні того ж самого у різних об’єктах або того ж самого об’єкта в 



 

 

його різних станах. Таким чином, закон тотожності відображає структуру 
мислення про що-небудь; доказування існування якогось факту, події, явища; 
встановлення різних станів об’єкта в теперішньому, минулому та майбутньому; 
визначення моментів часу [3]. 

Відповідно до закону тотожності можна ідентифікувати широке коло 
матеріальних об’єктів, відносячи їх до відомих класів, видів, родів, груп. 
Наприклад, на місці події виявлений слід папілярного узору; спеціаліст, 
досліджуючи слід, установив, що це слід нашарування, вид узору петлевий, 
тобто він ідентифікував слід за механізмом утворення і побудові папілярного 
узору, відносячи його за виглядом до петлевого. Така ідентифікація є початком 
будь-якої розумової діяльності при дослідженні об’єкта від загального до 
окремого. Тому вона зустрічається в різних науках: фізиці, біології, археології 
тощо. 

Кожна галузь знання має свій предмет пізнання, для дослідження якого 
наука конструює методи більш низького рівня загальності, що мають назву 
окремих (окремонаукових, спеціальних). 

Серед окремих методів криміналістики одне з перших місць належить 
методам криміналістичної ідентифікації та встановлення групової належності 
(групофікації), теоретичні основи яких найбільш розроблені, а практична 
значущість багатопланова [2]. Криміналістична ідентифікація – специфічний 
метод, що дає змогу розв’язувати вузькі ідентифікаційні завдання. 

Проблеми теорії та практики криміналістичної ідентифікації постійно 
привертають увагу криміналістів. Вони досліджувалися у роботах Р. С. Бєлкіна, 
Г. Л. Грановського, А. І. Вінберга, В. Г. Гончаренка, В. Я. Колдіна, 
В. П. Колмакова, І. Д. Кучерова, В. С. Мітричева, С. М. Потапова, 
М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, Т. О. Сєдової, М. О. Селіванова, М. В. 
Терзієва та ін. [3-13]. Увага вчених акцентувалась головним чином на 
обґрунтуванні сутності криміналістичної ідентифікації, загальній її 
характеристиці та проблемних аспектах практики здійснення ідентифікаційних 
дій. Що ж до методологічного та процесуального аспекту даної проблеми, то 
він досліджений недостатньо, що й породжує, з одного боку, теоретичні 
дискусії, а з іншого - проблеми практичного характеру. 

У вітчизняній криміналістиці розвиток теорії криміналістичної 
ідентифікації, як правило, пов'язувався з іменем Сергія Михайловича Потапова 
й відзначалось, що її теоретичні засади були сформульовані в його працях 
«Принципи криминалистической идентификации» та «Введение в 
криминалистику» [3]. Проте наукові дискусії з цього приводу засвідчують, що 
фактично ці праці стали лише поштовхом до плідних наукових пошуків. 

На думку М. В. Терзієва, питання про наукові передумови ідентифікації у 
криміналістиці було висунуте ще у 80-х рр. XIX ст. А. Бертильйоном. Однак, 
він розглядав його не у загальній формі, а лише стосовно окремих завдань 
криміналістики – ідентифікації рецидивістів та експертизи письма, а тому й не 
дав загальної теорії ідентифікації [4]. Та й сам С. М. Потапов відзначив, що 
саме Бертильйону належить відкриття і певне теоретичне обґрунтування 
методу ідентифікації. Спроби наукового узагальнення необхідних для цього 



 

 

відомостей належать до останніх десятиліть XIX ст. й отримали відображення, 
передусім, в роботах Г. Гроса, а в Росії – С. Трегубова, який опублікував 
прослухані ним лекції Р. Рейса, де розглядались й питання встановлення 
(ідентифікації) особи злочинця. 

Вагомий вклад в розвиток вчення криміналістичної ідентифікації зробили 
Р. А. Кентлер, В. Я. Колдін. М.Я. Сегай доповнив його, включив: 

5) вчення про ідентифікаційні зв’язки (їх структурні елементи, 
інформаційну природу, основні види і типи) як вихідній ланці встановлення 
тотожності; 

6) використання прямих, зворотних і зустрічних ідентифікаційних 
зв’язків в якості методичного принципу ототожнення людей і речей в процесі 
проведення слідчих дій, експертного дослідження і впізнання; 

7) вдосконалення системи ідентифікаційних ознак письма; 
8) встановлення ідентифікаційного значення ознак фабричного взуття 

і їх значення при проведенні трасологічних досліджень. 
В історії розвитку теорії криміналістичної ідентифікації розрізняють два 

основні періоди, кожен з яких, у свою чергу, поділяється на кілька етапів [14]. 
Першим етапом першого періоду був час накопичення практичного 

досвіду здійснення ідентифікаційних дій та його первинного емпіричного 
узагальнення. У хронологічному аспекті це етап до 1917 р. 

Другий етап з 1917 по 1940 р.р. розвитку теорії криміналістичної 
ідентифікації зумовлений інтенсифікацією кримінально-правових відносин, що 
пояснювались умовами так званої жорстокої класової боротьби та значною 
увагою до цих процесів з боку радянської держави, який характеризувався 
інтенсивним теоретичним узагальненням досвіду ідентифікаційних досліджень 
і формуванням її вихідних наукових понять. 

Наступним періодом розвитку теорії криміналістичної ідентифікації є 
формування її як цілісної наукової теорії, в якому також необхідно розрізняти 
кілька етапів. 

Перший етап (з 1940 р. по 1950 р.) – час формування понятійного 
апарату криміналістичної ідентифікації, її наукових засад та вихідних 
теоретичних положень і принципів. 

Другий етап (з початку 50 до початку 70-х р.р.) відзначався інтенсивним 
розвитком наукових засад та методів ідентифікації окремих об'єктів та 
особливо інтенсивним розвитком трасології, у результаті чого з 
вузькотрасологічних позицій стали тлумачитися всі поняття криміналістичної 
ідентифікації в системі судочинства, уточненням її структури як системи знань 
і практичної діяльності, етапів розвитку тощо. 

Проведене дослідження Котюка І. І. дало змогу уточнити гносеологічну, 
процесуальну та криміналістичну сутність, структуру і механізм 
ідентифікаційного процесу як методу наукового пізнання і засобу доказування 
в кримінальному судочинстві; систематизувати та проаналізувати принципові 
положення з основних питань теорії криміналістичної ідентифікації, розглянути 
форми криміналістичної ідентифікації і показати їх функції у сфері 
кримінального судочинства; конкретизувати структуру ідентифікаційного 



 

 

процесу та сформулювати рекомендації щодо його організації і проведення; 
розкрити перманентний характер ідентифікаційного процесу у кримінально-
процесуальній діяльності [14]. 

Як зазначають М. Сегай та В. Стринжа, 70-80-ті р.р. характеризуються не 
тільки розквітом теорії криміналістичної (судової) ідентифікації (монографії 
В. Колдіна, М. Сегая, М. Салтевського, В. Мітрічева, І. Кучерова), а й 
розробкою «цілини» неідентифікаційних досліджень у криміналістиці та 
судовій експертизі: проблеми криміналістичної діагностики (З. Кирсанов, Ю. 
Корухов. В. Снєтков) та криміналістичної ситуалогії (Г. Грановський, В. 
Прохоров-Лукін) [15]. 

Саму криміналістичну ідентифікацію можна охарактеризувати як мету, 
процес і результат, які полягають у встановленні конкретного об’єкта на 
підставі відображеної ним неповторної сукупності ознак, які виокремлюють 
його з будьякої маси однорідних об’єктів. 

Криміналістична ідентифікація є одним з важливих методів встановлення 
істини, перш за все, у кримінальному, а також у всіх інших видах процесу. 
Відмінність криміналістичної ідентифікації в природничих науках і в механіці в 
сутності ототожнення (особливе і одиничне), а також в різних цілях пошуків 
тотожності або випадків її відсутності [16]. 

Криміналістична ідентифікація, результати якої мають 
використовуватися у доказуванні, повинна проводитися у визначених 
процесуальним законом формах і порядку. 

Практика розслідування нерідко потребує не тільки ідентифікації, але й 
встановлення схожості об’єктів, які не мають стійкої форми, і віднесення їх до 
певного класу, виду, роду, групи (сипкі, рідкі, газоподібні). Таке саме завдання 
може ставитися у деяких випадках і стосовно індивідуально визначених 
предметів. Відмінність криміналістичного встановлення групової належності 
від природничо-наукової ідентифікації полягає в межі дослідження, а також не 
просто класифікації, а й порівняння невідомих речовин, які не мають стійкої 
форми, з відомими речовинами, які відображають певну сукупність знань про 
конкретний вид, рід, клас речовин. Це залучення до сфери ідентифікації 
більшої кількості об’єктів матеріального світу, які можуть мати відношення до 
події. Встановлення групової належності може виступати не лише як кінцевий 
результат дослідження, а й як перший етап процесу індивідуальної 
ідентифікації, коли спочатку встановлюється однорідність порівнюваних 
об’єктів, і за умови наявності її наступає наступний етап ідентифікації. 

Криміналістична діагностика, на відміну від ідентифікації, встановлює 
спосіб дії, взаємне розташування об’єктів у момент контакту, виявлення 
причини зміни властивостей об’єкта, визначення професійності встановлення 
якої-небудь речі та інших фактів. 

Об'єкти криміналістичної ідентифікації можна класифікувати за 
різними критеріями: за походженням (генезисом), за конкретністю, за роллю в 
ідентифікаційному процесі, за метою дослідження [18]. 

За походженням об’єкти ідентифікації поділяються на людей, предмети, 
(речі), тіла природного походження, речовини, тварини, трупи людей і тварин, а 



 

 

також на будь-які відображення – сліди, нашарування, залишки, виділення 
тощо. 

За конкретністю ідентифікації об’єкти поділяються на індивідуально 
визначені та об’єкти без ознак зовнішньої будови. 

За роллю в ідентифікаційному процесі об’єкти поділяються на ті, що 
підлягають ідентифікації, й ті, за допомогою яких ідентифікація здійснюється 
(ідентифікуючі та ідентифікуємі або ототожнюючі і ототожнювані). 

За метою дослідження об’єкти ідентифікації поділяються на шукані і ті, 
що перевіряються. 

Зразки, необхідні для ідентифікаційного дослідження, слід надавати в 
достатній кількості, щоб можна було впевнитися у самостійності ознак, що в 
них відобразились. Вони бувають двох видів: вільні (які виникають поза 
зв’язком з розслідуваною подією і, як правило, до її настання) і 
експериментальні (одержані спеціально для дослідження особою, що призначає 
експертизу або самим експертом). 

Такого роду напрям наукового та практичного пізнання застосовується в 
медицині, техніці та інших галузях людської діяльності. 

Класичне визначення діагностики дав Ю. Г. Корухов – як дослідження 
властивостей і типів об’єкта (ситуації) з метою встановлення змін, що 
відбуваються в ньому, визначення причин цих змін та їх зв’язку з вчиненим 
злочином або будь-якою подією [17]. 

Криміналістична діагностика базується на методологічному фундаменті 
криміналістики, який визначає принципову можливість пізнання будь-якого 
об’єкта на підставі його відображення, відомостей про властивості й ознаки 
досліджуваних нею об’єктів, методик їх дослідження, які потрапляють в орбіту 
правового регулювання. 

Процесу криміналістичної ідентифікації притаманні наступні поняття і 
терміни [18]. 

Ідентифікаційні ознаки невіддільні від об’єкта і в сукупності 
індивідуалізують його. Щоб ознаки були придатними для ідентифікаційного 
процесу, вони повинні відповідати певним умовам: особливість, специфічність, 
чіткість, відносна сталість. Ідентифікаційні ознаки класифікуються на загальні 
й окремі, необхідні й властиві. На підставі лише загальних ознак індивідуальна 
ідентифікація неможлива. Окремі ідентифікаційні ознаки у сукупності .своїй 
дозволяють виділити конкретний об’єкт з групи однорідних. 

Необхідні ознаки характеризують сутність об’єкта як такого. Випадкові 
ознаки виникають під дією непередбачуваних причин і випадкових слідів. 
Такого роду ознаки навіть у невеликій сукупності роблять індивідуальну 
ідентифікацію досить надійною 

Ідентифікаційне поле – певна система якостей речовини, яка є 
безпосереднім об’єктом ідентифікації. Термін «ідентифікаційне поле» є 
синонімом терміну «ідентифікаційний комплекс ознак». Цей термін 
запропонований О. О. Ейсманом (1967 р.) і В. П. Колмаковим (1968 р.). 

Ідентифікаційний період – проміжок часу, протягом якого зберігається 
можливість ідентифікації об’єкта. Термін «ідентифікаційний період» 



 

 

запропонований В. П. Колмаковим (1968 р.). Саме зовнішня форма об’єкта, що 
дістає вияв у загальній конфігурації та безлічі дрібних ознак, дає можливість 
виділяти об’єкт з інших і встановлювати його тотожність. З часом під впливом 
названих факторів зміни досягають такого рівня, що об’єкт у 
криміналістичному сенсі втрачає свої ідентифікаційні ознаки (з'являються інші 
ознаки) і не може бути використаний для індивідуальної ідентифікації за 
раніше залишеними слідами. Ясно, що об’єкт може належати до категорії 
ідентифікаційних лише за відображеннями того періоду, коли його ознаки були 
придатними для ототожнення. 

Ідентифікаційний комплекс ознак (комплекс ідентифікаційних ознак, 
запропонований А. І. Вінбергом (1956 р.) – це сукупність індивідуально певних, 
стійких ознак, неповторних (або таких, що рідко зустрічаються) за їх 
співвідношенням, місцезнаходженням і іншими особливостями в порівняльних 
об’єктах. 

Стадії криміналістичної ідентифікації - теоретично обґрунтовані періоди, 
які за логікою і змістом мають наступний вигляд: а) з'ясування поставленого 
завдання; б) огляд представлених об’єктів; в) підготовка необхідних для 
дослідження засобів; г) роздільне дослідження ідентифікованих та 
ідентифікуючих об’єктів; д) порівняльне дослідження названих об’єктів (стадія 
може доповнюватися натуральними експериментами); е) оцінка виявлених 
ознак; ж) формулювання висновку. 

Значну роль в оцінці результатів дослідження відіграє особистий досвід 
фахівця, набутий під час досліджень у даній галузі криміналістичної техніки. 

На стадії формулювання висновку завершується оцінка ознак, що 
збігаються, і відмінностей. Експерт, спираючись на теорію криміналістичної 
ідентифікації, теоретичні положення відповідної галузі криміналістичної 
техніки, власний досвід і прийняті форми відповідей на запитання, формулює 
письмовий висновок. Висновки завершують ідентифікаційний процес і 
поділяють на різні види: 

– позитивний категоричний, що встановлює факт, тотожність (наприклад, 
підпис від імені Б. у відомості, виконаний Б.); 

– негативний категоричний, який заперечує наявність тотожності 
(наприклад, підпис від імені Б. у відомості, виконаний не Б., а іншою особою); 
позитивний імовірний, який встановлює переважну можливість тотожності, хоч 
і припускає її відповідність; 

– позитивний імовірний, який встановлює переважну можливість 
тотожності, хоч і припускає її відповідність; 

– негативний імовірний, у якому зазначені вагомі підстави чи заперечення 
тотожності, хоч й припускається її наявність; 

– групофіксаційний, яким встановлюється належність предметів, речовин, 
матеріалів до певної групи, виду, роду об’єктів (наприклад, бензин з каністри, 
вилучений у А., належить до марки бензинів А-92); 

– проблематичний, який встановлює можливість якого-небудь факту в 
минулому (можливий постріл без натискування на спусковий гачок); 

– імплікаційний, яким встановлюється можливість якого-небудь факту 



 

 

вминулому за наявності якоїсь точно визначеної умови; 
– висновок про неможливість встановлення чи заперечення тотожності 

через відсутність науково розробленої з цього питання методики дослідження 
або через недостатність чи неякісність матеріалів, наданих для порівняльного 
дослідження. 

Усі висновки, крім імовірних, можуть використовуватися у судочинстві 
як докази. Імовірні висновки мають лише тактичне значення, не набуваючи 
статусу судових доказів [16, с. 49]. 

Вдосконалення вчення про криміналістичну ідентифікацію сприяло 
успішному розвитку теоретичних основ криміналістичної експертизи в цілому. 

Подолання традиційного трасологічного підходу до поняття об'єктів 
криміналістичної ідентифікації та її практичних можливостей, широке 
провадження у практику ідентифікаційних досліджень комп’ютерних 
технологій стало новим поштовхом у розвитку як теорії криміналістичної 
ідентифікації загалом, так і окремих її вчень, і як наслідок – криміналістики в 
цілому. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВЛЕННЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ 

УСТАНОВ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Схвалений 28 червня 1912 р. Державною Радою і Державною Думою 
Російської Імперії Закон «Про заснування Кабінету науково-судової 
експертизи» [1] став підставою для заснування першої спеціалізованої судово-
експертної установи (далі – СЕУ) у Російській Імперії – Кабінету науково-
судової експертизи в місті Санкт-Петербурзі, який почав функціонувати 9 (22) 
листопада того ж самого року, використовуючи досвід роботи судово-
фотографічної лабораторії Є. Ф. Буринського та бюро ідентифікації при 
поліцейських префектурах ряду столичних міст Європи. 

Створена для обслуговування великої за територією Російської Імперії 
одна СЕУ криміналістичного профілю не могла повністю задовольнити всіх 
потреб у наданні спеціалізованої допомоги судово-слідчим органам. Як 
зазначає В. В. Комаха, з метою отримання доказів, особливо в кримінальних 
справах, у переважній більшості випадків слідчі та суди в містах України (як і 
всієї Російської Імперії) продовжували використовувати примітивні методи, 
способи та прийоми дослідження, запрошуючи секретарів різних установ, 
вчителів чистописання для дослідження документів, випадкових фотографів-
любителів без достатнього досвіду й належних спеціальних знань для 
проведення судово-фотографічних експертиз тощо [2, с. 248]. Потреба у 
створенні кабінетів науково-судової експертизи в містах України 
підтверджується надісланою 24 листопада 1912 р. до Міністерства юстиції 
Російської Імперії записки прокурором Одеського окружного суду з 
обґрунтуванням створення відповідного Кабінету при прокурорі Одеської 
судової палати, який міг би обслуговувати органи слідства центру торговельно-
промислового життя Росії, де на той час спостерігалося різке зростання 
злочинності [3]. Ця обставина, на думку В. В. Комахи, слугувала підставою для 
порушення наприкінці 1912 р. питання про необхідність заснування у містах 
Москві, Києві та Одесі відповідних кабінетів науково-судової експертизи при 
прокурорах судових палатах [2, с. 248]. 4 липня 1913 р. на оригіналі прийнятого 
Державною Радою та Державною Думою Російської Імперії Закону «Про 
заснування кабінетів науково-судової експертизи в містах Москві, Києві та 
Одесі» [4] була зроблена необхідна віза, якою започатковано діяльність СЕУ в 
Україні. Цей закон введено в дію 1 січня 1914 р., а 2 (15) лютого в м. Києві та 
15 (28) лютого 1914 р. в м. Одесі відбулися урочисті відкриття кабінетів 
[5, с. 98], які очолили видатні вчені-криміналісти С. М. Потапов і 
М. П. Макаренко. 

Враховуючи наведене та важливість діяльності з експертного 



 

 

забезпечення правосуддя з метою захисту прав і свобод людини й громадянина 
та на підтримку ініціативи громадськості, 10 червня 2009 р. Указом Президента 
України Віктора Ющенка за № 424/2009 «Про день судового експерта» 
встановлено відповідне професійне свято, яке відзначається щорічно 4 липня. 

Аналізуючи становлення та розвиток судово-експертної діяльності (далі – 
СЕД) в Україні, можна констатувати, що наслідком Лютневого та Жовтневого 
переворотів, Громадянської війни стало руйнування спочатку судової, а за нею 
й експертної системи та поставлена крапка в початковому дореволюційному 
етапі розвитку СЕД. Починаючи з лютого 1917 р., створені в Російській Імперії 
криміналістичні установи в системі МВС України практично не функціонували 
з причин браку технічного обладнання та нестачі кваліфікованих кадрів. Щодо 
кабінетів науково-судової експертизи, то вони успішно здійснювали СЕД до 
державного перевороту 1917 р., після якого Петроградський і Московський 
кабінети припинили свою діяльність, Київський та Одеський збереглися, хоча й 
працювали з перебоями. 

22 січня 1918 р. уперше в XX столітті Україна проголосила незалежність. 
Держава протягом трьох наступних років не припиняла боротьби за власне 
існування. Українцям вдалося утвердити державні кордони, мову, гроші, 
символіку (герб, гімн і прапор), збудувати національне боєздатне військо, 
добитися визнання світової спільноти. Свою першу річницю незалежності, 22 
січня 1919 р., Українська Народна Республіка відзначила урочистим 
ухваленням Акта Злуки із Західноукраїнською народною республікою [6]. 

Наступний етап становлення розвитку СЕУ почався після встановлення 
на Україні нової влади, що включало тривале реформування правових основ і 
судову реформу. Так, 13 жовтня 1921 р. був прийнятий циркуляр Народного 
комісаріату юстиції України № 56/185, який передбачав порядок надання 
речових доказів судовим експертним установам губернськими трибуналами й 
народними судами [7]. Проте, відсутність належного фінансування існуючих на 
той час Київського та Одеського кабінетів не давала змоги співробітникам 
використовувати в повному обсязі необхідні методи СЕД. 

У березні 1923 р. видатний український судовий медик і криміналіст 
М. С. Бокаріус та слідчий із надзвичайних справ при Народному комісаріаті 
юстиції УСРР С. С. Савченко запропонували законодавчо відтворити в Україні 
два раніше діючих (Київський та Одеський) й створити третій кабінет науково-
судової експертизи в м. Харкові, який на той час був столицею України [8, 
с. 168]. Пропозиція зумовлювалася прийняттям у 1922 р. Кримінально-
процесуального кодексу в Україні, в якому на законодавчому рівні висновок 
експерта вперше визначено різновидом судових доказів, у зв’язку з чим, перед 
органами попереднього розслідування й судами для об’єктивного прийняття 
рішень у кримінальних справах виникло питання щодо необхідності повного та 
всебічного дослідження доказів за допомогою науково-технічних знань. 

З ініціативи М. С. Бокаріуса та С. С. Савченка, 10 липня 1923 р. на 
засіданні Ради Народних Комісарів УСРР було прийнято постанову щодо 
створення у системі Народного комісаріату юстиції кабінетів науково-судових 
експертиз у містах Харкові, Києві та Одесі та затверджено «Положення про 



 

 

кабінети науково-судової експертизи» [9] – першого нормативного акту, який 
регулював діяльність установ судової експертизи в Україні. Мета створення 
Кабінетів була сформульована дуже коротко – «Для провадження різного роду 
науково-технічних досліджень у судових справах». Із 01 листопада 1923 р. на 
базі кафедри судової медицини медичного інституту розпочав свою діяльність 
Харківський кабінет науково-судової експертизи, завідувачем якого призначено 
М. С. Бокаріуса [10, с. 4]. Після його смерті 23 грудня 1931 р. уряд УСРР, 
відзначаючи його великі заслуги, присвоїв Харківській експертній установі ім’я 
Заслуженого професора М. С. Бокаріуса.  

23 жовтня 1925 р. СЕУ в Україні, які іменувалися до того кабінетами 
науково-судової експертизи, Положенням про судоустрій УСРР (затвердженим 
другою сесією ВУЦВК ІХ скликання) у зв’язку із розширенням їх функцій 
перейменовано в Інститути науково-судової експертизи в містах Києві, Одесі та 
Харкові [11]. Цим документом розпочато наступний етап розвитку СЕУ в 
Україні. 

Враховуючи вищенаведене, слід констатувати, що початком становлення 
перших СЕУ на території України, як державного утворення, є саме 10 липня 
1923 р., у зв’язку з чим пропонується звернутися з відповідним клопотанням до 
уповноважених органів виконавчої влади щодо розгляду питання про 
перенесення офіційної дати святкування професійного свята «Дня судового 
експерта» з 4 на 10 липня, оскільки ця дата символізує створення в Україні на 
державному рівні СЕУ з метою експертного забезпечення правосуддя. 
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Первое. Как следствие защищенной автором этих строк в 2010 г. 

диссертации на тему: «Теоретические основы использования 
криминалистических знаний в судебном рассмотрении уголовных дел», на 
юридическом факультете ЛНУ им. И. Франка, для магистров начали читать 
совершенно новые спецкурсы сопредельной с диссертацией тематики, в 
частности: «Методика поддержания прокурором государственного обвинения в 
уголовных делах», «Методика профессиональной защиты в уголовных делах», 
«Использование криминалистических знаний в рассмотрении судебных дел». 

В ходе подготовки научных и методических пособий по этим 
дисциплинам, а также внося определённые изменения в тексты лекций с курса 
криминалистики, как следствие возникли естественные и вечные, как для этой 
науки, вопросы относительно, как минимум, ее объекта, предмета, системы.  

Казалось бы, что тут такого? Тем более, что уже довольно длительное 
время звучат предложения о целесообразности выделения в криминалистике 
все новых и новых подсистем. И это действительно так. В частности, 
предлагают разработать:  

1) нетрадиционную криминалистику, предназначенную для оснащения 
защитительной деятельности адвокатов соответствующими 
криминалистическими рекомендациями с целью формирования особой 
криминалистическо-адвокатской тактики и методики расследования (наиболее 
ярким пионером этого направления можно считать профессора О. Я. Баева);  

2) криминалистику хозяйственной деятельности (над этим работает 
профессор Г. А. Зорин), банковскую криминалистику (Г. А. Зорин, В. А. Гамза); 



 

 

3) новый факультативный раздел, в котором в самом широком плане 
излагались бы прикладные аспекты криминалистических знаний 
применительно к новым, нетрадиционным как для этой науки, объектам, а 
именно: о специфике использования криминалистической науки в 
гражданском, арбитражном (хозяйственном как для Украины), 
административном судопроизводстве, в таможенном деле, в деятельности 
нотариуса и т. д. (наиболее яркими сторонниками этих предложений являются 
профессора Т. С. Волчецкая и В. И. Гончаренко). 

Не подвергая критике ни выводы сторонников традиционного подхода, 
ни выводы сторонников изменений системы криминалистики, часто 
радикальных, тем не менее, в этом контексте, возникает целый комплекс более 
чем проблемных вопросов, которые, как мне кажется, имеют непосредственное 
отношение к дальнейшему развитию науки криминалистики и ее 
осовремененному пониманию.  

Учитывая чрезмерную обширность и многовекторность озвученных 
предложений, ограничусь только одной проблематикой, а именно, 
криминалистическими аспектами поддержания государственного обвинения, 
иными словами, некоторыми сложностями наполнения криминалистической 
методики поддержания государственного обвинения по отдельным видам 
преступлений.  

В Украине соответствующих научных работ в этом направлении, пока что 
нет (кроме нескольких разработок различного формата автора этих строк [1], 
чего, безусловно, не скажешь о Российской Федерации и Беларуси. Там эти 
работы можно исчислять уже десятками. 

Уверен, подобные начинания можно и нужно только приветствовать. 
Однако при этом нельзя не отметить одну особенность, которая объединяет 
подавляющее большинство этих работ: отсутствие общетеоретических 
положений, обосновывающих структуру предлагаемой методики.  

Как правило, авторы используют в качестве своеобразной матрицы 
структуру частных методик расследования отдельных видов (групп) 
преступлений. Должен признать, что по началу, и я так поступал. То есть, по 
сути, имеет место механическое копирование методики расследования, 
сопровождающееся как минимум определенной терминологической 
рассогласованностью, а иногда и редакционной неряшливостью, как считает по 
этому поводу профессор Н. А. Данилова.  

Вряд ли можно признать такой подход обоснованным, а главное, 
научным. Разумеется, было бы ошибочным, а priori противопоставлять 
методику расследования преступлений и методику поддержания 
государственного обвинения, но не менее необоснованным и пагубным было 
бы механически подгонять одно под другое.  

Признавая исключительную важность и практическую значимость 
указанных исследований, приходится констатировать необходимость 
разработки теоретических основ методики поддержания государственного 
обвинения.  



 

 

Именно это, как мне кажется, позволит избежать создания 
малопригодных или вообще непригодных в научном отношении 
умозрительных конструкций; даст возможность привести в систему 
имеющиеся, увы, пока еще фрагментарные исследования и создаст прочную 
научную базу для будущих изысканий, в которых остро нуждается практика, 
особенно с учетом роста числа прокуроров, не имеющих опыта следственной 
работы.  

В этой связи вполне закономерно возникает ряд вопросов: 
І) Частные методики поддержания государственного обвинения – понятие 

криминалистическое? Если нет, то в рамках, какой науки должна 
разрабатываться система теоретических положений и основанных на них 
рекомендаций, адресованных государственному обвинителю? Если да, то, 
каково место этих методик в системе криминалистики?  

Можно предположить несколько вариантов, а именно, что 
криминалистические методики поддержания государственного обвинения как 
комплекс знаний являются составной частью криминалистики, а именно 
криминалистической методики (вариант, по нашему мнению, верен отчасти, 
хотя бы потому, что прокурору в конкретных методических рекомендациях 
необходимы соответствующие положения не только криминалистического 
характера, но и уголовно-правового, уголовно-процессуального и, безусловно, 
криминологически-психологического); выступают составной частью наук 
прокурорского надзора и уголовного процесса (это предложение, более чем 
сомнительно, прежде всего, потому, что нельзя игнорировать тот факт, что 
содержание этих методик имеет преимущественно явно выраженный 
криминалистический характер); и, наконец, третий вариант предложения, а 
именно, что криминалистические методики поддержания государственного 
обвинения как комплекс знаний относятся к числу междисциплинарных 
правовых наук, с наибольшим тяготением к криминалистике (как кажется, 
наиболее приемлемая позиция, учитывая критику двух предыдущих вариантов).    

ІІ) В этой связи возникает еще один вопрос: в рамках, какой научной 
специальности должны проводиться диссертационные исследования по этой 
тематике? До настоящего времени подготовка подобных диссертаций 
осуществлялась по криминалистике (т. е. по специальности 12.00.09, как для 
Украины, а для РФ с недавних пор, насколько мне известно – по специальности 
12.00.12). 

Вполне понятно, что, для того чтобы ответить на эти вопросы, 
необходимы серьезные комплексные, возможно, междисциплинарные научные 
исследования. Заделы в этом направлении, конечно есть. В этой связи нельзя не 
упомянуть о работах таких ученых – правоведов как Н. П. Кириллова, 
В. Н. Исаенко и др., в которых уже более чем успешно рассмотрен 
значительный круг проблем, так или иначе связанных с криминалистическим 
обеспечением деятельности государственного обвинителя. По многим из них 
авторами высказаны интересные соображения, предложены решения, 
разумеется, не всегда бесспорные, выявлены новые криминалистические 
аспекты поддержания государственного обвинения. 



 

 

Так или иначе, научной общественности необходимо искать те или иные 
предложения относительно содержания и объема понятия методики 
поддержания государственного обвинения; системы задач и принципов 
указанной методики, ее структуры, с одной стороны – как составной части 
теории криминалистической методики, с другой – как методики поддержания 
государственного обвинения по определённым категориям дел (так 
называемые, единичные или групповые методики).  

Как видно из обозначенного, круг вопросов, подлежащих изучению 
широк и криминалистам-теоретикам есть над чем работать).  

Второе на чем бы хотелось вкратце остановиться (конечно, в контексте 
уже вышеупомянутого).  

Многие ученые криминалисты считают, что при современной трактовке 
предмета криминалистики не стоит акцентировать внимание исключительно на 
преступлениях.  

В Украине с этой позицией особенно солидарный уже мною сегодня 
упоминаемый, профессор В. И. Гончаренко. Он, в частности, считает, что «… 
область применения криминалистики предметно не ограничивается 
преступлениями, а распространяется на все общественные отношения, которые 
требуют конкретного ситуационного правового регулирования. Применению 
криминалистики нет пределов.  Кроме оперативной, следственной, 
прокурорской, адвокатской, судейской деятельности, это может быть 
нотариальная, уголовно-исполнительная, хозяйственная, банковская 
деятельность, археология, литературоведение, языкознание, искусствоведение, 
архитектура, экология и др.» [2]. 

Эти слова, более чем однозначно свидетельствуют о том, что 
В. И. Гончаренко искренне считает нужным расширить объекты и предмет 
исследования криминалистики. Правильно ли это? Сомневаюсь. Если следовать 
его советам, тогда все названые им виды деятельности необходимо будет 
считать этими объектами криминалистика, а закономерности их реализации 
соответственно – ее предметом.  

Мне кажется, и я об этом неоднократно говорил во время наших с ним 
дискуссий по этому поводу, что речь должна идти, исключительно о 
расширении возможных сфер использования криминалистических знаний, без 
какого-либо ревизирования основоположных категорий анализируемой сферы 
научных знаний, именно за счёт которых, она, в первую очередь, 
дифференцирована в системе других наук, как правовых, так и технических.  

Иначе, науку криминалистику, как минимум, надо определённо называть 
по-иному. Учитывая, что, с одной стороны, семантически слово 
криминалистика происходит от латинского Criminalis, что обозначает: 
преступный, относящийся к преступлению. С другой стороны – ни 
нотариальная, ни хозяйственная, банковская деятельность, ни археология, 
литературоведение, языкознание, искусствоведение, архитектура, экология и 
т.п. – какого-либо предметного отношения, как вид человеческой деятельности, 
к преступлениям, как известно, не имеет. 



 

 

Тем не мене, нужно констатировать, что предложения о переименовании 
криминалистики – в Украине уже прозвучали. В частности, профессор 
И. И. Котюк (на тот момент, заведующий кафедрой криминалистики КНУ 
им. Т. Шевченко), на уровне докторской диссертации обосновывал свой 
вариант, а именно, назвать криминалистику – теорией судебного познания [3]. 

Результат его предложений частично привел к тому, что руководимая им 
кафедра, как самостоятельное звено юридического факультета упомянутого 
университета, перестала существовать, войдя всем преподавательским складом 
в состав кафедры правосудия. Очевидно, руководство решило: нет 
криминалистики, нет кафедры. 

И последнее, уж совсем не научное, а скорее всего – банальное 
житейское… 

Не знаю, ощущает кто-либо из соотечественников криминалистов, такую 
проблему, как все более и более нарастающие контр тенденции 
криминалистике, и как научной специальности, и как учебной дисциплине. 

Если бы не было не безызвестной статьи профессора Нижегородской 
академии МВД России А. С. Александрова «Семь смертных грехов 
современной криминалистики» (во многом справедливой – конечно, но, тем не 
менее, уж надменно тенденциозной); если бы не было решения Высшей 
аттестационной комиссии РФ об исключении криминалистики из 
специальности 12.00.09 в Паспорте номенклатур специальностей научных 
работников (оцениваю это решение на основании отзывов известнейших в 
России учёных-криминалистов и процессуалистов МГУ им. М.В. Ломоносова); 
если бы не было  всевозможных устных и письменных сожалений многих 
известных криминалистов на различных уровнях; если бы не было таких 
опрометчивых действий, как, к примеру, действия профессора И. И. Котюка, 
автор этих строк мог бы считать, что криминалистике противодействуют, 
исключительно во ЛНУ им. И. Франка?  А там это действительно имеет место, 
и об этом можно много говорить….  

Мне кажется – проблема определённо есть. Конечно, профессионалы 
уверены, вряд ли всё это уменьшит значение криминалистики как науки, 
способствующей своими разработками эффективному противодействию 
организованной преступности, коррупции, терроризму, торговле людьми и 
другим преступным проявлениям, как это обозначено в п. 1 Меморандума 
Международного Конгресса Криминалистов (10-я внеочередная 
международная научно-практическая конференция которого была проведена 
26 - 27 июня 2014 года в Ужгороде Закарпатской области) [4]. Тем не менее, 
бездействие в контексте отстаивания роли и значения криминалистики может 
привести к тому, что она в подготовке будущих юристов, как минимум, из 
традиционно-обязательной учебной дисциплины, превратится в 
факультативную и не экзаменационную со всеми вытекающими последствиями 
(постоянное уменьшение часов на ее изучение, отказ от сопредельных 
спецкурсов, программ подготовки магистров (специалистов), уменьшение 
количества подготавливаемых магистерских и иных выпускных 
квалификационных работ и т.д.).  



 

 

Вряд ли это можно рассматривать как успех? Разве что – это «успех», 
который уже испытывают наши коллеги в учебных заведениях многих, ныне 
так называемых постсоветских, странах и республиках. Они, как известно (и об 
этом уже сами с сожалением заявляют), более чем поспешно отказались от 
восточноевропейского воззрения на криминалистику, взяв на вооружение во 
многом, мягко говоря, теоретически усечённый её западноевропейский вариант 
(со всеми не совсем утешительными последствиями и как для науки, и как для 
учебной дисциплины). 
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ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Исследовательская деятельность во всех областях науки подчинена 

общим закономерностям познания. Законы и категории диалектики являются 
тем инструментом, который обеспечивает достижение истины. Категории 
диалектики – анализ и синтез, причина и следствие, сущность и явление, 
тождество и различие являются теми ступенями познания, которые в 
различной последовательности и сочетании могут выполнять познавательные 
функции, в том числе и в таких частных исследованиях как экспертизы, в том 



 

 

числе и криминалистические. 
В процессе познавательной работы в ходе криминалистических 

исследований, значительная роль принадлежит частным методикам, которые 
выполняют свои функции, определяемые спецификой исследования. Законы 
и категории диалектики, выполняющие функции познания, находят свое 
претворение в частных методиках экспертных исследований, 
осуществляемых в практике экспертных учреждений. 

Обращение к источникам частных научных исследований 
свидетельствуют о том, что они имеют различное происхождение, генезис и 
формы существования. История развития криминалистической экспертизы 
позволяет прийти к выводам о том, что ее формирование, в том числе и 
рождающихся методик, имело своим началом вычленение отдельных 
признаков, составляющих основу для сравнения при установлении тождества 
исследуемого объекта. Такими первыми исследованиями были 
почерковедение и трасология. Их материалы были наиболее простейшими и 
составляли основу для выводов, имеющих доказательственное значение. 

Обращение к частным криминалистическим методикам исследования 
показывает, что их возникновение и развитие носило неоднозначный 
характер, и было связано как с потребностями судебной и следственной 
практики, так и с развитием отдельных отраслей науки, достижения которых 
могли быть использованы в целях исследования. Так, если обратиться к 
почерковедческим исследованиям на Украине, то можно обнаружить первые 
попытки привлечь почерковедческую экспертизу в деятельности научно-
исследовательского института в г. Киеве, организованном в 1923 году, и 
связанным с именем С. М. Потапова, проводившим такие экспертизы. 
Накопленный им опыт позволил впоследствии сформулировать основы 
криминалистической идентификации как адаптацию философской категории 
«тождество и различие», предложив ее не только как познавательную 
функцию в исследовании, но и создав частную методику идентификации в ее 
этапах, обеспечивающих познавательный процесс. Дальнейшие исследования 
в этой области увенчались началом теоретических положений 
криминалистической экспертизы. Сходная судьба была и у трасологии, 
теоретические основы, исследования которой были заложены работами 
Б. И. Шевченко. Накопление научной и методической информации явилось 
предпосылкой для создания методик исследования в экспертной практике 
института судебной экспертизы. 

Генезис накопления частных признаков в той или иной отрасли 
криминалистической экспертизы можно проследить на примере 
дактилоскопической экспертизы. В этой отрасли, которая считалась 
безусловной по своей идентификационной неповторимости и 
индивидуальности, можно увидеть аналогии с идентификацией личности по 
крови (от группы к типу, к резусу, к генотипу), позволяющей от родовой 
принадлежности перейти к утверждениям об индивидуальности крови. Так и 
в дактилоскопии углубленный анализ частных признаков создал основу для 
их видов (Г. Грановский), а далее к пороскопии и эджескопии, то есть к 



 

 

таким комплексам частных признаков, которые являются основой для 
идентификации личности даже по отдельным отпечаткам пальцев, что в 
огромной степени расширяет амплитуду возможностей эксперта и для 
категорических выводов. 

Неравномерность развития отдельных научных отраслей, возможность 
их использования для экспертных исследований, способствует не только 
развитию экспертных методик, но и созданию новых. К ним можно отнести 
частные методики исследования в комиссионных и комплексных экспертизах 
и возвратиться к неправомерно забытым методам идентификации 
гладкоствольного оружия по дроби. Так, если комиссионные экспертизы 
создают методики углубленного анализа, а, следовательно, и синтеза, как 
основы достоверных выводов, то комплексные экспертизы обладают более 
широким, разносторонним материалом для синтеза частных признаков, 
являющихся предпосылкой достоверных выводов, которые обладают 
высокой доказательственной ценностью. 

Источником формирования частных методик в криминалистической 
экспертизе и в других областях знаний является собственный опыт. 
Экспертная деятельность, осуществляемая в рамках общепринятых 
стандартов, несомненно, программирует мышление, связанное с решением 
определенной задачи или их группы, составляя привычную схему мышления. 

Однако, в решении задачи, поставленной на разрешение, нередко 
возникают вопросы и обстоятельства, которые не укладываются в 
привычную методическую схему, интеллект ищет другое решение и другие 
способы. Поиск, свойственный мышлению исследователя не всегда приводит 
к успеху. Поиск (вдохновение плюс интуиция) может давать позитивный 
выход. Успех решения предопределяет включение способа решения задачи в 
методику. Такова модель создания и совершенствования методик 
исследования. 

Такие выводы, выстраданные опытом и вдохновением, 
рассматриваются как маленькие открытия, которыми не всегда желают 
делиться. 

Однако практика и стремление к новым открытиям заставляет 
расстаться с тайной. И способ публикуется, нередко даже с именем 
первооткрывателя. 

Новый способ, как и новейшая методика не всегда доступна 
(отсутствие литературы, отсутствие интереса). 

Источником создания криминалистических методик могут быть 
нестандартные ситуации, возникающие в процессе расследования и 
требующие значительных усилий и нередко интуитивного мышления, 
создающего основу для поиска или сам поиск, как бесконечные пробы и 
ошибки. Результатом возможных нестандартных ситуаций, которые требуют 
исследования, может быть с одной стороны – отказ от исследования, как, по 
субъективному убеждению эксперта, не имеющего перспектив. 
Положительный результат – это поиск, в своей основе имеет вдохновение как 
уверенность в возможном положительном результате и стремление к поиску 



 

 

во имя решения загадочной ситуации. 
Субъективное состояние эксперта, несомненно, предопределяет его 

стремление найти решение. Здесь имеет значение и научный потенциал 
эксперта и его поиск и желание разрешить проблему. 

Именно поэтому одной из задач в этом отношении является обобщение 
научных достижений в методиках исследования и создание научных банков 
методических рекомендаций. Они могут носить не только 
внутриведомственный характер, но и международный, исходя из сферы их 
применения. При этом важно отметить, что предлагаемые стандарты играют 
двоякую роль: 

а) с одной стороны они обладают обучающим воздействием, расширяя 
диапазон применяемых приемов, 

б) с другой стороны они обладают свойством стимуляторов, 
побуждающих эксперта к новому поиску в конкретном исследовании. В этом 
основная рабочая функция предлагаемых методик. 

Способы организации систематизации методик могут быть 
различными: 

– создание научных комиссий 
– организация рецензирования, 
– публикация проектов и др. 
Руководить этой работой должны ученые советы научно-

исследовательских институтов судебных экспертиз, включая эту 
деятельность в планы своей работы. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТНЫХ ОШИБОК 
 

В основе привлечения сведущих лиц для нужд правосудия лежит 
обладание ими специальными знаниями. Как показывает практика, чаще всего в 
процессе расследования по уголовному делу пользуются такими знаниями при 
назначении судебных экспертиз, в ходе проведения которых устанавливаются 
различные факты, характеризующие преступление, круг лиц, участвующих в 
нем. 

Заключение эксперта, как известно, является одним из источников 
доказательства. В отдельных случаях следователи, дознаватели, судьи, 
прокуроры и иные участники уголовного процесса вопреки закону 
рассматривают заключение эксперта как доказательство, обладающее 
преимуществом перед другими доказательствами, не подвергая его тщательной 
проверке и должной оценке. Не ставя под сомнение объективность результатов, 
полученных экспертом в ходе проведенных исследований, принимаются 
процессуальные решения, основанные на его предположительных, а не 
достоверных выводах. Эксперт, по сравнению с другими участниками, 
вовлеченными в процесс расследования, рассматривается как лицо, 
компетентное во всех вопросах, застрахованное от ошибок, не имеющее 
недостатков в организации и реализации своей профессиональной деятельности 
[4]. 

Основополагающим принципом свободы оценки доказательств, является 
внутреннее убеждение. Но; как известно, состояние убеждения является 
неотъемлемым при принятии решения и сопровождает человека в течение всей 
его жизни. Существует необходимость в исследовании не только элементов 
убеждения, являющихся общими для разных областей общественной практики, 
но и особенностей его природы с учетом специфики уголовного 
судопроизводства для установления природы  экспертной ошибки. 

Вопросами исследования понятия экспертных ошибок в уголовном 
судопроизводстве занимались многие известные ученые-криминалисты, в том 
числе Р. С. Белкин, В. С. Бурданова, Н. Л. Гранат, Г. Л. Грановский, А. М. 
Зинин, Г. А. Зорин, Н. И. Клименко. А. Р. Ратинов, С. А. Шейфер, P. C. 
Белкина, А. Д. Бойкова. 

Экспертные ошибки – это не соответствующие объективной 
действительности суждение эксперта или его действия, не приводящие к цели 
экспертного исследования, являющиеся результатом добросовестного 
заблуждения [1]. 

Причины экспертных ошибок могут быть как объективными, т.е. не 
зависящими от эксперта, как субъекта экспертного исследования, так и 
субъективными. Зависящими от личностных качеств эксперта. От его 
профессионализма. Например, к сожалению, практика довольно часто 
сталкивается с ситуацией несоответствия описаний вещества в протоколах 
следственных действий и в последующем заключении эксперта. Например, в 



 

 

ходе осмотра вещества оперативные работники или эксперт-криминалист 
указывают цвет объекта, который в дальнейшем не совпадает с указанным 
экспертом в заключении эксперта. Так, при максимальном задействовании 
специалистов по исследованию наркотических и психотропных веществ, к 
проведению оперативно-розыскных и следственных действий, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, можно исключить ошибки в упаковке 
изъятых предметов и объектов исследования, а также в изъятии объектов и 
предметов, не несущих информативности при исследовании (шприцов в 
упаковке, банановых корок, окурков и т.д.). 

Р. С. Белкин и ряд других авторов предложили классифицировать 
экспертные ошибки на процессуальные, гносеологические и деятельные 
(операционные) [1, 2]. Ошибки процессуального характера заключаются в 
нарушении процессуального режима и процедуры экспертного исследования. 
Например: выход эксперта за пределы своей компетенции; самостоятельное 
получение образцов; несоблюдение установленных уголовно-процессуальным 
законом правил составления заключения эксперта. 

Деятельностные (операционные) ошибки эксперта обусловлены 
осуществляемыми экспертом операциями с объектами исследования. Подобные 
ошибки могут быть связаны с использованием низкокачественных, 
неисправных технических средств (измерительных средств, микроскопов, 
специальных осветительных приборов и т.п.), с получением некачественных 
сравнительных материалов, с нарушением технологии производства экспертиз. 

Деятельностные (операциональные) ошибки связаны с осуществляемыми 
экспертом операциями (процедурами) и могут заключаться в нарушении 
предписанной последовательности этих процедур, использование для 
измерений физических величин приборов, не относящихся к 
сертифицированными средствам измерений; применение непроверенных 
средств измерений и эталонов [3]. 

Ошибки гносеологического (познавательного) характера проявляются в 
формировании логических суждений эксперта, неверной оценке, полученной в 
ходе исследования информации, и, как следствие, в неправильном 
формулировании выводов. 

В заключение мы считаем, профилактическая работа экспертных 
ошибок, с большим успехом может быть осуществлена путем проведения 
совместных научно-практических семинаров, конференций судебных экспертов 
и следователей (судей). Автором предлагается проводить обязательное 
планомерное обобщение экспертной практики, не реже чем через 5 лет по всем 
направлениям традиционных экспертиз и через каждые 3 года по новым видам 
проводимых исследований. Опубликования методических рекомендаций, 
отражающих недостатки, ошибки в экспертно-следственной деятельности и 
содержащих новые разработки. На наш взгляд, необходимо проводить 
обучение сотрудников правоохранительных органов, совместные обобщения 
судебной, следственной и экспертной практики, шире осуществлять 
консультативную помощь органам, назначающим экспертизы. Еще одним 
фактором, направленным на исключение и предупреждение ошибок, 



 

 

допускаемых судебными экспертами, является строгий контроль над качеством 
проводимых экспертиз со стороны руководителей судебно-экспертных 
учреждений. С этой целью обычно практикуется взаимное рецензирование 
экспертами их заключений, отсылка копий заключений экспертов для 
рецензирования в иные судебно-экспертные учреждения, проведение 
аттестации экспертов, направление экспертов на курсы повышения 
квалификации. 
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ННІ № 2 Національної академії внутрішніх справ 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ФАХІВЦІВ (СПЕЦІАЛІСТІВ) 
ІЗ РОЗСЛІДУВАННЯ АВІАЦІЙНИХ ПОДІЙ З 

ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ УКРАЇНИ 
ПОЗА МЕЖ ЮРИСДИКЦІЇ ДЕРЖАВИ 

 
Участь спеціалістів України в розслідуванні авіаційних подій з 

повітряними суднами (АП з ПС) України на території іноземних держав. У разі 
АП з ПС, що зареєстровані в Україні, за межами України розслідування АП 
проводиться органами розслідування АП держави місця події. Державіаслужба 
призначає уповноваженого представника з розслідування. У разі потреби, для 
допомоги в роботі уповноваженому представнику призначаються радники. 
Після затвердження персонального складу групи спеціалістів направляється 
відповідне повідомлення державі місця АП і при потребі до МЗС України. 
Оформлення виїзду спеціалістів, які беруть участь у розслідуванні АП, 
здійснюється у встановленому порядку відповідними підрозділами органів 
виконавчої влади і організацій України, які призначили спеціалістів для участі 
в розслідуванні. Усі питання, які виникають у ході розслідування, вирішуються 
уповноваженим представником через уповноваженого з розслідування (голову 
комісії) держави, яка проводить розслідування АП. Дипломатичні 



 

 

представництва, консульські установи та представництва організацій ЦА 
України в державі місця АП, а також представники власника (експлуатанта) ПС 
надають всебічне сприяння групі спеціалістів, які беруть участь у 
розслідуванні, у тому числі в забезпеченні транспортом, зв’язком, 
приміщеннями для роботи та відпочинку, харчуванням та іншим. За 
результатами участі в розслідуванні АП уповноважений представник з групою 
радників складають довідку, яка направляється в зацікавлені організації. Ця 
сама група розглядає проект остаточного звіту з розслідування АП, поданий 
органом розслідування держави місця АП, і протягом 60 діб дає та відправляє 
зауваження до зазначеного звіту. Якщо держава місця події передає проведення 
розслідування АП Україні, то таке розслідування проводиться згідно з 
вимогами цих Правил з дотриманням стандартів та рекомендацій додатка 13 до 
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (995—655). Якщо під час АП з ПС 
реєстрації України за межами України неможливо встановити, на території або 
зоні відповідальності якої держави сталася АП з ПС реєстрації України, або 
якщо держава місця АП не проводить розслідування, то розслідування 
проводиться комісією, що призначається Міністерством транспорту за 
поданням Державіаслужби. Обсяг та порядок розслідування в цьому разі 
встановлюється Міністерством транспорту. Якщо держава місця події, яка 
розслідує АП, протягом 45 діб не подає попередній звіт, то Державіаслужби 
направляє в установленому порядку запит щодо отримання звіту. Якщо 
протягом 30 діб після направлення запиту держава місця події не подає 
попередній звіт або інформацію про хід розслідування, то Державіаслужба 
готує і направляє відповідний запит в ІКАО. Класифікація експертиз, що 
призначаються при розслідуванні авіаційних подій, та визначення типових 
питань, які необхідно з’ясувати у ході проведення експертиз. Важливе значення 
мають правильно скоординовані дії органів слідства та комісії при організації 
та проведенні судових експертиз, що призначаються при розслідуванні 
авіаційних подій. З урахуванням обставин авіаційної події органи слідства та 
члени комісії повинні спільно встановити перелік судових експертиз, які 
необхідно провести, та визначити перелік питань, на які необхідно отримати 
відповідь при проведенні призначених експертиз. Під час розслідування 
авіаційної події нерідко виникають випадки необхідності негайного 
призначення окремих судово-технічних експертиз уже в перші дні 
розслідування, проте органи слідства відтягують проведення цих експертиз до 
закінчення службового розслідування. Це виникає тоді, коли органи слідства 
слабо орієнтуються в обставинах авіаційної події, що розслідується, оскільки 
недостатньо обізнані із специфікою справ даної категорії та через відсутність 
чіткої взаємодії із фахівцями комісії. 

Призначення криміналістичних, медичних і психіатричних експертиз 
особливих складностей для органів слідства не викликають. Інакше 
відбуваються призначення і проведення експертиз, де необхідні спеціальні 
знання в галузі авіації та авіаційної техніки. Такі експертизи, як правило, 
проводяться досвідченими фахівцями в цій галузі, які не є штатними 
співробітниками експертних установ. Ними можуть бути співробітники 



 

 

науково-дослідних інститутів, викладачі навчальних закладів цивільної авіації, 
висококваліфіковані фахівці авіаційних, авіаремонтних заводів та фахівці 
Державіаслужби України. Підбір спеціалістів для проведення комплексних 
експертиз у справах про авіаційні події викликає певну складність. Значну 
допомогу у підборі таких фахівців органам слідства можуть надати члени 
комісії, які беруть участь у службовому розслідуванні. При підборі спеціалістів 
для проведення експертиз слід пам’ятати, що експертами не можуть бути 
визнані особи, які беруть участь у службовому розслідуванні даної авіаційної 
події. При необхідності вони можуть бути допитані у якості свідків на 
загальних підставах. Експертизи у справах про авіаційні події можна розділити 
на такі групи. Перша група експертиз пов’язана із з’ясуванням питань стосовно 
виконання польотного завдання, якості пілотування, управління повітряним 
рухом, метеорологічних та інших умов польоту, технічного стану повітряних 
суден, наземних засобів управління, обладнання аеропортів. До цих експертиз 
відносяться: авіаційно-технічна; авіаційна льотно-технічна; метеорологічна; 
авіаційна хімічна; пожежно-технічна; експертизи, пов’язані з роботою засобів 
зв’язку, сигналізації, з розшифровкою магнітних стрічок з радіопереговорами 
та інші. Друга група експертиз включає в себе криміналістичні експертизи, що 
призначаються для дослідження різних слідів, предметів, документів. До них 
відносяться: трасологічна, дактилоскопічна, балістична, почеркознавча і 
технічна експертиза документів. Третя група експертиз призначається для 
встановлення причин смерті загиблих, характеру і тяжкості тілесних 
ушкоджень потерпілих, психічного стану осіб, причетних до авіаційної події. 
Це – медична, психіатрична, психологічна експертиза. Залежно від конкретних 
обставин авіаційної події, що розслідується, можуть бути призначені і інші 
експертизи. Зокрема, технологічна, металографічна, хімічна, фізико-технічна, 
які складають четверту групу експертиз. При підготовці і призначенні 
експертиз слід чітко і конкретно сформулювати питання, які будуть поставлені 
перед експертами. Щоб уникнути недоліків при постановці питань, слід 
попередньо проконсультуватися з цього приводу з експертами, відповідними 
фахівцями в галузі цивільної авіації та авіаційної техніки та з їх допомогою 
сформулювати питання. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРУ 
 
Останнім часом в Україні стрімко набирає обертів процес інформатизації, 

що в свою чергу тісно пов’язаний з процесом комп’ютеризації: розвитком і 
впровадженням в різні сфери життя та діяльності людини комп’ютерної 
техніки, яка забезпечує систематизацію, оперативний пошук, опрацювання 
інформації та її накопичення. Прикладом може бути перехід на електронні 
форми звітності, ведення електронного документообігу (як всередині 
підприємств, установ, організацій, так і між цілими відомствами), використання 
Інтернет-ресурсів при веденні бізнесу, листуванні тощо. Застосування 
комп’ютерних технологій, має позитивне значення для розвитку суспільних 
відносин у сфері інформатизації. Але, одним із негативних наслідків таких 
процесів є збільшення злочинів у сфері використання електронно-
обчислювальних машин, систем і комп’ютерних мереж (комп’ютерних 
злочинів). Серед комп’ютерних злочинів, вчинених у Україні, все більше стає 
таких, що виходять за межі нашої держави – мають транснаціональний 
характер. Це зумовлено відсутністю кордонів в глобальній мережі Інтернет, 
великим обсягом інформації, що передається через мережу, та низьким рівнем 
контролю за процесами, що відбуваються в мережі Інтернет. При вчинені цих 
злочинів, в якості засобів або жертв використовуються інформаційні системи 
різних держав світу, з можливістю доступу до національних, у тому числі й 
спеціально захищених інформаційних ресурсів. 

При розслідувані злочинів зазначеної категорії, особливе значення має 
використання спеціальних знань. Формами використання спеціальних знань 
можуть бути залучення спеціаліста (фахівця з відповідними знаннями та 



 

 

навичками у сфері інформаційних технологій та комп’ютерної техніки) та 
залучення експерта. 

При проведенні судових комп’ютерно-технічних експертиз, призначених 
в ході розслідування комп’ютерних злочинів, що мають транснаціональний 
характер, виникає ціла низка проблем обумовлених специфікою вчинення 
злочинів даної категорії. 

По-перше, при проведенні дослідження у експерта виникає необхідність 
доступу до комп’ютера злочинця або до комп’ютера потерпілої особи, але 
фактично, це обладнання знаходиться за межами України. Це значно ускладнює 
процес дослідження, а в деяких випадках унеможливлює надання висновку. 

По-друге, значний масив інформації, що може підлягати дослідженню, 
зберігається в «хмарному сховищі». Основні ресурси (сервери) збереження 
інформації «хмарних сховищ» знаходяться в інших країнах. Власники цих 
ресурсів можуть відмовити в доступі до розміщеної на них інформації, навіть 
на запит правоохоронних органів України. 

По-третє, проблемним питанням можуть стати особливості 
процесуального законодавства різних країн, оскільки можуть бути передбачені 
різні процедури витребування інформації або вилучення об’єктів. 

При проведенні комп’ютерно-технічних експертиз по транснаціональним 
комп’ютерним злочинам проблемним питанням є співпраця з експертними 
установами інших країн. Не відпрацьовані механізми взаємодії між установами, 
відсутні загальні методики проведення досліджень. Крім цього рівень 
апаратного та програмного забезпечення може суттєво різнитись. Експертні 
установи зарубіжних країн, що спеціалізуються на проведенні комп’ютерно 
технічних експертиз ідуть на крок попереду експертних установ України. Це 
зумовлено рівнем фінансування при закупівлі апаратного та програмного 
забезпечення, відсутністю власних розробок та низьким рівнем співпраці з 
науково-дослідними установами інших країн. 

Отже, основними шляхами усунення зазначених проблемних питань є 
налагодження дієвої співпраці між правоохоронними органами та експертними 
установами різних країн, приведення до єдиних стандартів методики 
проведення досліджень, підвищення рівня технічного та програмного 
оснащення судових експертів. 
 

Е. Л. Лужинская 
старший эксперт 

 
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь 

 
К ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ПОРТРЕТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Современный период развития общества характеризуется 
совершенствованием технических средств и методов исследовательской 
деятельности. Решение многих возникающих экспертных задач в портретной 



 

 

экспертизе уже не возможно без комплексного взаимодействия с точными 
науками. Трансформированные и адаптированные знания других наук, 
направленные на экспертное исследование, позволят создать более полную и 
адекватную картину исследуемого объекта, повысят объективизацию процесса 
исследования внешнего облика, а также способствуют снижению доли 
субъективизма при оценке признаков внешности человека. 

Значительным прорывом в развитии методологической базы портретной 
экспертизы является появление методов, основывающихся на использовании 
антропологических константных точек (т.е. стабильных, постоянных) на лице 
человека, заимствованных из судебной медицины (краниофациальные 
исследования черепа), с помощью которых проводились различные 
геометрические построения, с последующим определением их перспективного 
соответствия или несоответствия, а также измерения линейных, угловых, 
векторных величин. 

Так, одним из первых разработчиков метода, основанного на 
использовании константных точек, был рижский криминалист Р. Э. Эльбур, 
который в 60-х годах предложил метод, имевший название «графический 
идентификационный алгоритм». Суть метода заключалась в использовании 
константных точек для геометрических построений, с последующим 
определением их перспективного соответствия или несоответствия. При 
наличии соответствия, делался вывод о тождестве лиц, запечатленных на 
фотоснимках. 

Далее, идея применения константных точек для разработки 
измерительных методов портретной экспертизы использовалась рядом ученых. 
В 1969 г. Н. В. Завизист предложила метод угловых измерений. Н. С. Полевым 
был разработан аналитический метод идентификации личности по 
разноракурсным фотоснимкам. 

Методы, предложенные Р. Э. Эльбуром, Н. В. Завизист и Н. С. Полевым, в 
практике проведения портретных экспертиз не были использованы, но явились 
одними из первых попыток объективизации процесса идентификации личности. 

Разработку измерительных методов продолжили английские 
исследователи К. Ф. Клейнберг и Дж. П. Зиберт. Исследователи предложили 
метод вычисления векторных величин параметров лица, применение которого в 
рамках проведения портретных экспертиз было ограничено по ряду причин: во-
первых, он используется только для изображений, выполненных в анфас, во-
вторых, изображения лиц должны быть высокого качества, в-третьих, 
необходимо точное определение местоположения антропометрических точек 
(точность определения местоположения зависит от опытности эксперта). 

Наиболее точным и достоверным зарекомендовал себя метод 
сопоставления относительных величин размерных признаков, активно 
использующийся в экспертной практике и в настоящее время. Данный метод 
был предложен в 1960 г. Е. Ю. Брайчевской и Н. М. Зюскиным. Сущность 
метода заключалась в измерении абсолютных расстояний между двумя парами 
антропометрических точек на двух одномасштабных фотоснимках, с 
последующим делением меньшего значения на большее, в результате расчетов 



 

 

получалась относительная величина. После вычислений, все полученные 
результаты на одном изображении сопоставлялись с аналогичными расчетами 
на другом фотоснимке. Если относительные величины различались не более 
чем на некоторую малую величину (0,04 – 0,05), то делался вывод о тождестве. 
Метод рекомендовался в качестве вспомогательного, поскольку для 
формирования идентификационного комплекса признаков внешности человека 
не достаточно только количественных критериев. Полноценное исследования 
внешнего облика человека включает в себя «качественно-количественное» 
изучение признаков внешности, с последующей их оценкой. 

Идея использования константных точек и систем измерений 
анатомических признаков лица постепенно стала одной из основополагающих 
при анализе признаков внешности человека, относящихся к «количественным» и 
далее реализовывалась при создании программных продуктов информационно-
поисковых систем по признакам внешности. Данная идея также легла в основу 
системы биометрической идентификации. 

В процессе развития и расширения методологической базы портретной 
экспертизы большую роль сыграло появление метода исследования частоты 
встречаемости признаков внешности. В его разработку внесли свой вклад Е. Ю. 
Брайчевская, Н. П. Зюскин, З. И. Кирсанов, П. Г. Орлов. Авторами проводилось 
исследование, заключавшееся в изучении частоты встречаемости признаков 
внешности на большом массиве фотоизображений лиц мужского пола, 
относящихся к антропологическому типу «европеоид». Полученные с помощью 
вероятностно-статистических методов данные были сведены в таблицы, в 
которых содержались коэффициенты идентификационной значимости 
признаков внешности. Разработка и дальнейшее активное использование в 
экспертной практике данного метода позволило значительно уменьшить 
субъективную оценку идентификационной значимости признаков внешности 
человека. 

Анализируя вышеизложенные методы, хотелось акцентировать внимание 
на необходимость знаний точных наук (математики, кибернетики) в процессе 
идентификации человека по признакам внешности. 
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МЕТОДОЛОГИЯ СУДЕБНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
В РАЗВИТИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Исходя из анализа понятия механизма следообразования, можно сделать 

вывод о том, что следовое отражение – это диалектически обусловленный и 
ситуационно запечатлённый, но и, прежде всего, системно отраженный и 
отражающий отражаемое механизм кодированного пространственно-
временного поликоординатного запечатления событийного ряда, отраженного в 
системе сред имеющего информационную сущность и процессуально 
обусловленное доказательственное значение. 

Имея основой единую информационную сущность материальные, 
идеальнее и виртуальные следы лишь условно (на уровне видимости, не 
отражающей общности сущности данных структур) разделены. Но не их 
сущностью и информационной природой, а свойствами отражающих 
отражаемое в результатах отражения системой представленных сред. И 
непосредственное их невосприятие в сущностном объёме обусловлено не 
столько их особенностями, сколько характером их взаимодействий с системой 
сред влияющих на информационные процессы, протекающие в них. Что в 
практическом аспекте означает фрагментарность и неполноту их восприятия не 
сложностью кодирования их содержательных структур, а уровнем восприятия 
результатов отражения представляемых видами полей взаимодействий, 
ситуационно обуславливающих уровни восприятия отраженной информации. 
Что объясняет сущность необходимости специальных знаний как технологии 
получения с уровня первичной следовой до криминалистически значимой 
информации (КЗИ) в процессе её трансформации до уровня 
доказательственной. Современное понятие следов определяется до настоящего 
времени как разделённые видо-подвидовые локальные образования, что в их 
подлинном значении не отражает их сущности. Так как в основе их 
образования лежат процессы, формирующие следы (и все виды 
криминалистически значимой информации в целом, – как результаты 
отражения) как комплексные информационно содержащие и комплексно 
отражающие объекты. Что при восприятии факта ситуационной 
множественности отображаемости единичного при ситуационно обусловленной 
множественности множественного отраженно в единичном с позиции развития 
теории идентификации ещё более значимо. Вместе с тем существующая 



 

 

исследовательская и экспертная системы СЭД скорее отражают утилизацию и 
формализацию процесса оценки и исследования следов направленного на 
создание и поддержания в действии нынешней системы их видоразделённого 
исследования отражающего конвейерную систему их обработки. Удобную по 
форме, но громоздкую и затратную по силам и средствам и главное, – не 
обеспечивающую подлинно методологически обусловленную их 
исследовательскую глубину. Вместо целостного восприятия и разработки 
технологий работы со следами как комплексными образованиями и 
многоуровневыми информационно-содержательными системами используется 
и декларируется как единственно верная ныне существующая. Использующая 
комплексные исследования не как базовый уровень, а как исключение при 
решении локальных задач. Тем самым понятие следа в современной 
криминалистике с точки зрения его информационной сущности и 
содержательности должно быть следующим: след – это информационно 
обусловленная и отражённая в материальных, идеальных и виртуальных средах 
кодированная информационно-ситуационно отображающая и содержащая 
следовая система пригодная к декодированию (для обеспечения процесса 
доказывания) на уровне качеств применяемых технико-технологических 
криминалистических систем. А установившееся понятие следовой 
локальности – ни что иное, как элемент «частного, в общем» с позиции 
современных исследований имеющая глубокую межсистемную, межвидовую, 
межформенную и межсредовую взаимосвязь. Более того, имеющее не более 
чем условный характер обеспечения операционного характера решаемых задач. 
Поэтому и современное определение криминалистически значимых объектов 
должно звучать следующим образом: криминалистические объекты – 
физически, идеально и виртуально отображенные во времени и пространстве 
элементы информационной структуры преступления, обладающие системными 
и межсистемными связями взаимодействия и отображения и единой 
информационно обусловленной сущностью. Обладающие как объективными, 
так и ситуационно характеризующими параметрами предопределёнными 
ситуационной обусловленностью их отражения в силу свойств окружающей 
среды. Что требует формирования как высокой степени общности теории 
криминалистического отражения как методологической основы эффективного 
уровня решения как задач судебно-экспертной деятельности, так и в целом 
изменения характера решения правоохранительных задач. Взаимосвязи 
криминалистически значимых объектов имеют как межвидовую, 
межсистемную, так и средообусловленную структуру что требует дальнейшего 
уточнения и понятия механизма следообразования. О необходимости 
понимании этого процесса субъектами расследования не только как 
иерархической системы, но и, прежде всего, как ситуационно обусловленных и 
информационно взаимосвязанных систем. Степень информационности, 
которых зависит не от уровней их отображений, а от степени их восприятий и 
системности, и глубины обработки на уровне сформированных 
криминалистических технологий. Тем самым в теории, на наш взгляд, более 
правильно с методологической точки зрения можно было бы определять 



 

 

следовые формы отображений криминалистически значимой информации 
(КЗИ) и её взаимодействий как механизм следо-средообразования. 

Данное понятие обладает гораздо более высокой степенью общности по 
отношению к понятию локального следообразования. Что позволяет его 
оценивать не с позиции специфики образования каждого из следов по 
отношению к различным формам их отражений (в процессе чего часто теряется 
сам смысл построений их классификаций, – и главное, – громоздко выглядящие 
классификации не способствуют их использованию в целях решения 
практических задач), а с позиции специфики следоотражения в средах 
отражения, как отдельного, так и всей совокупности в целом следов (в их 
внутренней системной взаимосвязи) исходя из функциональной 
обусловленности качеств каждой из сред. Что позволит вычленить и 
классифицировать по более высокоуровневому основанию не только каждый из 
большинства известных видов следов, но и технологически смоделировать базы 
сравнения и анализа потенциально все возможных вариантов их ситуационного 
образования для каждой из сред. Что справедливо и как в отношении 
моделирования потенциально возможных и пригодных для целей доказывания, 
но не используемых либо и вовсе не известных ранее следов. Что позволяет 
параллельную разработку технологии их обнаружения, фиксации, изъятия и 
исследования. Имеющей как высокотехнологичный характер действия, так и 
степень функциональности в отношения решения вариантов практических 
задач. 

Так как следовоспринимающие и отображающие среды имеют 
информационно обусловленный характер (что указывает на то, что в принципе 
возможен уровень достижения технологий, позволяющих произвольно 
изменять содержание их структуры влияющей на характер отображения в них) 
следы изначально отображаются в информационно обусловленной среде. 
Сохранение ими своей индивидуальности, при наложении информации 
еитуационности и следо-средоотражения обуславливает и ситуационную 
составляющую информационных взаимодействий второго порядка 
обеспечивающих считывание с самих сред как носителей знаковых систем, 
ситуационно обусловленных и ситуационно-значимых информационно-
обусловленных взаимодействий, имеющих значение как доказательственные 
факты, встраиваемые в систему доказывания через систему процессуально 
обусловленных процедур. 

Среды следоотображения криминалистически значимой информации 
обладают динамикой функционирования. Вместе с процессом отображения 
включается процесс уничтожения информации, как элемент функциональной 
эргономики отображающей среды. В то же время, отображаемое всегда имеет 
комплексный характер, так как это ни что иное, как итог взаимодействий 
системных процессов функционально-динамических систем. Сама же сущность 
отражения целостна, но исключительно сложна для непосредственного 
восприятия и оценки в том числе. На что указывает и относительная 
результативность предварительных исследований, не обеспеченных в должной 
степени криминалистическими технологиями. Уровень которых,  на сегодня 



 

 

можно определить, как информирующий в отличие информационного 
имеющего совершенно иную структурную взаимосвязь. Информирование – 
лишь объёмы данных, в отличие от информационности, – иерархии 
зависимостей в целостности каждого из них. Тем самым, какова системность 
обработки операционных решений – таков и оперативный результат. 

Но развитие математических форм обработки различных видов 
информации (в том числе и на основе использования в данных системах 
элементов искусственного интеллекта) позволяет дифференцированно 
подходить и к процессам разработки и использования такого рода методов. Как 
в работе с криминалистически значимой информацией, так и к созданию 
технологий, обеспечивающих её получение и обработку. Перспективность 
такого рода подхода к проблеме заключается в том, что моделирование 
процессов как возникновения КЗИ в системах сред, так и системы её 
извлечения не имеют бесконечных вариантов проявлений и потенциально 
могут быть математически просчитаны. Могут быть смоделированы 
потенциально оптимальные системы, обеспечивающие извлечение КЗИ и её 
криминалистический анализ. Что позволяет при соответствующем правовом 
обеспечении данного процесса в значительной мере продвинуться в 
направлении нового комплексно-технологического уровня применения 
специальных знаний по всем уровням их востребованности в практике решения 
правоохранительных задач. В силу этого, и понятие специальных знаний(СЗ) 
может быть сформулировано несколько по-иному (в их криминалистической 
интерпретации): специальные знания, – это практическая форма реализации 
функции извлечения из систем отображения (как внешней видимости систем 
отражения) в том числе и с помощью технико-технологических 
криминалистических методов и средств (ТТКСМ) их информационной 
сущности. На основе исследования, как их внутренней информационной 
структуры, так и систем их ситуационно обусловленных взаимосвязей с учётом 
специфики отражения КЗИ в системах функциональных сред, в рамках 
правового поля в целях решения правовых задач. Что расширяет 
криминалистическую составляющую современной оценки содержания понятия. 

Множественность отображающих сред находящихся в динамике 
взаимодействий при едином механизме отражения и специфике отображения, 
обусловленной функциональностью сред, тем не менее, предопределяет 
многофункциональность создаваемых технико-криминалистических систем при 
логическом и интегральном единстве их информационно-коммуникативных и 
пространственно-распределённых платформ. А необходимость комплексных и 
высокодинамичных систем технико-криминалистического обеспечения (ТКО) и 
используемых ТКСМ предопределяется и временным фактором 
взаимодействия процессов образования и исчезновения КЗИ. Так как внешне 
воспринимаемые как разнонаправленные процессы образования и исчезновения 
информации в системе следоотражающих сред, в сущности, ни что иное, как 
единый взаимосвязанный информационной природы следо-
средообусловленный их функциональностью процесс. Существенное различие 
в понимании значения и роли средообусловленности следосредообразования от 



 

 

простого механизма следообразования заключается в том, что введение 
понятия средообусловленности следообразования позволяет изначально на 
базово обусловленном уровне дифференцировать особенности 
следообразования всех, как используемых на сегодня, так и вероятно 
возможных видов следов. И по отношению к характеру их проявления для 
каждой из такого рода отображающих КЗИ сред. Более того, это позволяет 
устанавливать и предопределять и сам характер всех возможных видов 
криминалистически значимой информации в системах отображающих сред. 
Как на основе матричного криминалистического анализа параметров 
отражающих и содержащих сред (путём компьютерного моделирования 
характеристик данных сред по отношению к характеру и уровню образования, 
отображения и хранения в них всех возможных следов), так и путём введения в 
их системы параметров как используемой на сегодня КЗИ, так и вовсе не 
известной, но возможной для получения доказательственной информации. Что 
позволяет и при обучении строить высокоэффективные системы тренажёров и 
симуляторов действий, как по субъектам, так и характеру выполняемых задач. 
Выстраивая систему работы с ними не как видоразделённый и достаточно 
затратный как в физическом, так и во временном планах процесс, а формируя 
его как единую высокотехнологичную задачу. Рациональность данного подхода 
заключается в том, что мы исходим из того, что предполагаем неизменным 
наличие самого всеобщего свойства материи, – отражения. Не зависящего от 
определяемого лишь исследователями удобства форм исследования. Что 
позволяет работать со следами на основе их полиметрических данных и их 
комплексных электронных копий-моделей, каждая из которых, отражая своё 
информационное поле, тем не менее, будет сохранять с входящими в состав 
следа видовыми информационными полями общематрицированную 
информационно и ситуационно обусловленную их взаимосвязь. Обеспечивая 
как изъятие, так и моделирование их на компьютерных платформах в 
неразрушающих системах исследований. Базовой основой, которых и в 
идентификационном плане могут стать как точечные сканирующие технологии 
с последующей сшивкой изображений, так и голографические системы. 

 Подводя итог анализу развития теоретических элементов категорий 
следообразования с точки зрения методологии в контексте перспектив развития 
судебной идентификации вышеуказанное можно характеризовать как 
направление обеспечения системной реализации судебной идентификации с 
позиции перспектив её развития. 
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СТАНОВЛЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

ЗА СЛІДАМИ ПАМ’ЯТІ 
 

Вагомий внесок у розробку методології судової ідентифікації належить 
М. Я. Сегаю, який близько п’ятдесяти років тому підготував ґрунтовну роботу з 
цієї проблеми [1]. Він слушно звертав увагу на те, що ідентифікація об‘єктів 
може здійснюватися як за матеріально-фіксованими слідами, так і у формі 
впізнавання людей і речей в процесі логічного і психічного актів в судовому 
дослідженні, які спрямовані на досягнення конкретної мети – отримання 
доказів тотожності [2, с. 13]. 

Ототожнення об‘єктів за психофізіологічними відображеннями, як спосіб 
пізнання подій і явищ світу, використовується людством з давніх часів. Проте 
пізнання в юридичному процесі відбувається тільки на підставі оперування 
доказами. Тому і ідентифікація об‘єктів має здійснюватися не у будь-якій, а 
тільки у передбаченій законом формі. 

Ідентифікація об‘єктів за їхніми образами, що збереглися у пам‘яті 
людини пройшла тривалий шлях удосконалення, організаційного формування 
та законодавчого закріплення у вигляді такої слідчої дії, як пред‘явлення для 
впізнання (ст. ст. 228, 229, 230 КПК України, ст. ст. 223, 224 КПК Республіки 
Білорусь). 

На початку ХІХ століття ідентифікація особи за ознаками зовнішності 
набула поширення у Франції у вигляді «поліцейських парадів», що дозволяло 
встановлювати осіб, які раніше притягалися до відповідальності та намагалися 
це приховати. Застосування цього методу встановлення особистості 
невпізнаних трупів зображено на картині А. М. Васнецова «На крестце в Китай-
городе». Відсутність законодавчого закріплення даного методу ототожнення 
об‘єктів не було перешкодою його широкого застосування в процесі розкриття 
злочинів. Це привернуло увагу науковців і вже 1914 року виходить стаття 
В. І. Громова, в якій обґрунтовуються пропозиції спрямовані на підвищення 
достовірності результатів пред‘явлення для впізнання. 

Тривалий час питання про правову природу і допустимість пред‘явлення 
для впізнання у кримінальному провадженні вирішували не однозначно. Одні 
пропонували розглядати його як особливу форму допиту. Інші пропонували 
вважати його самостійною слідчою дією, але з юридичної точки зору вважали 
його допитом свідка. Треті обґрунтували самостійний характер пред‘явлення 
для впізнання, довели недоцільність вважати його формою допиту, оскільки 
при цьому вирішувалися інші завдання. 

Вперше метод ідентифікації об‘єктів за їх ідеальними відображеннями як 
самостійної слідчої дії набув закріплення у КПК республік колишнього СРСР у 
1960 р., що стало поштовхом для подальших наукових дискусій щодо цієї 



 

 

слідчої дії. 
Черговим етапом еволюції нормативного закріплення даного методу 

ідентифікації стало прийняття чинного КПК України. Аналіз норм, якими його 
врегульовано показує, що розробники намагалися врахувати рекомендації 
науковців. Разом з тим окремі дискусійні питання вирішені не повною мірою і 
потребують подальших досліджень. 

Чинний КПК називає три види об‘єктів, що можуть бути пред‘явлені для 
впізнання: особа, речі, труп (ст. ст. 228 – 230). В теорії можна зустріти різні 
пропозиції щодо такого переліку. До нього пропонують включати: живих осіб, 
трупи, предмети і документи, тварин (птахів), приміщення та ділянки 
місцевості. Широке розмаїття об‘єктів, які можуть бути пред‘явлені для 
впізнання обумовлюється потребами практики. Значна їх частина охоплюється 
поняттям «речі», але певна частина до них не відноситься. Термінологічна 
неузгодженість може бути усунена якщо у нормі закону вказати, що для 
впізнання можуть пред‘являтися не «речі» чи «предмети», а «об‘єкти» як це 
визначено в ст. 223 КПК Республіки Білорусь. 

Не вирішеним залишається питання про можливість пред‘явлення для 
впізнання у тих випадках, коли особа не може описати ознаки об‘єкта, проте 
стверджує, що може його впізнати, якщо побачить. Мова йде про синтетичну 
форму сприйняття та розпізнавання образів. Вона забезпечується миттєвим 
інстинктивним включенням тайників пам‘яті, що призводить до автоматичного 
компаративного ототожнення на підсвідомому рівні раніше сприйнятих 
об‘єктів. Ця форма впізнання, зазначає В. Г. Гончаренко, має 
використовуватися у кримінальному провадженні у відповідному 
процесуальному оформленні, як забезпечений природними механізмами 
життєдіяльності спосіб отримання надійної доказової інформації [3, с. 180]. 

У цьому зв‘язку не можна визнати вдалим формулювання ч. 1 ст. 228 
КПК: «Якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими 
впізнає особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі 
зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу». Як 
можна вимагати від особи описати сукупність ознак, якщо вона не може 
назвати однієї. У такому випадку достатньо упевненості особи у тому, що може 
впізнати об‘єкт, який сприймала раніше. Результати пред‘явлення для 
впізнання не мають переваг над іншими доказами та підлягають оцінюванню у 
сукупності з ними. 

На завершення слід зазначити, що подальші дослідження ідентифікації 
об‘єктів за слідами пам‘яті сприятимуть удосконаленню її нормативного 
регулювання. 
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ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 

ЯК ДЖЕРЕЛА ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України (далі – 
КПК) висновок експерта є процесуальним джерелом доказів (ч. 2 ст. 84 КПК), 
який не є обов’язковим для особи або органу, яка здійснює провадження, але 
незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована у відповідних 
постанові, ухвалі, вироку (ч. 10 ст. 101 КПК). Також законодавцем 
передбачено, що жоден доказ не має наперед встановленої сили (ч. 2 ст. 94). 
Але на практиці зараз часто слідчий, прокурор та суд відносяться до висновку 
експерта як до основного та найбільш важливого джерела доказу, відповідно до 
якого складається обвинувальний акт та виноситься вирок. 

Саме тому, потрібно чітко дотримуватись вимог закону з моменту 
призначення експертизи до її проведення та оформлення, оскільки суди все 
більше визнають висновки експерта як неналежний доказ в провадженні, що 
іноді призводить до винесення виправдувальних вироків лише тому, що не були 
дотримані процедурні вимоги на різних етапах відповідно до законодавства. 

Виходячи з цього, необхідно розглянути найбільш типові порушення, які 
зустрічаються при проведенні та оформлені експертиз, особливо судово-
медичних. 

Перше, на що потрібно звернути увагу, що відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 102 
КПК у висновку експерта повинно бути зазначено місце і час проведення 
експертизи, але час проведення експертизи зазначається далеко не в кожному 
висновку. 

Також трапляються випадки, коли судово-медичний експерт не 
встановлює особу обстежуваного за паспортом чи іншим документом, що його 
замінює, а це прямо передбачено у п. 4.2 Правил судово-медичного визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. В такому випадку, можуть виникнути 
підстави стверджувати, що експертизу проведено щодо невідомої особи, а 
висновок експерта є недопустимим доказом. 

Відомі ситуації, коли під час проведення судово-медичної експертизи 
експерт не знайомиться з матеріалами кримінального провадження, не 
проводить жодних досліджень, а переписує у висновок експерта дані судово-
медичного обстеження, що суперечить вимогам безпосередності, адже в ч. 3 ст. 
101 КПК встановлено, що висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які 
експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час 
дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження. А для 
того, щоб використати дані акту медичного обстеження, він має бути 



 

 

направлений слідчим (прокурором), оскільки експерту забороняється це робити 
з власної ініціативи відповідно до ч. 4 ст. 69 КПК.  

На практиці зустрічаються такі випадки, коли експерту направляється 
лише копія постанови слідчого про призначення експертизи. Але, в змісті 
експертизи не було жодного посилання на матеріали кримінального 
провадження, а лише на ті дані, які навів у постанові слідчий. Отже, висновок 
експерта не ґрунтувався ані на відомостях які експерт сприймав безпосередньо, 
ані на відомостях які стали відомі йому під час дослідження матеріалів. 

Також зустрічаються висновки в яких описова частина експертизи не 
відповідає вимогам встановленим п. 3.2 Інструкції про проведення судово-
медичної експертизи в який повинно бути зазначено: прізвище, ім'я та по 
батькові, вік, місце проживання, документ, що посвідчує особу (при експертизі 
потерпілих, обвинувачених та інших осіб), назва і номер кримінальної справи, 
кількість томів та листів справи, перелік об'єктів та зразків, що надійшли на 
експертизу (при експертизі за матеріалами справи та експертизі речових 
доказів). При цьому відсутні відомості про направлення якихось медичних 
документів, або самої потерпілої. Тобто, такі висновки експертів можуть бути 
визнані як недопустимі докази. 

Також необхідно звертати увагу на дотримання правил оформлення 
висновку експерта, який має містити вступну, описову, дослідну частину та 
висновки. Кожна з частин повинна викладатися з дотриманням встановлених 
законодавством вимог. 

В одному з кримінальних проваджень судово-медичний експерт 
переписав у свій висновок дані з постанови слідчого та виклав відповіді на його 
питання, взявши їх з раніше проведеного дослідження. При цьому дослідна 
частина експертизи, яка повинна містити докладний опис процесу дослідження 
і всіх виявлених при цьому фактичних даних з вказівкою методів та методик, 
що застосовувались (ч. 1 ст. 101 КПК), була відсутня взагалі. 

Це також може бути підставою для визнання висновку експерта 
недопустимим доказом. 

Підсумовуючи викладене потрібно підкреслити на обов’язковому 
дотриманні всіх вимог діючого законодавства слідчим, прокурором та слідчим 
суддею при призначенні експертизи, а експертам при її проведенні та складанні 
висновку для того, щоб забезпечити якісне розслідування кримінальних 
правопорушень і досягти завдань кримінального провадження відповідно до ст. 
2 КПК України. 
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Сьогодні, коли завдання перевірки системи якості в випробувальних 

лабораторіях України та в світі в цілому стоять особливо гостро, основна увага 
приділяється правильності і достовірності результатів досліджень, 
найважливішою задачею будь-якої випробувальної лабораторії є отримання 
достовірних результатів. 

Одним з головних критеріїв оцінювання компетентності лабораторій при 
їх  акредитації є результати участі в міжлабораторних порівняльних 
випробуваннях. 

Міжлабораторні порівняльні випробування (МПВ) відповідно до 
ISO/IEC DIS 17043:2010 — це організація, проведення і оцінка випробувань на 
однакових або подібних контрольних зразках двома або більш лабораторіями у 
відповідності із заданими умовами [1]. Перевірка (лабораторії) на якість 
проведення випробувань — визначення за допомогою міжлабораторних 
порівнянь здатності даної лабораторії проводити випробування [2]. 

Основним завданням міжлабораторних порівняльних випробувань є 
експериментальна перевірка технічної компетентності лабораторій у визначенні 
показників складу та властивостей речовин, матеріалів та обладнання. Аналіз 
досвіду діяльності різних організацій показує, що при наявності групи з 
декількох лабораторій, що виконують випробування тих самих речовин і 
матеріалів, саме міжлабораторні порівняльні випробування є найбільш 
раціональним методом перевірки технічної компетентності. Участь у 
міжлабораторних випробуваннях, у т. ч. при акредитації та інспекційному 
контролі, сприяє підвищенню довіри до результатів діяльності випробувальної 
лабораторії. 

Міжлабораторні порівняння широко використовуються для ряду завдань і 
знаходять все більше застосування на міжнародному рівні. Типовими 
завданнями міжлабораторних порівнянь є: 

 оцінювання характеристик функціонування лабораторій з 
проведення певних випробувань або виконання вимірювань та постійний 
моніторинг за ними; 

 виявлення проблем у лабораторіях, пов'язаних, наприклад, із 
застосуванням неправильних процедур вимірювань або випробувань, 
недостатньою ефективністю навчання та управління персоналом або 
некоректним калібруванням обладнання, і їх усунення; 

 встановлення ефективності та порівнянності методів випробувань 
або вимірювань; 

 забезпечення додаткової довіри у замовників лабораторії; 
 виявлення відмінностей між лабораторіями; 
 навчання лабораторій, що беруть участь, засноване на результатах 

порівнянь; 
 підтвердження заявленої невизначеності; 
 оцінювання характеристик методу (часто описується як спільні 

випробування); 



 

 

 приписування значень стандартним зразкам та оцінювання їх 
придатності для використання в певних процедурах вимірювань або 
випробувань; 

 підтримка у встановленні еквівалентності вимірювань, які 
виконуються національними метрологічними інститутами, через ключові 
порівняння і додаткові порівняння, що проводяться від імені Міжнародного 
бюро мір і ваг (BIPM), і такими регіональними метрологічними організаціями, 
що взаємодіють з ними [4]. 

У цілому, застосування МПВ дозволяє забезпечити оптимальні умови для 
перевірки і коректування системи забезпечення якості випробувань у групі 
лабораторій, об’єднаних за видом проведення робіт. 

МПВ є системою, яка складається з наступних елементів: координатор 
МПВ; програма МПВ; зразки для випробувань; учасники МПВ [1]. 

Координатор – це одна або декілька осіб, які здійснюють організацію та 
управління всіма видами діяльності, пов'язаними з реалізацією програми МПВ. 

Програми МПВ є обов'язковим та невід'ємнім елементом зовнішнього 
контролю системи якості випробувальної лабораторії та відіграють важливу 
роль як під час акредитації лабораторії, так и під час функціонування [3]. 
Координатор повинен представити в програмі МПВ алгоритм статистичної 
обробки результатів вимірювань і обґрунтувати причини вибору даної 
статистичної моделі. При розробці статистичної моделі обробки результатів 
вимірювань координатор повинен враховувати: 

 точність, необхідну або очікувану для кожної вимірюваної при 
проведенні МПВ величини; 

 найменше число учасників МПВ, необхідне для виконання 
статистично значущих оцінок; 

 процедури, які повинні бути використані для оцінювання 
приписаного значення кожної вимірюваної величини; 

 процедури, які повинні бути використані для виявлення та обробки 
різко відхиляючихся значень; 

 кількість паралельних результатів, які будуть отримані від кожної 
лабораторії. 

Схема проведення МПВ визначається в залежності від поставлених задач, 
об’єктів випробувань, показників, кількості передбачуваних лабораторій-
учасниць, використовуваних методик випробувань, а також вартості та 
тривалості випробувань для кожного об’єкта і показника. 

Одним з критеріїв успішності проведення МПВ є узгодженість експертів 
координатора з питання відповідності представлених результатів встановленим 
цілям. Терміни подання звітів випробувальних лабораторій повинні бути 
визначені заздалегідь. Координатор оформлює та направляє підсумковий звіт за 
результатами МПВ лабораторіям учасникам для ознайомлення та аналізування. 
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ПОНЯТТЯ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Поняття «внутрішнє переконання» використовується в багатьох 

нормативно-правових актах та науковій літературі. Так, Цивільний-
процесуальний кодекс закріплює норму, про те, що слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням оцінюють докази 1, ст. 94. Суд 
також оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 
всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у 
справі доказів 1, ст. 89. Відповідно до статей 80 та 388, Кримінального 
процесуального кодексу, питання про достатність доказів для встановлення 
обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого 
внутрішнього переконання 2, ст. 80, присяжні при вирішенні питань 
керуються законом, своїм внутрішнім переконанням і совістю 2, ст. 388. 
Аналогічні норми існують в Господарському процесуальному кодексі України 
3, ст. 79, в Кодексі адміністративного судочинства України 4, ст. 76 та 
Кодексі про адміністративні правопорушення. Але в жодній з вищезазначених 
норм не закріплено визначення поняття «внутрішнє переконання». 

Науковці також багато уваги приділяли цьому питанню, що виразилося в 
працях Ю. М. Грошевого, В. Ф. Бохан, Н. Л. Гранат, Ю. Н. Погібко, О. К. 
Черновського, М. М. Михеєнко, Ю. К. Орлова, В. Е. Коновалова, В. Ю. 
Шепітько, С. Я. Фурса, Т. С. Нешик, О. М. Гумін, Г. М. Рєзнік, П. А. 
Лупинської Але всі вони розглядали «внутрішнє переконання» через призму 
оцінки доказів. 

Темі внутрішнього переконання судового експерта присвячено менше 
наукових праць, чим підкреслена актуальність обраної тематики. 
Проблематикою даного питання займались Р. С. Бєлкін, В. П. Колмаков, Т. В. 
Авер’янова, В. Д. Арсеньєв, Г. В. Кудрявцева, О. Р. Шляхов, Н. І. Клименко, 
Л. Г. Бордюгов. Хоча законодавчого відображення поняття «внутрішнє 



 

 

переконання судового експерта» не знайшло до сьогодні. 
Перш за все потрібно дати визначення поняттям «переконання» та 

«внутрішнього переконання». Академічний тлумачний словник української 
мови визначає термін «переконання» як тверду впевненість, певність у чому-не-
будь, віру в щось, а також як тверду міцно усталену думку про що-небудь, 
погляд на щось [5, с. 200]. 

В. Е. Коновалова та В. Ю. Шепітько вважають, що поняття «внутрішнє 
переконання» за своїм змістом виражає суб'єктивну впевненість відповідно до 
суб'єктивної оцінки об'єктивно існуючих обставин або фактів [6, с. 110]. 

Що ж стосується дефініції поняття «внутрішнє переконання експерта», то 
на думку автора найбільш точне визначення наводить Н. І. Клименко, яка 
вважає, що внутрішнє переконання – це досягнення доведеності якогось 
положення, коли експерт вважає вирішеним поставлене перед ним завдання, 
його переконання в істинності або неправильності отриманих результатів 
ґрунтується на знанні достатньої підстави 7, с. 119. 

Як вже зазначалося, поняття «внутрішнє переконання» не вживається в 
нормативно-правових актах, які регулюють експертну діяльність. Не зважаючи 
на це, в багатьох видах експертних досліджень, в тому числі ідентифікаційних, 
при оцінці результатів проведеного дослідження та прийнятті рішення 
експертом, цьому поняттю відводиться вагома роль. 

Відтак, С. В. Мороз зазначає, що при проведенні трасологічного 
дослідження сліду низу підошви взуття при встановленні певної кількості 
ідентифікаційних ознак, експерт за своїм переконанням встановлює, чи 
становлять вони індивідуальний комплекс, після чого висновок про тотожність 
взуття, яке залишило слід 8, с. 76. 

Проводячи ідентифікацію особи за ознаками зовнішності за відео 
зображеннями, О. М. Зінін вважає, що експертові самостійно в кожному 
конкретному випадку на основі власних переконань про норму, частоту 
зустрічальності ознаки доводитися вирішувати, чи володіють функціональні 
ознаки індивідуальністю [9, с. 114]. 

З. С. Меленевська, Є. Ю. Свобода, А. І. Шаботенко, розглядаючи 
математичні методи судово-почеркознавчою експертизи, стверджують, що 
математичні методики носять допоміжний характер і результати їх 
застосування повинні оцінюватися експертом у сукупності з усіма даними 
проведеного дослідження за внутрішнім переконанням 10, с. 59. 

Слід також зазначити, що окремими методиками передбачено прийняття 
рішень на стадії оцінки результатів проведеного дослідження судовими 
експертами спираючись на внутрішнє переконання. 

Отже, на основі викладеного можемо зробити висновок, про те, що 
поняття «внутрішнього переконання» широко використовується в нормативно-
правових актах та в наукових працях вчених. Але, частіше це поняття 
розглядається через призму оцінки доказів компетентними органами. 
Внутрішньому переконанню судового експерта присвячено менше робіт і в 
нормативно-правових актах, які регулюють експертну діяльність, не 
використовується зазначене словосполучення. Не зважаючи на це, в теорії 



 

 

експертного дослідження поняття «внутрішнього переконання» відіграє вагому 
роль при прийнятті експертних рішень. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ 
СУДОВОЇ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ПРИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ 
 

На даний час необхідність розслідування тяжких злочинів, розшуку 
зниклих осіб та встановлення осіб загиблих надає особливої актуальності 
такому напрямку експертної діяльності, як ідентифікація осіб із застосуванням 
молекулярно-генетичних методів дослідження (ДНК-аналізу). ДНК – це 
складна високомолекулярна сполука, яка є носієм генетичної інформації 
індивідууму, забезпечує її зберігання, реалізацію та передачу. 

Ефективність використання ДНК аналізу для ідентифікації осіб 
обумовлена низкою факторів: 

1) ДНК кожної людини унікальна та залишається незмінною протягом 
всього життя; 

2) ДНК дитини складається з рівних частин ДНК її батьків (за законами 
спадковості Менделя); 

3) в ході дослідження отримується унікальний ДНК-профіль особи, який 
потім можна порівнювати з іншими профілями (невстановлених трупів, родичів 
безвісті зниклих осіб, підозрюваних у скоєнні злочину); 



 

 

4) при отриманні позитивних результатів (порівняльних) дає високий 
ступінь ймовірності; 

5) ДНК може бути виділена з вкрай малої кількості біологічного 
матеріалу (достатньо десяти клітин, що містять ядра); 

6) на відміну від протеїнів, молекула ДНК в твердих тканинах, таких як 
кісткова та зубна, відрізняється стійкістю та більш тривалими термінами 
збереження, що дає можливість виділити та дослідити її через декілька десятків 
років після смерті людини. 

Об’єктами судової молекулярно-генетичної експертизи найчастіше 
виступають зразки крові та слини від живих осіб, а також зразки крові та 
тканин (у тому числі кісткова та зубна) від трупів. 

На даний час існують два шляхи проведення генетичної ідентифікації. 
Перший – це встановлення генетичних ознак особи (наприклад, зниклої особи) 
з предметів її індивідуального користування (зубна щітка, станок для гоління, 
гребінець), або предметів натільного одягу (непрасована білизна). В 
подальшому отримані генетичні ознаки зниклої особи безпосередньо 
порівнюються на збіжність з генетичними ознаками невстановлених трупів. За 
умови впевненості приналежності предметів індивідуального користування 
зниклій особі та отримання якісного ДНК-профілю з них, пряма ідентифікація є 
найпереконливішою з високими показниками ймовірності [4, с. 13]. Другий 
шлях – це застосування порівняльного аналізу ДНК-профілів родичів зниклих 
осіб. Це більш складний, але більш поширений аналіз, який полягає в 
порівнянні генетичних ознак близьких родичів зниклої особи та генетичних 
ознак невстановлених трупів з метою встановлення біологічної спорідненості. 

В ході проведення молекулярно-генетичної експертизи досліджується 
ядерна ДНК. Близькі біологічні родичі мають певну частку загальних 
генетичних ознак, встановлених при використанні аналізу ядерної ДНК. Частка 
генетичних ознак двох індивідуумів визначається ступенем спорідненості. У 
батьків та дітей п’ятдесят відсотків генетичних ознак, встановлених при 
використанні аналізу ядерної ДНК, є загальними, тому порівняння між 
прямими родичами дасть найбільш переконливий результат. У онуків та їх 
бабусь та дідусей – в середньому одна чверть. Розподіл та комбінація 
успадкованих генетичних ознак у братів та сестер взагалі є різними (співпадає 
лише у однояйцевих близнюків), тому провести ідентифікацію особи за 
наявності генетичних ознак, встановлених при використанні методу аналізу 
ядерної ДНК брата або сестри, неможливо. 

У разі необхідності, коли не є можливим дослідження ядерної ДНК 
близьких родичів, або якщо під час дослідження не було отримано позитивного 
результату для проведення ідентифікації особи, а також для підтвердження 
встановлення біологічної спорідненості з одним з близьких родичів, 
використовуються методи дослідження генетичних ознак, які успадковуються 
за материнською або чоловічою лінією (генетичних ознак Y-хромосоми). 

Мітохондріальна ДНК (мтДНК) успадковується тільки від матері, тому 
мтДНК зниклої особи можливо порівнювати з мтДНК матері, бабусі, рідних 
братів та сестер, тіток та дядьків за материнською лінією спадковості [4, с. 18]. 



 

 

Для порівняння генетичних ознак невстановленої особи з родичами 
чоловічої статі можливо проводити порівняльний аналіз маркерів Y-хромосоми. 
В даному випадку порівнюються генетичні ознаки родичів по батьківській лінії, 
включаючи братів, дядьків по батьку та їх синів. 

В системі підрозділів Експертної служби МВС України функціонують 
ДНК-лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, яке не поступається за 
своїми можливостями обладнанню лабораторій розвинутих країн Європи. 
Завдяки можливостям 7 таких лабораторій видається можливим 
функціонування та регулярне поповнення автоматизованого обліку генетичних 
ознак людини з метою подальшої перевірки. 

На даний час генетична ідентифікація стрімко продовжує свій розвиток 
не тільки як область молекулярно-генетичних досліджень, але й як елемент 
комплексного криміналістичного знання, яке направлено на практичну 
діяльність в сфері розслідування та розкриття тяжких злочинів. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ СУДОВОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Судова експертологія вивчає теоретичні положення формування і розвитку 

судових експертиз, закономірності дослідження об’єктів на основі спеціальних 
знань у галузі природничих, технічних чи інших наук, трансформованих з 
метою обслуговування діяльності із доказування у всіх видах судочинства 
(головним чином, потреб криміналістики) у систему наукових методик різних 
видів судових експертиз [1, с. 26]. Основою ефективної діяльності експерта є 
його належний рівень знань теоретичних питань судової експертології. 

При розслідуванні злочинів особливе значення мають обставини, що 
пов’язують конкретну особу чи предмет з розслідуваною подією (судова 
ідентифікація). Встановлення такого зв’язку здійснюється різними способами, 



 

 

серед яких важливим є експертна ідентифікація. Результати експертних 
досліджень виступають як «вихідні» дані нових доказів у розслідуванні. 

Класифікацією експертних завдань та видів експертних досліджень 
виділяють класифікаційні; ідентифікаційні; діагностичні; ситуаційні 
дослідження [2, с. 345]. Проте зазначену класифікацію як правило застосовують 
при розробці методик криміналістичних експертиз (балістичних, трасологічних, 
дактилоскопічних тощо). Щодо судової документалістики, до якої відносять і 
клас судово-економічних експертиз, розподіл за вирішуваними завданнями з 
розробленою методологією існує в почеркознавстві та технічній експертизі 
документів, і водночас майже не застосовується до економічних експертиз. 

Критерії розподілу судово-експертних досліджень за ознаками, що 
ґрунтуються на відповідних окремих теоріях діагностики, ідентифікації й 
ситуалогії науки криміналістики та розвиваються в межах судової 
експертології, дозволяють сформулювати загальні теоретичні й методологічні 
положення будь-яких досліджень у судовій експертизі на підставі вирішення 
комплексних проблем, сформувати наукові дисципліни синергетичного типу, 
сприяти універсалізації термінології, правильно формулювати ідентифікаційні і 
діагностичні запитання експертам, уніфікувати методологію, що дозволяє 
поглибити розуміння неспеціалістами (судом, слідчим) результатів проведених 
досліджень та надання належної оцінки висновку експерта. 

Судова економічна експертиза являє собою дослідження фінансово-
господарської діяльності суб’єкта господарювання особою, яка володіє 
спеціальними знаннями в галузі економіки, з метою надання висновку стосовно 
питань органів досудового слідства чи суду. Об'єктами судово-економічних 
експертиз є документальні дані – носії економічної інформації. 

Л. В. Дікань,  В. Д. Понікаров,  О. В. Кожушко, серед основних загальних 
завдань судової економічної експертизи, застосовуючи прийняту 
криміналістичну класифікацію, виділяють такі класи [3, с. 251-252]: 

1. Ідентифікаційні завдання: наприклад, встановлення посадової особи, 
відповідальної за документальне оформлення незаконної господарської операції. 

2. Діагностичні завдання щодо виявлення механізму події, встановлення 
часу, способу та послідовності дій, що призвели до правопорушення, якісних і 
кількісних характеристик вчинених діянь: наприклад, розкриття механізму 
розкрадання товарно-матеріальних цінностей або грошових коштів. 

3. Профілактичні завдання щодо виявлення експертизою обставин, що 
сприяли скоєнню правопорушень та розробці заходів з їх усунення. 

Інші науковці (С. Г. Чаадаєв) замість профілактичних виділяють 
реконструкційні завдання: відтворення відсутніх або перекручених облікових 
форм і систем на базі закономірних зв'язків і можливих шляхів відтворення 
облікової інформації (моделей). Однак останнє видається спірним положенням. 

Так, на думку автора, до ідентифікаційних завдань можна віднести 
визначення тотожності або відмінності даних бухгалтерського обліку за їх 
смисловим, структурним змістом – ідентифікацію записів облікового характеру. 
Цей етап дослідження як метод перевірки документів за формою і змістом, 
зіставлення екземплярів документів, притаманний широкому спектру, якщо не 



 

 

всім, судово-економічним дослідженням. 
До діагностичних завдань належать виявлення фактів або ознак 

спотворення облікових даних специфічними прийомами, визначення їх 
характеру, механізму та ступеня впливу на значущі для слідства (суду) 
показники господарської діяльності. Так, предметом експертизи економічної 
діяльності підприємств є комплекс обставин справи щодо фінансових операцій 
і фінансових показників діяльності підприємства: досліджуються фактичні дані 
створення, розподілу і використання доходів і грошових фондів, негативні 
відхилення в цих процесах, що вплинули на показники господарської діяльності 
або сприяли недотриманню фінансової дисципліни. Дане коло питань 
вирішується у рамках діагностичних завдань. 

Таким чином, завдання судово-економічних експертних досліджень 
необхідно класифікувати за критеріями їх змісту на ідентифікаційні, 
діагностичні та ситуаційні з розробкою відповідних загальних методик. 
Враховуючи тривалу апробацію положень науки про судову ідентифікацію у 
документалістиці (ТЕД та почеркознавчій експертизі) та розробку термінології, 
на думку автора можлива розробка методики документального аналізу в 
економічній експертній практиці для вирішення конкретних ситуаційних або 
діагностичних завдань на основі методів математичного аналізу і  статистики. 
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ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ 

МІЖНАРОДНОЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Законодавство України, Закон України «Про судову експертизу» і 
законопроект «Про судово-експертну діяльність в Україні», Договори 
(конвенції) Ради Європи, ратифіковані Україною, передбачають міжнародне 
співробітництво судово-експертних установ. 

Так, у Законі України «Про судову експертизу» в розділі IV «Міжнародне 
співробітництво в галузі судової експертизи» (статті 22, 23, 24), розглядається 
порядок проведення судових експертиз за дорученням уповноваженої особи або 
органу іноземної держави, а також залучення для сумісного проведення 
експертиз спеціалістів інших держав; можливість міжнародного 



 

 

співробітництва державного СЕУ у сфері не тільки практичної, а й наукової 
діяльності [1]. Без будь-яких змін ці питання розглядаються в розділі 7 
«Міжнародне співробітництво в галузі судово-експертної діяльності» в 
законопроекті «Про судово-експертну діяльність в Україні» [2]. 

Національна судова експертиза не може існувати ізольовано, тільки в 
межах окремої держави. Вона не буде активно виконувати свої функції 
забезпечення правоохоронної діяльності поза інтеграцією з міжнародною 
спільнотою Тому необхідне міжнародне співробітництво експертних установ з 
метою обміну досвідом, урахування сучасних досягнень науки й техніки, 
виключення дублювання науково-методичного забезпечення регіонального 
розподілу завдань між судово-експертними установами, створення профільних 
експертних напрямів. 

Однак судово-експертна діяльність держав повинна відповідати 
національним принципам і міжнародним правовим та професійним стандартам. 
Висновок, складений експертами однієї держави, повинен мати силу доказів 
для судів іншої держави. 

Основними перспективними напрямами підвищення ефективності судової 
експертизи є: 

 методично обґрунтоване застосування широкого кола різних 
наукових дисциплін; 

 нові розробки у сфері технологій, такі як ДНК-аналіз, зміна ролі та 
значущості судової експертизи при проведенні розслідування окремих видів 
злочинів; 

 використання цифрових технологій при реконструкції місць 
учинення злочинів або аварій, те забезпечують можливість послідовної 
ступеневої фіксації результатів огляду; 

 об’єктивна інтерпретація мультимодальних доказів. 
Останніми роками активізувалося міжнародне співробітництво в галузі 

судової експертизи. Одним із таких напрямів є створення міжнародних судово-
експертних мереж. Сьогодні функціонує п’ять мереж, які об’єднують наукові 
резерви судово-експертних установ різних країн: 

 Європейська мережа судово-експертних установ, що існує з 1995 р., 
як найбільш розвинута й міцна; 

 Південноафриканська регіональна мережа судово-експертних 
установ, яка існує з 2008 р. і включає весь африканський регіон; 

 Азіатська мережа судово-експертних установ, яка існує з 2008 р.; 
 Міжнародна судово-екологічна експертна мережа (із 2008 р.) для 

сприяння судовим експертам у галузі екології та спеціалістам із розслідування 
екологічних правопорушень; 

 Трасологічна судово-експертна природоохоронна мережа, яка існує 
з 2006 р., і є недержавною (неурядовою) організацією для надання допомоги в 
проведенні судових експертиз у справах про злочини проти дикої природи та 
для збереження біологічного різноманіття флори й фауни. 

Створення міжнародних мереж судово-експертних установ свідчить про 



 

 

зацікавленість держави у взаємодії й посиленні міжнародного співробітництва 
в галузі судової експертизи з метою досягнення передового рівня проведення 
судових експертиз у цих країнах і відповідності міжнародним с якості їх 
проведення. 

Європейська мережа судово-експертних установ (ENFSI) існує з 1995 р. У 
її складі знаходяться 53 експертні установи, 41 з яких знаходяться в державах-
членах Євросоюзу (ЄЄ). Це найбільш-об’єднана організація судово-експертних 
установ, що отримала міжнародне визнання [3]. 

Серед країн, інститути яких входять до європейської мережі, Австрія, 
Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Великобританія, Вірменія, Греція, Грузія, 
Данія, Іспанія, Ірландія, Італія, Литва, Латвія, Норвегія, Польща, Румунія, Росія, 
Сербія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Щвейцарія та ін. 

Найбільш відомими інститутами ЕNFSІ, що проводять експертні 
дослідження є: Нідерландський, Угорський, Празький судово-експертні 
інститути. 

Азіатська судово-експертна мережа (AESN)  існує з 2008 р. У цю мережу 
об’єднані такі судово-експертні установи: Управління медичних наук 
Сінгапура, Департамент наукової служби Брунея, Департамент хімії Малайзії, 
Національне бюро розслідування Філіппін, Центральний інститут судової 
експертизи Таїланду, Інститут судової експертизи В’єтнаму та ін. 

Головною метою створення мережі є намагання підвищити рівень судово-
експертної науки й практики в країнах Південно-Східної Азії та забезпечити 
координацію наукових досліджень у галузі експертизи в кримінальному 
судочинстві. 

У 2007 р. була створена регіональна робоча група з питань судово-
генетичноі ідентифікації, узагальнення досвіду дослідження жертв Цунамі 2004 
р. За ініціативою Б. Рем – управління наркотичних речовин ООН, у 2004 році 
створено робочу група з дослідження прекурсорів, вилучених з незаконного 
обігу наркотиків [1]. 

На даний час, розслідування злочинів усе більше залежить від експертної 
науки. Збільшення кількості тяжких міжнародних злочинів вимагає тіснішої 
співпраці між країнами. Саме тому дуже важливо, щоб кожній країні були 
доступні передові методи експертних досліджень, що набувають поширення в 
інших країнах. Співпраця в рамках цього проекту поширюватиметься на ті 
галузі, щодо яких бракує однакового розуміння. Необхідно застосовувати 
порівняльний метод, де саме необхідне дослідження. 

Партнери займатимуться конкретними галузями експертної науки: 
методикою почеркознавства, методами порівняння людських голосів, також 
інтерпретацією отриманих доказів у ході доказування кримінальних злочинів. 

Судова експертиза охоплює значну кількість наукових дисциплін і 
актуальних проблем експертної науки. Важко і складно вирішувати поставлені 
питання використовуючи ресурси лабораторій лише однієї країни. Тільки 
співпраця може надати переваги розвитку такої науки. 

Меті вдосконалення методик експертних досліджень сприяють 
конференції експертів-криміналістів, які все частіше проводяться в різних 



 

 

країнах (Швейцарії, Туреччині, Фінляндії, Шотландії). 
Пропонується використовувати науковий потенціал експертних 

об’єднань, навчальних інститутів і дослідницьких установ Європи, які 
займаються прикладними дослідженнями. 

Співробітництво з установами, що займаються прикладними 
дослідженнями, завдяки їх науковим досягненням і методичним розробкам, 
може підвищити конкурентну здатність ЄС в розслідуванні окремих категорій 
злочинів, а також сприятиме інтеграції судово-експертної діяльності і приведе 
до гармонізації та удосконалення національного законодавства, теоретичних 
основ судово-експертної діяльності, міжнародного визнання окремих її 
складових та в цілому підвищить професійну майстерність експертів. 
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СУДОВО-МЕДИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПИТАНЬ, 
ПОВ'ЯЗАНИХ З ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ 
 

За даними ВООЗ в Україні від лікарських помилок щоденно вмирає 6-7 
осіб, 20 осіб стають інвалідами. За даними дослідників з Університету Джонса 
Хопкінса за 2015 р, щорічно через лікарських помилок помирає по 250 тисяч 
американців. Це близько 9,5 % від загальнорічного числа смертей. Серед 
кримінальних діянь, що пов’язані з професійною діяльністю медичних 
працівників, найбільшу питому вагу  та суспільну небезпеку складають діяння, 
передбачені статтями 139 та 140 ККУ. При цьому в Україні, згідно вимог 
чинного законодавства, питанням визначення правильності надання медичної 
допомоги у рамках кримінальних проваджень займаються судово-медичні 
експерти за наявності відповідної постанови. Проте, питання, на які експерт 
надає відповідь, не мають виходити за межі його спеціальних знань – ч. 2 ст. 75 
КПК України (Кримінального процесуального Кодексу) [5]. У той же час 
перелік питань, що входять до компетенції судово-медичних експертів, не 
закріплено ні в «Інструкції про проведення судово-медичної експертизи», ні в 
«Правилах проведення комісійних судово-медичних експертиз в бюро судово-



 

 

медичної експертизи» [2, 4, 6]. Саме тому дискутабельним залишається питання 
щодо формулювання експертних підсумків у випадках проведення експертиз за 
справами про притягнення медичних працівників до кримінальної 
відповідальності за «професійні правопорушення» [1]. 

На сьогодні основними проблемами при розслідуванні цих злочинів є (з 
урахуванням думки С. Г. Стеценка): 

1. Відсутність спільного правничого та судово-медичного підходу до 
створення доказової бази при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 139, 
140. 

2. Відсутність правил проведення експертиз за справами про притягнення 
медичних працівників до кримінальної відповідальності за «професійні 
правопорушення», в яких би чітко був сформульований єдиний підхід та 
порядок дій судово-медичного експерта. 

3. Відсутність у представників слідчо-судових органів чіткого уявлення 
про специфіку професійних злочинів медичних працівників викликають 
труднощі з визначенням та доведенням форми вини конкретного медичного 
працівника, що не дає можливості слідчо-судовим органам кваліфікувати 
злочин. 

4. Відсутність єдиних судово-медичних критеріїв оцінки дефектів 
надання медичної допомоги та встановлення наявності/відсутності їх 
причинно-наслідкового зв’язку з наслідком. 

При аналізі комісійних експертиз, у яких підсумки були змінені ДУ 
«Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» (ГБ) (19,87±0,9 % із 
загальної кількості – 1895), за справами по звинуваченню медичних працівників 
у професійних правопорушеннях, експертами ГБ не лише були відмічені 
чисельні порушення в наданні медичної допомоги, але й встановлено прямий 
причинно-наслідковий зв’язок між недоліками в лікуванні і настанням смерті 
або виникненням інших несприятливих наслідків [7]. При цьому до основних 
експертних помилок належали: організаційно-процесуальні недоліки при 
проведенні експертиз та недоліки при безпосередній оцінці вірності лікування, 
зокрема, невірне визначення дефектів надання медичної допомоги, їх оцінка за 
ступенем тяжкості та визначення причинного зв’язку з наслідком. 

Також слід звернути увагу на те, що до компетенції судово-медичної 
експертизи не відносяться юридичні поняття. Наприклад, встановлення факту 
добросовісного, недбалого, халатного та ін. відношення медичного працівника 
до своїх обов’язків, оскільки ці поняття включають у себе питання умислу. 
Хоча у компетенцію судово-медичного експерта не входить встановлення 
винності, але такі поняття, як можливість запобігти настання тяжких наслідків 
(що здебільшого може визначатися саме лікарями, а не юристами), може 
допомогти слідчо-судовим органам у вірній оцінці діянь медичного 
персоналу [3]. 

Враховуючи труднощі, з якими стикаються судово-медичні експерти при 
проведенні експертиз, зокрема і у випадках «лікарських справ», у поточному 
році планується вдосконалення підзаконних нормативно-правових актів, що 
регулюють судово-медичну експертну діяльність, оскільки вони застарілі і не 



 

 

відповідають сучасним вимогам чинного законодавства. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ В ЭКСПЕРТНУЮ ПРАКТИКУ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МАЛООБЪЕМНЫХ  

ПОЧЕРКОВЫХ ОБЪЕКТОВ С ЦЕЛЬЮ РЕШЕНИЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

 
Анализ практики проведения почерковедческих экспертиз и исследований 

показал, что наиболее актуальной и сложной сегодня является задача по 
исследованию малообъемных почерковых объектов – кратких записей и 
подписей. Ее актуальность объясняется большим количеством таких 
почерковых объектов в общем объеме исследований, что обусловлено рядом 
причин. Развитие компьютерных технологий привело к значительному 
увеличению подписей и кратких записей в сравнении с выполнением текстов 
(до 80%), а увеличение документооборота – к уменьшению записей до одного-
двух слов и упрощению транскрипции подписей до безбуквенных штрихов.  



 

 

Трудность проведения идентификации по кратким записям и подписям 
заключается в крайне малом объеме содержащейся в них графической 
информации. Традиционной методики в этих случаях оказывается 
недостаточно для решения такого рода задач на качественно-описательном 
уровне, поскольку велика роль субъективного фактора и правильность 
принятия решения во многом зависит от знаний, квалификации и опыта 
эксперта. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос использования таких 
подходов и методов исследования, которые снизили бы влияние субъективного 
фактора и дали бы возможность получения дополнительной информации в 
связи с большей детализацией объекта и изучением новых, особенно, 
динамических свойств и измерений, особенно важен. 

Е. Ф. Буринский  подчеркивал, что «…экспертиза почерков тогда только 
перестанет быть субъективной, когда в исследование удастся ввести измерение, 
т.е. изобрести соответствующие приемы и инструменты…» [1, с. 269]. 

Попытка количественной интерпретации качественных характеристик 
почерка и разработка на этой основе методов исследования в судебном 
почерковедении были предприняты криминалистами еще в конце XIX 
столетия, в частности французским криминалистом А. Бертильоном [2]. Однако 
пик научных исследований по указанной проблеме пришелся на 60-70 гг. XX 
столетия, что привело к созданию целого ряда методик, расширяющих 
возможности экспертных исследований [3; 4].  

Объективизация идентификационных исследований осуществлялась в 
процессе объединения традиционных качественно-описательных методов и 
математического моделирования по трем направлениям: вероятностно-
статистическому, измерительно-статистическому и кибернетическому [5]. 

В этот период изучены особенности отображения в кратких почерковых 
объектах свойств почерка; обобщены и предложены различные системы их 
дискретизации, разработаны метод разбиения и формализованного описания, 
метод определения вариационности подписи и метод определения априорной 
информативности подписи по ее структурно-геометрическим характеристикам, 
метод исследования нажимных характеристик, координатно-графический 
метод, метод графических идентификационных алгоритмов и пр. [4; 5; 6]. 

Вместе с тем, несмотря на значительную научную разработанность, 
модельные методы и методики, основанные на количественных показателях, 
используются экспертами крайне редко. Это связано прежде всего с их 
значительной трудоемкостью на фоне большой экспертной нагрузки и 
большими временными затратами на их применение при ручном вводе и 
обработке информации.  

В этой связи неоспоримо большое значение приобретает реализация идеи 
автоматизации экспертных исследований с внедрением компьютерных 
технологий, а именно разработка автоматической системы ввода, выделения, 
обработки признаков почерка, их сравнения и принятия решений. Это 
позволило бы свести до минимума влияние субъективного фактора, 
осуществить на количественном уровне анализ значительно большего объема 



 

 

информации об объекте, сократить время по использованию указанных 
методик и повысить надежность принимаемых решений. 

Соответствующие программные продукты на протяжении последних 30 
лет разрабатываются и успешно внедряются в практическую деятельность 
экспертов-почерковедов по всему миру. Существующие программы 
основываются на автоматическом измерении отрезков между точками, 
выделенными в сравниваемых подписях (США), на регистрации времени 
исполнения отдельных фрагментов и сравнения полученных данных с 
образцами (Швейцария); на измерении структурно-геометрических 
характеристик объектов, исследовании распределения плотности красителя с 
целью оценки нажима и темпа (Россия)  и др. [6; 7; 8].  

В Республике Беларусь в течение 1991-1995 гг. в Научно-
исследовательском институте проблем криминологии, криминалистики и 
судебных экспертиз Министерства юстиции проводились теоретические и 
экспериментальные исследования, результатом которых стало создание 
методики дифференциации рукописных текстов большого и среднего объема с 
использованием основанной на принципе блочности почерка автоматической 
системы «Manuscript» [9]. Однако разработка программ по исследованию 
кратких почерковых объектов, к сожалению, в нашей стране не велась. 

На основании изложенного можно констатировать очевидную 
необходимость внедрения в экспертную практику автоматизированных 
комплексов по исследованию малообъемных почерковых объектов, что 
подтверждается повсеместным обсуждением данной темы в средствах массовой 
информации и научных сообществах, а также неоднократными обращениями 
должностных лиц органов уголовного процесса, представителей 
правозащитных организаций и непосредственно самих граждан, которые лично 
заинтересованы во всестороннем, объективном и непредвзятом экспертном 
исследовании. 
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Відповідно до п. 2.3. Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства 
юстиції України 08.01.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції 
України 26.12.2012 № 1950/5) [1, надалі - Інструкція] експерту у числі іншого 
забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню. 

Нажаль Інструкція не визначає поняття матеріалів, які підлягають 
дослідженню, що часто трактується на практиці як заборона експертові збирати 
докази у справі. Саме при визначенні понять доказів та матеріалів, які 
підлягають дослідженню, та їх порівнянні можливо отримати відповідь на те, 
які матеріали забороняється самостійно збирати та досліджувати експерту, а які 
не забороняється. 

Поняття доказів досить схоже визначається у процесуальних законах 
України.  

Так, згідно ч. 1 ст. 57 ЦПК [2] доказами є будь-які фактичні дані, на 
підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що 
обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають 
значення для вирішення справи. Як зазначено у ч. 2 цієї статті, ці дані 
встановлюються на підставі, зокрема, висновків експертів. Майже тотожне 
визначення поняття доказів міститься у ч. 1 ст. 69 КАС [3]. Визначення поняття 
доказів, надане у ст. 32 ГПК [4] по суті не відрізняється від наведеного вище. 
До засобів встановлення фактичних даних ст. 32 ГПК [4] відносить й висновки 
судових експертів. Як фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність 
чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 
провадження та підлягають доказуванню визначає поняття доказів ч. 1 ст. 84 
КПК [5]. Разом з цим, згідно ч. 2 цієї статті показання, речові докази, 
документи та висновки експертів є процесуальними джерелами доказів. 

Важливим є також положення ч. 1 ст. 58 ЦПК [2] щодо належності 
доказів, якою визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо 
предмета доказування. Таким же чином визначене поняття належності доказів 
ст. 70 КАС [3]. Дещо інакше трактує поняття належності доказів ГПК [4]. Так, 



 

 

згідно ст. 34 ГПК [4] господарський суд приймає тільки ті докази, які мають 
значення для справи. Більш детально визначено поняття належності доказів у 
КПК [5], згідно ч. 1 ст. 85 якого належними є докази, які прямо чи непрямо 
підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню 
у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для 
кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, 
можливість чи неможливість використання інших доказів. 

Відповідно до ч. 1 ст. 179 ЦПК [2] предметом доказування під час 
судового розгляду є факти, які обґрунтовують заявлені вимоги чи заперечення 
або мають інше значення для вирішення справи (причини пропуску строку 
позовної давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні судового 
рішення. Для встановлення у судовому засіданні таких фактів досліджуються 
показання свідків, письмові та речові докази, висновки експертів (ч. 2 цієї ж 
статті). Власне такий же підхід до встановлення фактів прослідковується й у 
інших процесуальних кодексах.  

Допустимість доказів визначається у процесуальних кодексах практично 
однаково та полягає у тому, що доказ визнається допустимим, якщо він 
отриманий у порядку, встановленому відповідним процесуальним законом. 

Отже доказами є фактичні дані (відомості, інформація) судовим 
пізнанням яких встановлюється наявність або відсутність обставин, які мають 
значення для вирішення справи. 

Тому не випадково ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» [6] 
визначає поняття судової експертизи як «дослідження експертом на основі 
спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять 
інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів 
досудового розслідування чи суду». З цієї статті та вищенаведених норм 
процесуальних законів випливає, що в результаті проведення судових 
експертиз встановлюються не докази, а виявляється інформація. 

Встановлення належності такої інформації до фактичних даних, які 
відносяться до доказів, не входить до компетенції судових експертів і 
здійснюється виключно процесуальними особами, які призначили експертизу. 

Це обумовлено зокрема тим, що інформація, яка виявляється під час 
проведення судових експертиз, далеко не завжди відноситься до обставин 
справи. Так, у числі відбитків рук, виявлених на місці події, може бути чимало 
відбитків людей, які жодного відношення до цієї події не мають. Те ж 
стосується виявлених при судово-технічній експертизі документів текстів, 
виявлених на предметах, вилучених з місця події речовин і т. ін. Врешті решт 
виявлена експертом інформація може бути неправильно ним інтерпретована, 
що може привести до експертної помилки. Наприклад, у одній справі експерт-
хімік неправильно визначив колір плями на хроматограмі і зробив помилковий 
висновок про наявність слідів вибухових речовин. 

Отже, на наш погляд, найбільш чіткий підхід щодо тлумачення поняття 
доказів викладено у КПК, а висновки судових експертиз цілком обґрунтовано 
слід вважати не доказами, а процесуальними джерелами доказів. 

У зв’язку з цим представляється правильним визначення співвідношення 



 

 

доказів та джерел доказів, наведене у джерелі [7]: «Процесуальне джерело 
доказів — це форма збереження фактичних даних, які становлять собою 
докази[1]. Так, показання свідка, оформлені як документ, є джерелом доказів, а 
його зміст — це, власне, доказ. Звукозапис є джерелом доказів, а інформація, 
яку той несе — доказ».  

Подія правопорушення (злочину) – це система, виникнення, 
функціонування та припинення існування якої супроводжуються різними за 
формами матеріальними (сліди, відбитки) та нематеріальними (пам’ять людини 
та ін.) відображеннями. Ця система не існує ізольовано від інших систем, які не 
мають відношення до події правопорушення, але які відображуються як 
одночасно з правопорушенням, так і у інші періоди часу. Відповідно, одні й ті 
самі матеріальні носії (сприймаючі об’єкти) можуть акумулювати (і, як 
правило, акумулюють) інформацію про різні події (взаємодії), як пов’язані, так і 
не пов’язані з правопорушенням. Отже виникнення доказів – це виникнення 
обумовлених подією правопорушення її відображень. Таким чином, 
інформація, утворення якої не пов’язане з подією правопорушення, яке підлягає 
судовому пізнанню у кожній конкретній справі, принципово не може 
відноситись до доказів.  

З поняттям доказів щільно пов’язане поняття матеріалів справи. Оскільки 
у п. 2.3. Інструкції [1] використано поняття «матеріали, які підлягають 
дослідженню», доцільно визначити загальне поняття матеріалів.  

Згідно тлумачних словників:  
«матеріал  -у, ч. 
1) Те, з чого що-небудь виготовляють, виробляють, будують тощо; 

сировина. || у спол. з означ. Те, що призначене для того, на що вказує зміст 
означення. Абразивні матеріали. Садивний матеріал. 

2) Розмаїті відомості, дані, посібники й т. ін., що їх використовують як 
основу, джерело для чого-небудь, як доказ чогось. || Зібрання документів, 
відомостей з якогось питання. Матеріали судового процесу. || на кого, проти 
кого. Факти, докази чиєїсь вини. 

3) Те саме, що тканина 1)» [8]; 
«1. Необработанное вещество, сырье и т.п., из чего изготовляется, 

производится, строится что-л. 2. Тканое, синтетическое или трикотажное 
изделие, предназначенное для шитья; ткань. 3. Сведения, данные, источник, 
служащие основой или доказательством чего-л. // Собрание документов по 
какому-л. делу или вопросу» [9]; 

«МАТЕРИА́Л [рья́], а, м. [нов.-в.-нем. Material < лат. māteriālis < māteria 
материя].1.Предметы, вещества, идущие на изготовление чего-н. Строительный 
м.2. Источник, сведения, служащие основой для чего-н. М. исследования.3. 
Собрание документов по какому-н. вопросу. Материалы следствия. 
Компрометирующий м. 4.Тканое, трикотажное или синтетическое изделие, 
предназначенное для шитья; то же, что материя (в 3-м знач.). М. на платье» 
[10]; 

«МАТЕРИА́Л и матерьял, матерьяла, муж. (от лат. materialis - 
вещественный). 



 

 

1. Вещество, предметы, идущие на изготовление чего-нибудь; сырье. 
Строительные материалы. Коробка сделана из непрочного материала. 
Упаковочный материал (стружки, бумага и пр.). Перевязочный материал 
(бинты, вата и пр.). 

2. перен. То, что служит основой, источником для образования, 
построения, развития чего-нибудь (книжн.). Материал для наблюдений. 
Учебные материалы (то, что служит для изучения). 

Сведения, данные, являющиеся основой какого-нибудь текста, сочинения 
(книжн.)» [11]. 

З наведених вище визначень випливає, що поняттям «матеріали» у числі 
іншого охоплюються джерела інформації як процесуального, так і не 
процесуального характеру. Для позначення матеріалів процесуального 
характеру звичайно використовується поняття «матеріали справи», яке має у 
тлумачних словниках такі визначення. 

Згідно джерела [12]: «МАТЕРИАЛЫ ДЕЛА, 1) собранные и 
систематизированные в определенном порядке документы и предметы, 
составляющие содержание уголовного (гражданского) дела; 2) документы и 
предметы, представляемые для ознакомления эксперту и содержащие 
фактические исходные данные для производства экспертизы».  

Аналогічним чином визначається поняття матеріалів справи у Великому 
юридичному словнику: «Материалы уголовного дела - документы 
(постановления, протоколы следственных и иных процессуальных действий, 
справки, характеристики, обвинительное заключение, копии вступивших в 
законную силу судебных решений, сохранившиеся копии материалов 
утраченного уголовного дела и др.), составленные и полученные в ходе 
досудебного и судебного производства, а также вещественные доказательства, 
фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные 
приложения к протоколам следственных действий» [13].  

З вищенаведених визначень випливає, що матеріали справи – це, перш за 
все, матеріальні носії інформації про обставини справи (фактичні дані), які 
отримуються у встановленому законом порядку. Разом з цим, до складу 
матеріалів справи звичайно входять й матеріали, у яких відображені відомості, 
не пов’язані з конкретним правопорушенням, та які використовуються судом, 
наприклад, для оцінки особи правопорушника (характеристики та ін.), оцінки 
компетентності судових експертів (витяги з реєстру атестованих судових 
експертів), встановлення статусу юридичних осіб (статути, витяги з 
торговельних та інших реєстрів), та ін. 

Оскільки закон не наділяє судового експерта будь-якими процесуальними 
правами щодо збирання матеріалів, що підлягають експертному дослідженню 
та містять інформацію про обставини справи, будь-яка інформація, отримана і 
матеріально зафіксована експертом в процесі проведення експертизи не може 
розглядатись як матеріали справи. Проте існують й певні виключення. 

Одне з таких виключень стосується випадків, коли при проведенні 
дослідження експерт виявляє сліди (інформацію), дослідження яких не входить 
до його компетенції, проте може мати значення для справи. До таких випадків, 



 

 

наприклад, відноситься виявлення експертом-трасологом мікрочасток 
лакофарбових покриттів на одягу потерпілого у справах про ДТП чи виявлення 
на об’єктах дослідження слідів, схожих на кров, та ін. Представляється, що у 
цих випадках експерт вправі вказати на такі сліди у своєму висновку та вжити 
заходи до їх збереження. Зрозуміло, що встановлення хіміко-фізичних 
властивостей цих об’єктів та визначення їх субстанціональної родової 
(групової) належності не входить до компетенції експерта-трасолога. Ці 
випадки можна також охарактеризувати як виявлення експертом в процесі 
дослідження  у вже наданих йому об’єктах додаткових матеріальних джерел 
інформації, яка може мати значення для справи. Проте у цих випадках експерт 
не вправі ініціювати постановку питань у порядку експертної ініціативи, 
оскільки дослідження таких об’єктів виходить за межі його компетенції. 

Друге виключення спостерігається у площині поділу матеріальних носіїв 
інформації на досліджувані об’єкти та зразки.  

Досліджувані об’єкти – це матеріальні джерела інформації, отримані у 
встановленим процесуальним законом порядку: речові докази, частини трупа, 
речова обстановка або фрагменти місця події та зразки, які отримуються в ході 
слідчих або судових дій. До об’єктів експертизи також відносяться інші 
відомості, що містяться в різних матеріалах справи, наприклад, відображені у 
товарно-транспортних накладних відомості про рух грошових коштів та товарів 
у судово-економічних експертизах.  

Поняття зразків у судовій експертизі традиційно пов’язується з 
ідентифікаційними дослідженнями. Так, згідно джерела [14], зразки – це 
ідентифікуючі об'єкти, які безсумнівно походять від об’єкта, що підлягає 
ідентифікації та відображують його ознаки. У числі зразків розрізняються й 
зразки, отримані безпосередньо експертом (зразки куль та гільз, відстріляних зі 
зброї, що підлягає ідентифікації, зразки рельєфу робочих поверхонь 
інструментів, та ін.).  

Хоча діюча Інструкція [1] не містить будь-яких роз’яснень щодо 
процесуального статусу, а також направлення чи не направлення замовнику 
разом з висновком експертизи зразків, отриманих безпосередньо експертом, 
представляється, що такі зразки хоча й пов’язані зі справою (їх виготовлення 
пов’язане з необхідністю встановлення фактів у справі), проте не пов’язані з 
відображенням правопорушення у матеріальних об’єктах, а тому не можуть 
розглядатись як матеріали справи у процесуальному значенні, проте, 
безсумнівно, є матеріалами (джерелами інформації), які підлягають 
експертному дослідженню. 

Нарешті існують матеріали не процесуального характеру, які 
використовуються експертами в процесі проведення експертизи для вирішення 
поставлених перед експертизою задач (питань). Ці матеріали поділяються на 
дві групи: 1) матеріали, що наявні у розпорядження експерта (методики, 
довідники, колекції та ін.); та 2) матеріали, пошук яких здійснюється експертом 
для вирішення завдань конкретної експертизи.  

Матеріали 1-ї групи звичайно немає необхідності збирати, вони 
знаходяться у доступних експерту сховищах матеріальних носіїв інформації – 



 

 

бібліотеках (експертних установ, власних бібліотеках експертів та ін.), 
натурних колекціях, базах даних та ін. 

Матеріали 2-ї групи шукаються та збираються експертом як для 
створення оптимальної схеми конкретного експертного дослідження, так і для 
оцінки ознак досліджуваних об’єктів. До таких матеріалів відносяться будь-які 
матеріали, які містять відомості про аналогічні об’єкти (довідники, публікації, 
бази даних та ін.), методики досліджень таких об’єктів та про об’єкти 
конкретних експертних досліджень, якщо відомості про них містяться на 
офіційних сайтах чи у офіційних базах даних і формування цих відомостей не 
пов’язане з правопорушенням, пізнаваним у судовому порядку. До таких 
матеріалів відносяться, зокрема, бібліографічні описи і зображення знаків для 
товарів і послуг, які містяться у офіційній базі даних Укрпатенту.  

Таким чином, до матеріалів, які згідно п. п. 2.3. Інструкції експерту 
заборонено самостійно збирати, відносяться виключно матеріальні носії, які 
містять відображення (інформацію) матеріальних та нематеріальних об’єктів, 
утворення яких об’єктивно пов’язане з подією правопорушення (злочину).  

Разом з цим, не всі матеріали з відображеннями, які не є об’єктивно 
пов’язаними з правопорушенням та можуть бути винайдені (зібрані) експертом, 
можуть бути об’єктами конкретного експертного дослідження, оскільки межі 
(обсяг, перелік) таких матеріалів визначаються предметом судової експертизи 
конкретного виду (підвиду) та компетенцією конкретного експерта.  

Наприклад, не може бути об’єктом експертного дослідження та 
прийматися експертом до уваги при вирішенні питань конкретної експертизи 
інтерв’ю, виявлене експертом в процесі інформаційних пошуків, у якому до 
порушення справи відповідач прямо визнав, що використав у якості словесної 
торговельної марки назву літературного твору, на використання якої автор 
твору йому дозволу не надавав. Проте, безумовно, експерт має право без будь-
яких коментарів, досліджень та оцінок відобразити цей факт у своєму висновку 
із зазначенням джерела інформації. 

Оскільки згідно п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 8 
від 30.05.97 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» (із 
змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України № 
15 від 25.05.98) [15] та п. 1.4 Інструкції [1] визначення способу проведення 
експертизи є компетенцією експерта, оцінка достовірності та допустимості 
використання тих чи інших відомостей не процесуального характеру при 
проведенні конкретної експертизи  також відноситься до компетенції експерта3. 

Викладене вище дає підстави для таких висновків: 
– судовому експерту забороняється самостійно збирати лише ті 

матеріали, які є джерелами доказів у справі, тобто такі матеріальні носії, які 
містять відображення (інформацію) матеріальних та нематеріальних об’єктів, 
утворення яких генетично пов’язане з подією правопорушення (злочину); 

                                           
3 Про поняття компетенції експерта див. Словарь основных терминов судебных экспертиз. – М.: 

ВНИИСЭ, 1980. 



 

 

– самостійне збирання експертом усіх інших матеріалів не забороняється, 
проте використання таких матеріалів при проведенні конкретної експертизи 
обмежено предметом судової експертизи конкретного виду (підвиду) та 
компетенцією конкретного експерта. 
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СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА 
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Предметом судово-психіатричної експертизи (СПЕ) є визначення 

психічного стану осіб, яким призначено експертизу, у конкретні проміжки часу 
і відносно певних обставин, що становлять інтерес для органів слідства та суду. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» виключно 
державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна 
діяльність, пов’язана з проведенням СПЕ. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.06.2017 року 
№722 «Про організацію служби судово-психіатричної експертизи» 
затверджений перелік установ, в яких проводяться судово-психіатричні 
експертизи. З 31 експертної установи в Україні (з них 3 в АР Крим) лише 
Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та 
наркології МОЗ України (УНДІССПН) є державною установою, яка внесена до 
цього переліку. Решта (27 установ без Кримських) – комунальні заклади, які 
згідно з ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» не мають права 
проводити СПЕ. Таким чином, вимоги 7 статті Закону на сьогодні породили ряд 
протиріч, які практично паралізували проведення СПЕ з дотриманням правових 
вимог. 

Згідно ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» проведення 
судових експертиз державними спеціалізованими установами у кримінальних 
провадженнях за дорученням слідчого, прокурора, суду та у справах про 
адміністративні правопорушення здійснюється за рахунок коштів, які цільовим 
призначенням виділяються цим державним установам з Державного бюджету 
України. Як і судові витрати, пов’язані з провадженням справи про визнання 
фізичної особи недієздатною або обмеження цивільної дієздатності особи, 
відносяться на рахунок держави (ч. 2 ст. 299 ЦПК України). В той же час єдина 
в Україні державна спеціалізована експертна установа –УНДІССПН не отримує 
і ніколи не отримувала цільового бюджетного фінансування на проведення 
експертиз, що в практичній діяльності породжує протиріччя з вимогами ч. 5 ст. 
13 Закону України «Про судову експертизу», ч. 7 ст. 72, ч. 3 ст.139 ЦПК 
України, п. 6 ч. 3 ст. 69 КПК України, згідно з якими експерт має право 



 

 

одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних 
з проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, 
якщо проведення експертизи не є службовим обов’язком особи, яка залучена як 
експерт. 

Цивільне (справи про визнання правочинів недійсними) та кримінальне 
процесуальне законодавство (ст. 243 КПК України, ст. 15 Закону України «Про 
судову експертизу») припускає можливість проведення експертизи за 
клопотанням сторін на договірних засадах за рахунок коштів замовників. При 
цьому суд має обов’язково вказати в ухвалі чи постанові особу, на яку 
покладені обов’язки оплати чи інше джерело фінансування. Останнім часом 
спостерігається тенденція з недотримання цієї вимоги, що призводить до 
маніпуляцій сторін з приводу оплати, затягування термінів проведення СПЕ і 
строків розгляду справ. 

Підставами призначення СПЕ є необхідність визначення психічного 
стану особи на певний юридично значимий період. До клопотання про 
призначення СПЕ мають бути додані матеріали, що обґрунтовують доводи 
клопотання (ст. 244 КПК України, ст. 104 ЦПК України). Натомість 
розповсюдженою практикою є надсилання судами справ на експертизу без 
об’єктів дослідження СПЕ (без медичної документації; довідок від психіатра та 
нарколога; без допиту свідків стосовно психічного стану особи; інколи, без 
матеріалів самої справи, лише ухвала чи вибрані матеріали). Експерт не має 
права самостійно збирати матеріали. Матеріали необхідні для проведення 
експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або 
учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням (ч. 4 ст. 69 
КПК України, ст. 107 ЦПК України). Стосовно останнього пункту слід 
зазначити, що медична документація, що є об’єктом експертизи, видається 
медичними закладами тільки на письмову вимогу (згідно ухвали чи постанови) 
суду, слідчого або прокурора, так як містить відомості, що становлять медичну 
таємницю. Сторона по справі (окрім самого підекспертного) не завжди може 
отримати їх самостійно, особливо оригінали. В той же час експерт 
може/повинен відмовитись від проведення експертизи у разі ненадання йому 
необхідного обсягу запитаних додаткових матеріалів для виконання 
покладених на нього професійних обов’язків (ч. 8 ст. 72 ЦПК України, ч. 4 ст. 
69 КПК України), що суттєво обмежує правові можливості проведення СПЕ на 
замовлення сторін. 

Суттєвих змін зазнало законодавство з визначення цивільної дієздатності 
особи. Визнання особи недієздатною (ст. 39 ЦК України) визначається судом на 
підставі висновку СПЕ на термін, що не може перевищувати 2 років (ст. 300 
ЦПК України). Поновлення цивільної дієздатності можливе за заявою опікуна, 
членів сім’ї, органу опіки та піклування або самої особи, визнаної 
недієздатною. Це значно збільшує обсяги експертиз за цими справами за кошти 
держави. 

Найскладнішими є посмертні експертизи в цивільному процесі, кількість 
яких постійно зростає з огляду на запит суспільства вирішувати майнові спори 
в судах з необґрунтованими підставами призначення СПЕ особам, які хворіли 



 

 

на соматичну патологію. 
Почастішали випадки зловживання правом сторонами судових тяжб. 

Збільшилась кількість необґрунтованих скарг з боку сторін, яких не влаштовує 
висновок експерта (вимоги в порушення кримінальних проваджень проти 
експертів за ст. 484 або ст. 366 КК України, притягнення до адміністративної 
відповідальності). Почастішали превентивні скарги та вимоги (про 
неправомірність дій експертів стосовно запиту додаткових матеріалів, 
уточнення питань, що стосуються предмету чи виду експертизи). 
Активізувались кверулянтські скарги осіб з психічними розладами в різні 
інстанції. 

Окрема проблема постановка питань, що виходять за межі повноважень і 
професійної компетенції експертів того виду експертизи, який був 
призначений. Загалом відмічається зниження рівня обізнаності законодавства в 
області судово-психіатричної експертизи не тільки сторонами судових 
процесів, але й суддями. 
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ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 

 
Проблеми криміналістичної ідентифікації стосуються практично будь-

якого питання криміналістики, так як процес розслідування злочину – по суті 
своїй може бути розглянуто як процес пізнання за відображеннями злочинної 
події. У процесі розслідування злочинів часто виникає необхідність у вирішенні 
різних ідентифікаційних завдань. 

При вирішенні ідентифікаційних завдань використовується весь арсенал 
загальнонаукових і технічних методів і засобів: аналіз, порівняння, синтез, 
абстракція, узагальнення, експеримент, методи дослідження причинності, 
методи побудови і перевірки версій, різноманітні науково-технічні засоби. 

Термін «ідентифікація» вживався ще А. Бертильоном (кінець ХІХ - 
початок ХХ ст.). Ідентифікація може розглядатися в криміналістиці як вчення 
(теорія), як мета, як метод, як процес. Походження теорії криміналістичної 
ідентифікації обумовлене потребою в теоретичній базі для науково 
обґрунтованого вирішення загальних завдань, які виникають при розслідуванні 
злочинів, сутність яких полягає в ототожненні об'єктів за сукупністю 
властивостей, що їх індивідуалізують. 

Метою криміналістичної ідентифікації є встановлення конкретного 
об'єкта, тотожного самому собі. Її метою і змістом є встановлення 
індивідуальної тотожності, тобто ідентифікація конкретно визначеного об'єкта з 



 

 

самим собою. Якщо розглядати ідентифікацію як метод, то: криміналістична 
ідентифікація – спеціальний метод криміналістики та процесу дослідження, 
пристосованого для виділення одиничних об'єктів в матеріальному середовищі 
з метою з'ясування наявності та характеру їх зв'язку з подією злочину. Метод 
ідентифікації – це спосіб точного визначення матеріально фіксованого об'єкта 
реального світу. Криміналістична ідентифікація, або ототожнення, являє собою 
процес встановлення тотожності індивідуально-визначеного об'єкта. 

Криміналістична ідентифікація є процесом або системою дій, які 
виконуються у певній послідовності для встановлення фактичних обставин, що 
будуть слугувати доказами у справі. Сам процес відображення обумовлений в 
кожному випадку взаємодією відображуваних об'єктів чи явищ (дії) з 
навколишнім середовищем, в якій відображається відображення. Цей 
взаємозв'язок визначає як форму відображення властивостей об'єктів, так і 
повноту його відображення. Тому факт встановлення тотожності – це, по суті, 
ще й факт встановлення взаємодії двох систем: відображеної і відображення. 
Звідси випливає, що неодмінною умовою успішної ідентифікації є пізнання 
умов відображення об'єкта, способу передачі його ознак в системі 
відображення. У процесі порівняння об'єктів встановлюють ознаки, які 
збігаються і які розрізняються. 

Процес ідентифікації може здійснюватися за допомогою слідчої (судової, 
оперативної) ідентифікації, криміналістичних обліків та експертної 
ідентифікації. Ідентифікація може здійснюватися і фахівцем (не експертом). 
Отримувані при цьому результати не мають сили доказів у справі і 
використовуються в оперативно-розшукових цілях, а також як орієнтуюча 
інформація при побудові версій. 

Криміналістична ідентифікація – встановлення тотожності об'єкта або 
особи за сукупністю його загальних і особистих ознак (напр. особистості за 
почерком, слідами рук). Ідентифікувати (ототожнити) об'єкт – означає методом 
порівняльного дослідження встановити його тотожність з самим собою, 
використовуючи при цьому залишені ним відображення або його фрагменти. 
Сутність ідентифікації – зіставлення ознак об'єкта і відображення цих ознак. 

Необхідною умовою ідентифікації є метод порівняння – одночасне 
вивчення двох або кількох об'єктів з метою встановлення того, що їх об'єднує 
або розрізняє. Аналіз відмінностей в процесі ототожнення дуже важливий. 
Відповідно до положень діалектичної логіки, допускаючи можливість 
ототожнення об'єкта, не слід забувати про його постійні зміни. Науковою 
основою криміналістичної ідентифікації є положення теорії про 
індивідуальність і відносну стійкість об'єктів матеріального світу, їх здатність 
відображати свої ознаки на інших об'єктах. 

Вивчення відмінностей допомагає краще усвідомити і пояснити факт 
тотожності, виділити допустиму міру відмінностей, що не виключають 
тотожність предмета. В ідентифікаційному процесі беруть участь зазвичай два 
об'єкти: ідентифікований і той, що ідентифікує. Ідентифікований об'єкт – 
об'єкт, ототожнення якого становить завдання процесу ідентифікації (напр. 
речові докази). Об'єкт, що ідентифікує – об'єкт, за допомогою якого 



 

 

вирішується завдання ідентифікації (напр., зразки для порівняльного 
дослідження). 

Стосовно ідентифікованого об'єкта основним питанням є встановлення 
його тотожності, в той час як ідентифікуючі об'єкти служать матеріалом для 
ототожнення. 

Сучасна теорія ідентифікації базується на принципах індивідуальності 
об'єктів матеріального світу, їх відносній незмінності, на можливості виділення 
загальних і особистісних ознак, які їх характеризують, сукупність яких 
дозволяє здійснити ідентифікацію об'єкта. 

Р. С. Бєлкін відмічав, що «поняття криміналістичної ідентифікації 
складалося як позначення процесу ототожнення одиничного об'єкта, але не 
групи (виду, роду) подібних об'єктів» [1, с. 271]. Під класифікаційними групами 
розуміються не тільки універсальні (загальні) класифікаційні групи, прийняті в 
тій чи іншій галузі науки (рід, види, класи, типи і ін.). До них відносяться і 
спеціальні, що виділяються в різних сферах людської діяльності (напр., група 
промислових виробів певного сорту, марки, артикулу, періоду випуску тощо). 

Встановлення групової приналежності – це віднесення одного чи кількох 
об'єктів, пов'язаних з розслідуваною подією, до певної групи предметів 
(речовин). Основою встановлення групової належності є схожість об'єкта з 
йому подібними. Визначити групову належність означає встановити, що даний 
об'єкт є не тим же самим, а належить до певної сукупності. До встановлення 
групової належності доводиться вдаватися в тих випадках, коли для вирішення 
завдань розслідування достатньо встановлення саме належності до певної групи 
(наприклад, при вирішенні питання про належність даного предмета до 
холодної зброї, наркотичної речовини). Поняття групової належності 
передбачає наявність у досліджуваного об'єкта такої сукупності ознак, на 
підставі якої він може бути віднесений до певного виду, сорту предметів 
(речовин). Поняттям групової належності охоплюється і однорідність кількох 
об'єктів, властивості яких підлягають дослідженню. Встановленням групової 
належності доводиться обмежитися і в тих випадках, коли в слідах не 
відображені ознаки, здатні індивідуалізувати об'єкт. Так, за відбитками 
протекторів шин транспортного засобу на ґрунті може бути встановлена модель 
автомобіля, який залишив сліди (група, до якої він належить), проте відсутність 
в слідах відображення характерних деталей не дозволить ототожнити цей 
автомобіль, навіть якщо він буде виявлений. 

Спірним в криміналістиці є розуміння термінології та самої сутності 
дослідження: «групова ідентифікація» і «групова належність». В основі теорії 
криміналістичної ідентифікації лежить діалектичний метод, вчення про 
діалектичну тотожність. Згідно з положеннями матеріалістичної діалектики, 
об'єкт може бути тотожний тільки самому собі. Отже, термін «групова 
ідентифікація» є невірним. У цьому випадку мова йде про приналежність до 
певної групи, тобто про подібність з деякими іншими об'єктами. Таким чином, 
тотожність індивідуального, одиничного об'єкта слід відрізняти від 
однорідності ряду предметів, що утворюють рід, вид, тобто групову 
належність. Тобто про «встановлення групової належності» (подібності). 



 

 

Однорідні предмети схожі між собою тільки в тих ознаках, які характеризують 
рід, але розрізняються між собою в багатьох інших, притаманних окремим 
представникам роду. Встановлення групової належності розглядається в 
загальній формі як стадія ідентифікації, і лише в деяких випадках – як 
самостійний процес дослідження. Термін «групова належність» точніше 
передає сенс «родової (видової) тотожності». Відповідно, «встановлення 
групової належності» точніше, ніж «встановлення родової (видовий) 
ідентифікації». Дійсно, при ідентифікації встановлюється, що це той же самий 
одиничний об'єкт (напр., конкретний пістолет). При визначенні родової 
(групової) належності констатується лише, що досліджуваний об'єкт 
відноситься до певного класу, є таким же за своїм родом або видом (напр., 
пістолет певної системи і моделі). Встановлення групової належності має 
велике практичне значення. Вона дозволяє звузити в процесі досудового 
розслідування розшукуване коло осіб або предметів, для того, щоб встановити 
конкретну особу чи індивідуально-конкретний об'єкт ототожнення. 

Таким чином, необхідність відмови від термінів родова (групова) 
тотожність і родова (групова) ідентифікація випливає з наступного: предмети, 
що входять в рід (групу), не можуть бути тотожні один одному. Вони завжди 
лише однорідні, подібні за якими-небудь загальними рисами, ознаками; 
предмет, що входить в рід (групу), не може бути тотожний всьому роду (групі); 
– процес криміналістичної ідентифікації спрямований на встановлення 
тотожності індивідуально-конкретного об'єкта. 
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Закінчення минулого та начало нинішнього століть для установ, 

діяльність яких пов’язана із здійсненням судово-експертного забезпечення 
правосуддя, було ознаменовано акредитацією таких установ на відповідність 
вимогам одного із лінійки міжнародних стандартів систем управління 
якістю – стандарту Міжнародної організації стандартизації (ISO) та 
міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС), що забезпечують процеси 
міжнародної стандартизації, – ISO/ІЕС 17025 «General requirements for the 
competence of testing and calibration laboratories», першу англомовну версію 
якого було прийнято у 1999 році. Зазначений стандарт гармонізовано в Україні 
як ДСТУ ISO/ІЕС 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних 
та калібрувальних лабораторій». Більша частина державних установ судової 
експертизи України акредитована, інша частина у своїй більшості розпочала 
підготовчі роботи до акредитації. Фактично це перший напрямок стандартизації 
судово-експертного забезпечення правосуддя (акредитація установ на 
відповідність вимогам міжнародних стандартів систем управління якістю). 

Другий напрямок стандартизації судово-експертного забезпечення 
правосуддя – стандартизація конкретних видів судової експертиз (розробкою 
(гармонізацією) та прийняттям міжнародних, регіональних та національних 
стандартів) – на наш погляд, бере свій відлік з моменту опублікування 
Національною академією наук США у 2009 році «Посилення судової науки в 
США: шлях вперед» [1] відомого докладу за результатами роботи спеціальної 
комісії (у 2006-2009 рр.), з визначенням у ньому (докладі) негативних моментів 
стану справ із судово-експертного забезпечення правосуддя та конкретних 
шляхів удосконалення цієї діяльності, що визвало неабиякий резонанс не тільки 
у США, а й у світі. Реакцією на зазначений доклад стало те, що у 2012 році: 

- Міжнародною організацією стандартизації та Міжнародною 
електротехнічною комісією затверджується перший міжнародний стандарт, що 
регламентує¸ фактично нормативно-методичну діяльність судових експертів в 
одній із галузей судової експертизи – обробці цифрових даних, що можуть мати 
доказову значимість (розроблений підкомітетом з техніки безпеки 
інформаційних технологій ISO/IEC JTC 1/SC 27),  ISO/IEC 27037:2012 
«Інформаційні технології. Методи безпеки. Рекомендації з ідентифікації, збору, 
отриманню та зберіганню цифрових доказів»; протягом 2015-2016 років 
набувають чинності ще чотири стандарти, розроблені зазначеним підкомітетом, 
що стосуються судової експертизи цифрових доказів: ISO/IEC 27041 ДСТУ 
ISO/IEC 27041:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Настанова 
щодо забезпечення прийнятності та адекватності методів розслідування»; 
ISO/IEC 27042:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови 
щодо аналізу та інтерпретації цифрового доказу»; ISO/IEC 27043:2016 
«Інформаційні технології. Методи захисту. Принципи та процеси розслідування 
інцидентів»; ISO/IEC 27050 «Інформаційні технології. Технології безпеки. 
Електронне відкриття (в 4-х частинах)»; на сьогоднішній день вказані вище 
чотири міжнародних стандарти у галузі дослідження цифрових доказів 
гармонізовані в Україні як ДСТУ ISO/IEC 27037:2016 (ISO/IEC 27037:2012, 



 

 

IDT); ДСТУ ISO/IEC 27041:2016 (ISO/IEC 27041:2015, IDT), ДСТУ ISO/IEC 
27042:2016 (ISO/IEC 27042:2015, IDT); ДСТУ ISO/IEC 27043:2016 (ISO/IEC 
27043:2015, IDT) шляхом їх прийняття як національних стандартів України 
методом підтвердження; 

- створюється Проектний комітет 272 «Судові науки» Міжнародної 
організації стандартизації (ІSО РС 272 «Forensic Sciences»), перше засідання 
якого відбулося у квітні 2013 року комітету, а вже у 2016 році перший 
міжнародний стандарт, розроблений зазначеним комітетом – ISO 18385:2016 
«Minimizing the risk of human DNA contamination in products used to collect, store 
and analyze biological material for forensic purposes – Requirements» («Мінімізація 
ризику забруднення ДНК людини в матеріалах, що використовуються для 
збору, зберігання та аналізу біологічного матеріалу для судово-медичних цілей. 
Вимоги» – був затверджений країнами-членами ISO; у 2014 році вноситься 
пропозиція щодо розширення діяльності із стандартизації перетворенням 
проектного в технічний комітет (ТС), що буде охоплювати усі судові науки 
(види експертиз) та мати довгострокову програму роботи; на даний час 
технічним комітетом розроблено проекти міжнародних стандартів: ISO/NP 
20964 Судово-медична наука - Специфікація витратних матеріалів, 
використовуваних при зборі, збереженні та обробці матеріалів для судово-
медичного аналізу - Вимоги до продукту; ISO/FDIS 21043-1 Судово-медична 
наука - Частина 1: Терміни та визначення; ISO/FDIS 21043-2 Судово-медична 
наука - Частина 2: Визнання, запис, збір, транспортування та зберігання 
матеріалу; ISO / NP 21043-3 Криміналістика - Частина 3: Аналіз та вивчення 
матеріалу, ISO / NP 21043-4 Криміналістика - Частина 4: Тлумачення; ISO/NP 
21043-5 Судово-медична наука - Частина 5: Звітність, які опрацьовуються 
членами комітету; 

- створюється проектний комітет 419 «Процеси судової науки» (CEN/PC 
419 «Forensic Science Processes»), який перетворено у технічний комітет та який 
на даний час розроблює проект стандарту із збору (виявлення, фіксація, 
вилучення, пакування, транспортування) речових доказів на місці події. 

Відповідно до зазначеного, після акредитації установ судової експертизи 
у світі набуває сталого прогресу другий напрямок стандартизації – 
унормування на рівні міжнародних, регіональних та національних стандартів 
діяльності із проведення судових експертиз. У зв’язку із цим в серпні 2017 року 
Київським НДІСЕ ініційовано створення технічного комітету (ТК) «Судова 
експертиза» Національного органу стандартизації, яким в Україні є Державне 
підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості». Наказом останнього (від 07.05.2018 
№ 125) для вдосконалення національної системи стандартизації у сфері судових 
експертиз створено ТК стандартизації «Судова експертиза» з присвоєнням 
йому реєстраційного номеру 192 та уповноваженням Київського НДІСЕ на 
здійснення функцій секретаріату ТК 192 «Судова експертиза». Слід зазначити і 
те, що ініціювання створення зазначеного ТК потягло за собою внесення нового 
коду та класифікаційного угрупування до національного класифікатора ДК 
004:2008 «Українського класифікатора нормативних документів» – 07.140 



 

 

«Судова експертиза» (наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі 
України від 23.02.2018 № 249), що відповідає аналогічному коду та 
класифікаційному угрупуванню внесеному у 2015 році до Міжнародного 
класифікатора стандартів (ICS). Об’єктами стандартизації ТК 192 є судово-
експертна діяльність, вимоги до створення експертних методик, проведення 
судових експертиз та експертних досліджень, робота з речовими доказами. 

Таким чином, створення технічного комітету стандартизації 192 «Судова 
експертиза» Національного органу стандартизації України, завданнями якого є 
стандартизація процесів судово-експертної діяльності, вимог до створення 
експертних методик, проведення судових експертиз та експертних досліджень, 
роботи з речовими доказами шляхом гармонізації міжнародних та регіональних 
стандартів, розробки та прийняття національних стандартів, є черговим кроком 
на шляху удосконалення судово-експертного забезпечення правосуддя. 
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ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Отсутствие инструментария экспертизы цифровых фонограмм 
стимулировало проведение исследований, которые продолжались более 10 лет. 
Результатом этих исследований стало создание теоретической базы и 
разработка на ее основе ряда программ и методик. Они обеспечили весь 
комплекс идентификационных и диагностических исследований материалов и 
средств аналоговой и цифровой звукозаписи. В частности, были разработаны и 
внедрены в практику экспертных подразделений МВД Украины программа и 
методика идентификационных исследований аналоговой и цифровой 
аппаратуры звукозаписи «Фрактал», а также программа и методика «АВАТАР», 
предназначенные для ускоренной верификации диктора по голосовым 
сообщениям малой длительности, зафиксированным в голосовой базе по линии 
«102» [1-6].    

Оба инструмента разработаны на основе фрактального подхода, 
примененного как к сигналам собственных шумов фонограмм, так и к сигналам 
речи. Применение этого подхода обеспечило высокую разрешающую 
способность и эффективность разработанных экспертных систем. 

Применительно к сигналам собственных шумов фонограмм создание 
системы идентификации аппаратуры записи основано на найденной 
закономерности, проиллюстрированной на рис. 1 и рис. 2. Применительно к 
сигналам речи фрактальный подход основывается на современных 
нейрофизиологических исследованиях. Этими исследованиями показано, что 
при восприятии и распознавании речевых сигналов в человеческом мозге 
происходит обработка образов, представленных набором фрактальных 
образований. В этом нетрудно убедиться, для этого достаточно посмотреть на 
растянутый по временной оси речевой сигнал. 

 
Рис. 1. Плотность вероятности меры близости Z фрактальных структур двух 

фонограмм, записанных на одной аппаратуре. 
 



 

 

 
Рис. 2. Плотность вероятности меры близости Z фрактальных структур двух 

фонограмм, записанных на разной аппаратуре. 
 
На рис. 3 показаны результаты сравнения параметров фрактальных 

структур, выделенных из шумов двух фонограмм, записанных на одной 
аппаратуре. 

Экспериментально при сравнении 363 пар фонограмм было определено, 
что вероятность принятия адекватного решения при величине доверительного 
интервала в 20 % составляет 0,994. При этом математическое ожидание 
величины ошибки І рода для двух сравниваемых фонограмм составляет 0,0249 
при СКО, равном  0,0225. 

 
Рис. 3. Плотность вероятности меры близости фрактальных структур для фонограмм 

№ 2 и № 6, записанных на одной аппаратуре. 
 

Разработка системы «АВАТАР» позволила вплотную подойти к 
разработке системы идентификации диктора по физическим параметрам 
голосовых сигналов, обеспечивающую высокую достоверность получаемых 
результатов даже при малой длительности сообщения. 

Исследуются фрактальные структуры речевых сигналов во временной и 
спектральной области представления. 

На рис. 4 показаны кривые ошибок І и ІІ рода при малой длительности 
речевых сигналов диктора. 



 

 

 
Рис. 4. Кривые ошибок І и ІІ рода при ранжировании дикторов с длительностью 

языкового сообщения  от 2 до 5 сек. 
 
В настоящее время на основе фрактального подхода создана первая 

версия программы, позволяющая выявлять цифровой монтаж в аналоговых и 
цифровых фонограммах, даже выполненный способом вырезания и 
перестановки фрагментов одной фонограммы. Проводится отработка 
программы и методики для ее последующего внедрения этого инструмента в 
практику. 

Таким образом, фрактальный подход обеспечил создание современного 
инструментария, обеспечивающего весь комплекс фоноскопических 
исследований.  
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На жаль в даний час в Україні збільшилась кількість вибухових пристроїв 

і боєприпасів, які незаконно зберігається серед громадян. Причини такого стану 
це суспільно-політична ситуація в країні, і воєнні дії на Сході, звідки багато 
зброї потрапляє на мирну територію, та поширення злочинів пов'язаних з 
вибухом. 

Проблема злочинів, пов'язаних з вибухом, перетворилася сьогодні з чисто 
кримінальної в постійно діючий політичний фактор дестабілізації обстановки в 
державі та суспільстві. Терористичні акти з використанням вибухових 
пристроїв, збройне насильство все частіше використовуються для чинення 
тиску і залякування при досягненні корисливих політичних або злочинних 
цілей, перетворення кримінальних вибухів в інструмент вирішення політичних, 
соціально-економічних і навіть побутових питань в Українському суспільстві. 

Розслідування таких випадків потребує належного інформаційного 
криміналістичного забезпечення, так як в зазначених злочинах боєприпаси, 
вибухові речовини і вибухові пристрої є обов'язковою ознакою – предметом 
злочину (елементом об'єкта злочину), від правильного визначення ознак 
предмета, пристрою або речовини залежить кваліфікація вчиненого діяння. 

Необхідність точного визначення належності зазначених предметів і 
речовин до боєприпасів, бойових припасів, вибухових речовин і вибухових 
пристроїв виникає і при розслідуванні злочинів, в яких зазначені об'єкти є 
знаряддями і засобами вчинення вбивств, заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, 
терористичних актів, знищення або пошкодження чужого майна і т.п., тобто 
обов'язковими або факультативними ознаками об'єктивної сторони. 

Практика розслідування злочинів показує, що віднесення проходячих по 
різних справах об'єктів до категорії боєприпасів та бойових припасів викликає 
труднощі та суперечливі висновки, обумовлені перш за все тим, що в 
вітчизняної криміналістики до теперішнього часу не склалося чіткого їх 
визначення. 

Так само існують розбіжність і невідповідність в описі тактико-технічних 
характеристик (маси, розмір) деяких вибухових пристроїв (боєприпасів) 
промислового виробництва в «Методиці комплексного дослідження вибухових 
пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху», довідково-методичному 
посібнику «Експертний огляд, розрядження, транспортування та знищення 
вибухових пристроїв і речовин», навчальних посібників різних авторів і 
видавництв. 

Наприклад: 



 

 

В «Постанові Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. 
№ 3» в пункті № 5 зазначено, що бойовими припасами - визнаються патрони до 
нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, артилерійські снаряди, бомби, міни, 
гранати, бойові частини ракет і торпед та інші вироби в зібраному вигляді, 
споряджені вибуховою речовиною і призначені для стрільби з вогнепальної 
зброї чи для вчинення вибуху. Патрони та набої до гладкоствольної 
мисливської зброї, а також патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за 
своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, не є предметом 
злочинів, передбачених статтями 262, 263 Кримінального кодексу України. 

Тоді як, в редакції «Методика комплексного дослідження вибухових 
пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху», Київський НДІСЕ, Харківський 
НДІСЕ, Львівський НДІСЕ Міністерства юстиції України, ДНДЕКЦ МВС 
України 2005 (реєстраційний код 0.1.12 згідно Реєстру методик проведення 
судових експертиз Міністерства юстиції України), бойові припаси – це патрони 
до зброї, артилерійські снаряди, бомби, бойові частини, міни, гранати, а також 
інші вироби й снаряди, що споряджені ВР і призначені для ураження живої цілі 
або руйнування різноманітних об'єктів. [2, с. 37]. 

Таким чином, бойовими припасами можливо класифікувати неостаточно 
спорядженні боєприпаси (інші вироби й снаряди, що споряджені ВР і 
призначені для ураження живої цілі або руйнування різноманітних об'єктів).  

Також в «Методиці комплексного дослідження вибухових пристроїв, 
вибухових речовин і слідів вибуху» та в довідково-методичному посібнику 
«Експертний огляд, розрядження, транспортування та знищення вибухових 
пристроїв і речовин» є ряд суттєвих помилок, використовуються величини які 
не відповідають «ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. 
Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні 
положення, назви та позначення», а саме замість значення – маса 
використовується значення – вага. 

Суттєвою проблемою інформаційного забезпечення при проведенні 
вибухотехнічних експертиз є обмежений обсяг довідкової інформації про 
тактико-технічні характеристики вибухових пристроїв і боєприпасів сучасного 
виробництва та виробництва інших держав, що ускладнює ідентифікацію 
наданих на експертизу предметів. 

Ряд наявних з цього питання суджень, часом суперечливих, не тільки 
свідчить про складність даної проблеми, а й може дезорієнтувати фахівця 
(експерта), що негативно позначається на практиці розслідування і судового 
розгляду кримінальних справ. 
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КАТЕГОРІЯ «ПРЕДМЕТ ПОСЯГАННЯ» 

В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ НАУЦІ 
 

Різноманітність поглядів вчених щодо категорії «предмет посягання», 
потреби сучасної практики розкриття та розслідування злочинів, специфіка 
використання кіберпростору підчас здійснення різноманітної злочинної 
діяльності, зумовлюють необхідність визначення сутності категорії «предмет 
посягання» як однієї зі складових понятійно-категоріального апарату 
криміналістичної методики. Для цього вважаємо за потрібне звернутися до 
кримінально-правової доктрини щодо предмету злочину. Адже, як справедливо 
писав І. О. Возгрин, само існування криміналістичної методики розслідування 
злочинів викликано встановленим законом переліком злочинних дій [1, c.18]. 

В теорії кримінального права найчастіше йдеться про так звані «предметні 
злочини», у яких предмет є ознакою складу злочину та виступає складовою 
частиною його об’єкта. Останній позбавлений фактично ознаки 
«матеріальності», традиційно визнається суспільними відносинами, яким 
злочином завдається шкода або створюється загроза заподіяння такої шкоди 2, 
с. 89. Тому з теоретичних позицій в статтях КК України прямо йдеться про 
посягання на предмет злочину, як матеріальної природи (наприклад, на засоби 
доступу до банківських рахунків (ст. 200); порнографічні предмети (ст. 301); 
ЕОМ (комп’ютери), автоматизовані системи, комп’ютерні мережі чи мережі 
електрозв’язку (ст.ст. 361, 361-1), так й нематеріальної (відомості, що 
становлять комерційну чи банківську таємницю (ст.ст. 231, 232), об’єкти 
авторського і суміжних прав (ст. 176), інформацію, обробка якої відбувається в 
електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 
системах, комп’ютерних мережах (ст.ст. 361-2, 362) тощо). 

З цих позицій П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко та деякі інші криміналісти 
ототожнюють предмет посягання з кінцевим продуктом злочину [3, с. 485], 
його наслідком [4, c. 346]. З поправкою на чинне кримінальне процесуальне 
законодавство можна перефразувати окремі тези криміналістів, зокрема: 
предметом посягання виступає результат злочинної діяльності суб`єкта, перед 
яким опиняється слідчий на момент прийняття рішення про внесення 
інформації про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Наприклад, 



 

 

при вчиненні шпигунства із використанням обстановки кіберпростору 
предметами посягання стає електронна інформація у вигляді відомостей, що 
становлять державну таємницю, та комп’ютерна мережа, в якій циркулювали ці 
відомості, що піддалася впливу в результаті застосування шкідливого 
програмного засобу з метою отримання доступу зацікавленої особи до 
відповідних відомостей. Узагальнення наукових праць, присвячених 
розслідуванню окремих видів злочинів, вчинених із використанням обстановки 
кіберпростору, дозволяють визначити, що комп’ютерна (електронна) 
інформація або зафіксовані аналогічним способом дані (відомості) майже 
безапеляційно визнаються предметом злочинного посягання [5; 6]. 

З позицій прагматичного бачення предмета злочину останній виступає 
річчю лише матеріального (реального) світу, яка характеризується певними 
фізичними ознаками. Для їх позначення в кримінальному праві часто 
використовують термін «безпосередній предмет злочину». Такий предмет 
внаслідок учинення злочину може знищуватися, псуватися, втрачати свої 
якості, переміщатися у просторі, змінювати власника, незаконно виготовлятися 
або вживатися, змінювати свій вигляд тощо [7, с. 110]. На думку 
М. Й. Коржанського, предмет злочину – це конкретний матеріальний об’єкт, в 
якому проявляються певні сторони, властивості суспільних відносин (об’єкта 
злочину), фізичним чи психічним впливом на який заподіюється суспільно 
небезпечна шкода у сфері цих суспільних відносин 8, с. 173. Тим самим 
вказуючи, або на матеріальну річ (у формі матерії, визначеної в просторі та 
часі), або на особу потерпілого, які піддаються злочинному впливу. 

Криміналістика вивчає практичну діяльність з виявлення і розслідування 
злочинів з точки зору використання певних способів (слідчих дій), прийомів та 
засобів виявлення, фіксації, вилучення і використання слідів злочину як джерел 
доказів. Серед останніх відповідно до чинних норм КПК України називаються 
документи та «об’єкти кримінально протиправних дій», що виступають 
речовими доказами у справі. Сутність речових доказів традиційно підлягає 
характеристиці шляхом окреслення притаманних їм ознак, серед яких 
предметність визнається процесуалістами як невід’ємна ознака, що позначає 
матеріальний характер відомостей, що мають доказове значення (це речі або 
документи) [9, c.174]. Тож, з прагматичних позицій (з метою збирання та 
дослідження слідів злочину) предмет посягання у криміналістичному сенсі 
повинен мати фізичну (матеріальну) форму, що придатна для сприйняття 
слідчому. З цих позицій обґрунтованим уявляється віднесення до предметів 
посягання грошей, майнових комплексів, апаратних засобів комп’ютерної 
техніки та інших матеріальних цінностей, а суперечливим – немайнових 
цінностей як-от комп’ютерної (електронної) інформації, банківської та 
державної таємниці, персональних даних та інших утворень немайнового 
характеру, про які як предмети посягання наявна велика кількість публікацій. 

Тож, в основу криміналістичних розробок предмета посягання окремих 
видів злочинів по-суті покладаються теоретичне (наукове) або прагматичне 
(практичне) бачення сутності предмета злочину в кримінально-правовій 
доктрині. Тому сутність категорії «предмет посягання»у криміналістичній науці 



 

 

є достатньо суперечливою. Колізія полягає у тому, що криміналісти, визнаючи 
в цілому обов’язковість матеріальних властивостей предмета посягання, в 
окремих методиках розслідування злочинів допускають наявність 
нематеріальних предметів злочину. Домінуючою в цьому контексті вважаємо 
позицію А. Ф. Волобуєва, який визнає, що властивості предмета посягання 
закономірно пов’язані з своєрідностями умов вчинення злочинів (умов 
існування предмета) [10, c. 57]. Описуючи предмет розкрадання, науковець 
наголошує на тому, що предмет посягання детермінує дії злочинців по 
підготовці, вчиненню і приховуванню цього злочину, які, в свою чергу, 
пов’язані з утворенням певних слідів – джерел доказів. Предмети посягання при 
вчиненні злочину потрібно розглядати через призму головної мети злочинців, 
умов її реалізації, які можуть мати як матеріальну, так й нематеріальну 
складову об’єктивної дійсності. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ 
ПОНЯТТЯ ПРЕДМЕТУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
Судова експертиза є тим унікальним інструментом, за допомогою якого з 



 

 

високим рівнем ефективності можливо реалізувати загальні засади 
кримінального та інших видів судочинства: верховенства права; законності; 
рівності перед законом і судом; поваги до людської гідності; забезпечення 
права на свободу та особисту недоторканність; забезпечення права на захист; 
змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні 
перед судом їх переконливості; безпосередності дослідження показань, речей і 
документів; розумності строків тощо. 

Важливість судової експертизи під час розслідування та судового 
розгляду справ не викликає сумнівів, адже тільки через отримання висновку 
судового експерта встановлюються фактичні дані та обставини справи із 
застосуванням спеціальних знань. Право використання знань у галузі науки та 
техніки при здійсненні судочинства належить виключно судовому експертові, а 
тому й відповідальність за виконану експертизу покладається виключно на 
нього. Саме тому, теоретичні положення судової експертизи мають 
кореспондуватися з нормами процесуального законодавства України. 

Частина 1 ст. 69 КПК України містить норму, відповідно до якої 
експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, 
технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до 
Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій 
доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості 
про обставини вчинення кримінального правопорушення, та надати висновок із 
питань, які виникають під час кримінального провадження та стосуються сфери 
її знань. На нашу думку, яку ми неодноразово оприлюднювали у своїх 
публікаціях [1], ця частина ст. 69 КПК має певні дискусійні положення, а саме, 
в ній спостерігається змішування поняття предмета і об’єкта експертного 
дослідження. Джерело цих проблемних питань – у дефініції поняття «судова 
експертиза», яка міститься в ст. 1 Закону України «Про судову експертизу». 
Нею передбачено, що судова експертиза – це дослідження на основі 
спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, 
явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом 
судового розгляду [2]. Не вдаючись до аналізу тих позицій, що демонструють 
втрату у визначенні суб’єкта експертизи (не вказано, хто саме проводить 
дослідження) та дискусійних позицій словосполучення «що є або будуть 
предметом судового розгляду» (адже, наданий на стадії досудового 
розслідування висновок судового експерта може й не стати предметом судового 
розгляду), зауважимо таке. За нашим переконанням, законодавцем не зовсім 
точно виокремлено коло об’єктів експертного дослідження, до яких віднесено 
явища та процеси. Адже безпосередньо саме явище чи процес, пов’язані з 
подією злочину, судовий експерт не досліджує – вони вже відбулися в 
минулому. Судовий експерт досліджує матеріальні та матеріалізовані носії 
інформації (під останніми розуміють носії інформації, відображеної в певних 
документах тощо, яку досліджує судовий експерт). Саме тому у ст. 1 Закону 
України «Про судову експертизу» та, відповідно, у ч. 1 ст. 69 КПК необхідно 
внести зміни: виключити слова «явища і процеси» із кола об’єктів дослідження, 
яке доповнити матеріалізованими об’єктами, оскільки обставини явищ і 



 

 

процесів, які відбувалися під час підготовки, здійснення та приховування 
злочину й фактичні дані про них складають поняття предмета судової 
експертизи. 

Ми вважаємо правильним уявлення учених про предмет судової 
експертизи як фактичні дані (факти, обставини) справи, що встановлюються за 
допомогою спеціальних знань, оскільки це відповідає сенсу закону [3]. 
Найбільш повно ця теза викладена в роботах О. Р. Шляхова [4]. Він же 
підкреслював важливість розрізнювання загального поняття предмета судової 
експертизи та конкретної експертизи (за певною справою). В останньому 
випадку вирішується лише частина питань, що стосуються предмета 
криміналістичної експертизи в цілому, навіть не охоплюючи комплексу питань 
її виду [5]. 

Звернемося до предмету комплексних судово-експертних досліджень, як 
до однієї із найскладніших форм судової експертизи. Предмет комплексних 
судово-експертних досліджень завжди має міжгалузевий характер. У зв’язку з 
цим значний інтерес для нас становлять розглянуті М. Я. Сегаєм і 
В. К. Стринжою міркування щодо поняття міжгалузевого предмета судово-
експертного знання [6]. Зокрема, ними відзначається, що матеріальні сліди-
відображення як онтологічна база ретроспективного пізнання події, яка 
розслідується, складають основу сутності предмета судової експертизи як 
сфери наукового пізнання. Саме для цілей наукового дослідження формуються 
комплекси експертної техніки та предметні судово-експертні галузі знань і 
методики відповідних видів судових експертиз. Зазначені автори провели 
ретроспективний аналіз побудови теоретичного фундаменту судової експертизи 
С. М. Потаповим [7], В. Я. Колдіним, М. Я. Сегаєм, В. С. Митричевим, 
І. Д. Кучеровим (стосовно теоретичних положень криміналістичної 
ідентифікації), З. І. Кірсановим, Ю. Г. Коруховим, В. О. Снєтковим (щодо 
криміналістичної діагностики) та Г. Л. Грановським (стосовно криміналістичної 
ситуалогії), що стало підставою для розвитку у роботах інших учених цих 
криміналістичних учень [8] і виникнення тенденцій жорсткого їх протистояння, 
яке переросло в тривалу дискусію (наприклад, праці М. О. Селіванова щодо 
необґрунтованості експертної діагностики [9] та альтернативні ідеї 
В. Ф. Орлової та Ю. Г. Корухова стосовно належності до діагностики будь-яких 
неідентифікаційних досліджень; пропозиції С. Ф. Бичкової щодо розгляду 
механізму кримінальної події в межах слідчо-експертної ситуації [10] і роботи 
Г. В. Прохорова-Лукіна й інших авторів, які визначають ситуаційні завдання як 
окремий вид експертних досліджень [11]). 

В аспекті комплексних судово-експертних досліджень ми підтримуємо 
ідею М. Я. Сегая та В. К. Стринжи стосовно необхідності формування 
«міждисциплінарного» чи «міжгалузевого» предмета судової експертизи, 
об’єктивна сторона якого з’єднувала б усі три окремі теорії про завдання 
судової експертизи та відповідні їм методи й методики експертного пізнання, 
незалежно від кола питань, які вирішуються засобами конкретного виду (роду) 
експертизи, що становлять її галузевий предмет [12]. 

Переваги здійснюваної під час проведення комплексних експертних 



 

 

досліджень інтеграції за предметом полягають у досягненні єдиного підходу до 
розуміння різних сторін процесів і явищ різноманітної природи. 
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ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
МОВЛЕННЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 

ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 
 
Правоохоронні органи все частіше звертаються до експертів-лінгвістів з 

проханням надати допомогу в кримінально-правовій оцінці інформації, яка 
міститься в тексті письмового чи усного мовного повідомлення. Зазвичай це 
стосується питань наявності або відсутності у тексті погроз вчинення певного 



 

 

злочину (вбивства, терористичного акту), закликів до повалення 
конституційного ладу, до захоплення державної влади, до вчинення умисних 
дій з метою зміни меж території або державного кордону України, висловів, 
націлених на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та 
ненависті, висловів, які можна оцінити як пропаганду війни, фашизму тощо [1, 
с. 213]. 

Аналіз судової практики свідчить, що зазначені злочини вчинюються 
шляхом: – розміщення на власній публічній сторінці у соціальній мережі 
«Facebook» відкритого звернення із закликами до необмеженого кола осіб щодо 
вчинення дій, направлених на ліквідацію органів державної влади України та її 
представників, у неконституційний спосіб [2]; – розміщення у соціально-
орієнтованому ресурсі мережі Інтернет відеозапису під назвою «21 июня 
Всенародное восстание против Хунты» (вказане повідомлення містило публічні 
заклики з метою встановлення народної влади тощо) [3]; – розміщення у 
тематичній групі користувачів (налічує 949 учасників) соціальної Інтернет-
мережі повідомлення, в якому містилися заклики до населення України щодо 
зміни меж території вказаної держави, на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, шляхом проведення незаконного референдуму [4]; – 
розповсюдження листівок та газетної продукції під назвою «Новороссия» (у 
газетах та лістівці містилися заклики до вчинення дій з метою зміни меж 
території кордону України [5]; – шляхом прийняття участі у масових заходах з 
публічними закликами до відокремлення від України певних областей [6]; – 
шляхом розміщення в мережі Інтернет відеозаписів, які містили звернення до 
невизначеного кола глядачів з виступами на тематику невизнання влади в 
Україні тощо [7]. 

Матеріали, які надаються для дослідження експерту-лінгвісту, являють 
собою як друковані тексти, так і тексти усного мовлення, записані на цифрових 
носіях (компакт-дисках, флеш-картках, жорстких дисках комп’ютерів). У разі, 
коли досліджуваний текст надруковано в періодичному виданні (газеті або 
журналі), а також у книзі, на дослідження необхідно надати повний примірник 
цього видання чи його повну якісну копію. Якщо текст з’явився в мережі 
Інтернет, на дослідження треба надати або повну цифрову копію сторінки 
(сторінок) із текстом, який необхідно дослідити, включаючи ілюстрації (за їх 
наявності), або роздруківку цієї сторінки (сторінок) із зазначенням моменту, 
коли проводилося вилучення. Лінгвістичному дослідженню можуть також 
підлягати тексти усного мовлення (виступи на мітингах, конференціях, 
інтерв’ю, промови тощо) [8, с. 199–200]. Поряд з вербальною (словесною) 
інформацією досліджувані тексти наданих матеріалів можуть містити 
невербальні компоненти (графічні засоби, символи, малюнки, фотографії 
тощо), які також є об’єктами лінгвістичної експертизи, оскільки несуть у собі 
додаткову інформацію [9]. 

Практика проведення лінгвістичних досліджень свідчить, що 
найскладнішим і найважливішим є усвідомлення органами, які призначають 
експертизи, і самими експертами того, на які питання може відповісти експерт. 
Експерт не має права встановлювати чи є в певному тексті (усному чи 



 

 

письмовому) «заклики до повалення конституційного ладу» або «заклики до 
захоплення державної влади», «заклики до зміни меж території або державного 
кордону України» тощо, оскільки останні є юридичними ознаками складу 
злочину, установлення яких належить виключно до компетенції органів 
досудового розслідування. Експерт у галузі досліджень писемного мовлення 
може встановлювати власне лінгвістичні категорії, що лежать в основі 
наведених понять. У даному випадку завданням експерта-лінгвіста є з’ясування 
того, чи виражена наявна в тексті інформація саме у формі заклику. Крім того, 
експерт може вказати висловлювання (фрагмент тексту або цілий текст), 
виражені у формі закликів, розтлумачити ключові слова, визначити характер 
(публічний/непублічний), форму вираження (пряма/непряма), тип 
(інклюзивний/ексклюзивний) і жанрову форму (заклик-гасло, заклик-звернення 
тощо) [8, с. 201]. 

Аналіз вироків, ухвалених судами України, у кримінальних 
провадженнях зазначеної категорії свідчить про те, що питання призначення і 
проведення судових експертиз, направлених на встановлення чи є в змісті 
поширеної інформації публічні заклики (висловлювання) до певних дій, 
пред’являє до висновку експерта підвищені вимоги до якості його виконання. 
При цьому висновок судового експерта стає чи не ключовим джерелом 
доказової інформації. Використання спеціальних знань у кримінальному 
процесі, а саме призначення та проведення вищезазначених судових експертиз, 
сприяє отриманню доказової інформації при розслідуванні злочинів проти 
основ національної безпеки України. Саме тому важливим моментом, що 
визначає ефективне проведення експертиз, є якісна підготовка та оформлення 
матеріалів, а також ретельний огляд речових доказів. Він дозволяє чітко 
визначити об’єкт дослідження, встановити його особливості і в остаточному 
підсумку правильно сформулювати завдання перед експертом [10, с. 238]. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ 
ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

ЗА ДОГОВОРОМ З ЕКСПЕРТНОЮ УСТАНОВОЮ 
 

Забезпечення захисту прав і свобод людини є пріоритетом кожного 
демократичного суспільства. Одним із способів захисту у межах будь-якого 
провадження являється судова експертиза, що реалізується висновком експерта. 

Однією із найскладніших та найбільш поширеніших серед традиційних 
криміналістичних експертиз є судова почеркознавча експертиза. Відповідно до 
методики, судово-почеркознавча експертиза – це наукове дослідження, яке має 
встановлену законом процесуальну форму, проводиться експертом на базі 
спеціальних знань у галузі судового почеркознавства відповідно до норм 
процесуального законодавства, які визначають її призначення та проведення, з 
метою встановлення фактів, що мають доказове значення у справах [1, с. 1]. 

У 2017 році в законодавстві відбулись певні зміни щодо порядку 
призначення судових експертиз. Серед яких, набула чинності стаття 7-1 Закону 
України «Про судову експертизу». Ця стаття визначає підстави проведення 
судової експертизи, якими є «судове рішення чи рішення органу досудового 
розслідування, або договір з експертом чи експертною установою – якщо 
експертиза проводиться на замовлення інших осіб» [2]. 

Відповідно до зазначеної вище норми, механізм призначення експертизи 
відповідним судовим рішенням чи рішенням органу досудового розслідування 
є зрозумілим та процесуально визначеним, на відміну від призначення її за 
договором з експертною установою, якщо експертиза проводиться на 
замовлення інших осіб. В останньому випадку виникають проблемні питання, 
особливо при наданні матеріалів для експертизи. 

Із попередньої практики фізичні та юридичні особи звертались із заявою 
щодо проведення експертного дослідження. Результатом цієї заяви ставав 
висновок експертного дослідження. Новелою у законодавстві є висновок 



 

 

експерта за договором з експертною установою, якщо експертиза проводиться 
на їх замовлення, та містить попередження про відповідальність судового 
експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин 
від виконання покладених на нього обов’язків за ст.ст. 384, 385 Кримінального 
кодексу України [3]. 

При вирішенні ідентифікаційних завдань у розпорядження експерта-
почеркознавця повинні бути надані, окрім досліджуваних об’єктів, зразки 
почерку (підписів) особи, яка підлягає ідентифікації [1, с. 2–3]. 

Постає питання дотримання учасником справи наявних методичних 
вимог при надані саме порівняних матеріалів, якщо судова почеркознавча 
експертиза проводиться за його замовленням. 

В загальній частині методики судово-почеркознавчої експертизи 
зазначені ці вимоги. Серед яких: достатність порівняльних матеріалів (обсяг 
зразків, який забезпечує можливість повного та всебічного зіставлення усіх 
ознак), відповідність (за часом, матеріалом, мовою, типом та видом документа 
тощо) та достовірність (безспірність належності особі, зразка почерку 
(підписів) якої надають) [1, с. 7; 4, с. 35]. 

Основною вимогою об’єктивного висновку є достовірність. В рамках 
кримінального, цивільного чи іншого провадження – слідчий суддя (суддя) 
здійснюють перевірку, наданих у якості порівняльного матеріалу документів, 
шляхом пред’явлення їх особі, яка підлягає ідентифікації, та посвідчують їх 
своїм підписом. Відповідальність за дотримання зазначених вище вимог 
покладається на процесуальну особу. У випадку виконання висновку експерта 
за договором, відповідальна особа не визначена. 

В такому випадку, на нашу думку, зацікавлена особа, може надати 
завідомо неправдиві порівняльні матеріали, і як результат – неправдивий 
висновок експерта, який оцінюється як доказ, в подальшому відповідно до 
такого висновку приймаються неправомірні процесуальні дії, рішення. 
Відповідальність особи за надання недостовірних зразків в законодавстві не 
визначена. 

Вирішенням проблемного питання не являється відібрання зразків 
експертом для проведення почеркознавчої експертизи за договором. Згідно із 
чинним законодавством експерт не має права збирати матеріали для 
проведення експертизи [5, 6, 7]. 

Аналізуючи, зазначену вище проблематику, пропонуємо: 
– внести зміни до законодавчих актів щодо відповідальності за надання 
недостовірних зразків; 
– визначити приблизний перелік обов’язкових документів, що можуть 
використовуватись в якості порівняльного матеріалу для проведення 
почеркознавчої експертизи, серед яких: нотаріальні документи або копії 
(оригінали) паспортних документів (встановлення достовірності); 
– розробити інструкцію відбирання зразків для порівняння у 
почеркознавчій експертизи для осіб, що будуть ініціювати проведення 
такої за договором; 
– також у договорі, якщо експертиза проводиться на замовлення осіб, 



 

 

окремим пунктом зазначати про відповідальність за надання 
недостовірних порівняльних матеріалів; 
– прописати право експерта відмовитись від проведення експертизи за 
відсутності достатньої кількості, якості та одного із видів зразків. 
Можливо, при виконанні хоча б половини зазначених рекомендацій, 

судовий експерт не допустить експертної помилки, не зробить невірного 
висновку, а його робота стане набагато ефективнішою. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КЕРІВНИКІВ З ЯКОСТІ 
 

На сьогодні основною рушійною силою, з практичної точки зору, 
реалізації стандартизації судово-експертної діяльності є керівник з якості 
(можлива й інша назва) підрозділу, установи. До нього керівництвом 
висувається багато вимог, однак жодних таких вимог у доступній літературі 
не описано. Тому, починаючи підготовку або розширюючи знання осіб, 
які є керівниками з якості чи є кандидатами для такої діяльності, ми звернули 
увагу на кілька елементів, що окреслюють організацію роботи керівників 
з якості для підрозділів Експертної служби МВС (не посилаючись на обов’язки, 
визначені у ДСТУ ISO/IEC 17025 [1; 2], ДСТУ EN ISO/IEC 17020 [3], 
ДСТУ EN ISO/IEC 17065 [4]). 

Основні вимоги до керівників з якості: 
– вища освіта; 
– досвід роботи у сфері судової експертизи, стандартизації або 

в метрології; 
– знання вимог нормативних документів: 



 

 

 законів України, актів Кабінету Міністрів України, актів 
Президента України; 

 нормативно-правових актів (наказів МВС, інших відомств); 
 документів, що регулюють функціонування системи управління 

світових та європейських відомств, стандартів серії ISO, EN, національних 
стандартів; 

 наказів Експертної служби МВС; 
 політик Експертної служби МВС; 
 документів системи управління підрозділу. 
– особистісні якості: 
 аналітичний склад розуму; 
 комунікативні навички; 
 лідерські якості; 
 прагнення до постійного розвитку. 
Функції керівника з якості: 
– впровадження, підтримання та вдосконалення системи управління 

підрозділу з метою налаштування роботи лабораторії для надання послуг 
найвищої якості; 

– розробка документів системи управління підрозділу та погодження 
документів структурних підрозділів; 

– проведення внутрішніх аудитів і постійного моніторингу діяльності 
підрозділу; 

– участь в акредитації лабораторії, сприяння роботі групи аудиторів; 
– здійснення першого ступеня контролю за експертними провадженнями; 
– організація та проведення верифікації обладнання; 
– організація і проведення оцінювання (валідації, верифікації) методів. 
Методика роботи керівника з якості: 
– постійна співпраця з директором підрозділу або його заступником, який 

відповідає за систему управління (доведення нових тенденцій стандартизації, 
проблемних питань підрозділу, шляхів їх вирішення); 

– співпраця з керівниками структурних підрозділів: 
 роз’яснення вимог стандартів, політик Експертної служби МВС, 

підрозділу; 
 визначення проблемних питань і шляхів їх вирішення; 
 допомога в організації верифікації обладнання, оцінці придатності 

методів; 
 налаштування підрозділу на постійне вдосконалення процесів, 

систем, механізмів діяльності; 
– співпраця з відділом менеджменту якості ДНДЕКЦ МВС (для 

керівників з якості, що працюють у територіальних підрозділах Експертної 
служби МВС); 

– співпраця з Національним агентством з акредитації України. 
Наведені елементи окреслюють організацію роботи керівника з якості 

не в повному обсязі. Вимоги постійно підвищуються, задачі розширюються. 
На нашу думку найбільш суттєвим елементом для роботи керівника з якості 



 

 

є прагнення до розвитку та самореалізації, адже такі риси найбільш вичерпно 
дозволяють реалізовувати власний потенціал як людини, так і підрозділу 
загалом. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗАБРУДНЕННЯ МОРЯ 

З ВРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 
 
Інтенсивність судноплавства зумовлює ризики забруднення моря. В 

даному аспекті актуально удосконалення розслідування даної категорії 
злочинів. Світова практика свідчить про значні досягнення в розслідуванні 
забруднень моря, зокрема, шляхом використання можливостей судових 
експертиз. Забруднення моря детермінує небезпеку катастрофічних наслідків. 
Розслідування таких подій потребує залучення значних ресурсів та 
використання різнопланових спеціальних знань. Суперечності також 
виникають щодо процедури слідства за трансграничними злочинами, а саме, 
проведення судових експертиз та розмежування юрисдикцій держав. 

Слід зазначити про бракування відповідної практики в Україні через 
відсутність вузькоспеціалізованих «екологічних поліцейських». В країнах ЄС 
та в США існує налагоджена практика розслідування забруднень водного 
простору [1, с. 276]. Формування ефективної доказової бази в країнах ЄС та в 
США, у тому числі, і завдяки судово-експертної діяльності, дозволяє 
оперативно виявляти правопорушення та встановлювати об’єктивну істину у 
суді. Латентність ж розслідування забруднень моря в Україні становить 73 % [2, 
c. 4], що обумовлює ситуацію, коли правопорушники невстановлені, а 
екологічна шкода не відшкодована. 

Під час розслідування забруднення моря коло експертиз, які необхідно 
призначати досить широке, проте без їх проведення неможливий подальший 
рух слідства. Так, без висновку хімічної експертизи шкідливої речовини, 
неможливо визначити її природу, без іхтіологічної – встановити причини 



 

 

загибелі риб. Криміналістичні та молекулярно-генетична експертизи 
встановлюють факти залишення слідів певною особою, її одягом, взуттям тощо, 
дозволяє ототожнити транспортні засоби та знаряддя вчинення злочину [3, с. 
141]. Максимізація ефективності розслідування забруднення моря закономірно 
призведе до розвитку деяких видів експертиз, які не достатньо поширені у 
вітчизняній судово-експертній практиці. Це стосується, в першу чергу, 
експертиз за кримінальними провадженнями, а саме: іхтіологічної, 
ветеринарної, метеорологічної, екологічної та інших. 

Актуалізуються інноваційні розробки, спрямовані на удосконалення 
збору інформаційно-доказової бази при розслідуванні забруднення моря. 
Метою зазначених інновацій є якнайшвидше встановлення винуватців 
забруднень водного простору. Алгоритм збору доказової бази ґрунтується на 
імітаційній моделі динаміки поширення забруднюючих речовин у водному 
середовищі за умови незначного впливу вітрових збурень. Експертна система 
заснована на визначенні характеру розділу нафтового поля на окремі елементи 
(плями) і включає встановлення концентрацій забруднюючих речовин у різні 
моменти часу та їх координат. При цьому з деякою похибкою розрахунків 
можливим є визначення початкового місця розливу, тобто ймовірного 
винуватця забруднення моря [4]. 

На даний час розроблено алгоритм визначення динаміки зміни параметрів 
розливу шкідливих рідин на водній поверхні. Однією з перших країн, де велись 
дослідження в напрямку імітаційного моделювання нафтових розливів є 
Великобританія, країна, що постраждала від катастрофи „Торі Каньйон” (аварія 
цього супертанкера в 1967 році призвела до виливу більше ста тисяч тон нафти) 
[5]. Дану тематику було продовжено в працях вітчизняних вчених [6]. 

Пропонується використання зазначеного алгоритму для формування 
інформаційно-доказової бази при розслідуванні забруднення моря. Дана 
інформація поряд з іншими доказами дозволить встановити об’єктивну істину 
та відшкодувати збитки природному середовищу. Так, якщо через визначену 
ділянку забруднення проходили різні судна, використання процедури 
моделювання дозволить встановити конкретних винуватців, в залежності від 
часових термінів та маршрутів. 

Висновки. Міжнародне співробітництво, глобальне впровадження 
інноваційних технологій у вітчизняну судово-експертну діяльність підніме її 
значимість та надасть світового визнання. Доцільним є перейняття передового 
світового досвіду в галузі розслідування злочину забруднення моря, зокрема, у 
проведенні судових експертиз. Пропонується використання процедури 
імітаційного моделювання розливу шкідливих речовин на водній поверхні, що 
базується на алгоритмі збору доказової бази та покликана встановити 
ймовірного винуватця забруднення. 
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ПІДРОБКА ТА ЗАМІНА ВІДБИТКІВ РУК, НІГ 
 

Відбитки рук, ніг завжди були доказом приналежності їх певній особі. 
Дешевизна та відносна простота виявлення слідів відбитків папілярних 
візерунків, стало причиною частого та широкого використання 
правоохоронними органами, даного методу під час досудового розслідування, з 
метою встановлення обставин вчинення злочину. Ідентифікація відбитків рук, 
ніг використовується наукою криміналістикою і виокремлюється в окремий її 
розділ – дактилоскопія. 

Дактилоскопія – розділ криміналістики, який займається дослідженням 
конфігурації папілярних ліній на пучках пальців рук із метою встановлення 
ідентичності. Метод ідентифікації осіб за відбитками пальців, заснований на 
унікальності малюнка папілярному візерунку [3, с. 96]. 

Шкіра на руках, ногах має особливу будову. Вона складається з двох 
шарів: верхнього – епідермісу і нижнього – дерми, тобто власне шкіри. У 
верхній частині дерми розташовані сосочки, які утворюють ряди (лінії). 
Покриті епідермісом, вони є основою валиків, що називаються папілярними 
лініями. Кожна папілярна лінія має певні особливості будови (розриви, 
роздвоєння, потовщення, крапки тощо); їх розташування і форма – окремі 
ознаки папілярних узорів. 

Поєднання загальних та окремих індивідуальних ознак утворюють 
неповторний папілярний малюнок, який є індивідуальний, незмінний, 
відновлювальний. 

Папілярні узори мають властивість відновлюватися, якщо ушкодження не 
торкається, власне, шкіри, тобто сосочкового шару, за умов не утворення 
колагену. У випадку виникнення рубців та шрамів, новостворений відбиток має 
ідентифікаційне значення. 

При вчиненні злочину, злочинець залишає на місці скоєння злочину сліди 
своєї присутності за допомогою яких можна ідентифікувати його особу. Такі 



 

 

сліди називаються слідами злочину. Сліди злочину – це матеріальні джерела, 
що відображають зовнішню будову і форму контактної частини 
слідоутворюючого об’єкта. Такі сліди треба називати джерелами трасологічної 
інформації, чи трасологічними слідами. Як, наприклад, сліди відбитків рук, 
ніг [1, с. 138–139]. 

Злочинці за допомогою побутової техніки, матеріалів широкого вжитку 
намагаються підробити або замінити (шляхом підробки) відбитки рук, ніг, 
залишені ними на місці події злочину. 

Найпростіший спосіб маскування відбитків рук, ніг можна, умовно 
поділити на фізичний і хімічний. До фізичних відносяться здирання 
(відшліфування) за допомогою ножа, точильного каменя, нанесення суперклею 
тощо. Хімічні, з використанням кислот, наприклад, сірчаної, яка викликає 
хімічні опіки [4, с. 2]. 

Слід зазначити, що відбитки слідів рук, ніг, можуть використовуватися, 
як засоби вчинення злочину. Наприклад, копія відбитків пальців рук активно 
використовується злочинцями для злому електронних сканерів або датчиків 
біометрії для проникнення у приміщення. Також, підробка відбитків пальців 
може бути використана для навмисного заплутування правоохоронних органів. 

До прикладу, професор Цутому Мацумото з Національного університету 
Йокогама (Сполучені Штати Америки), займався дослідженням сприйняття 
різними охоронними сканерами відбитків пальців на можливість їх зламу через 
підробку відбитків за допомогою «пальців з силікону» і желатину. Студенти 
професора робили знімки відбитків пальців, роздруковували їх на прозорому 
папері і проектували методом фотолітографії на світлочутливу мідь. Потім 
труїли кислотою і заливали желатином. Розпізнання такого відбитку 10 вдалих 
спроб з 10 можливих [5, с. 3]. 

Крім того, з появою та поширенням побутового пристрою «3D-
принтеру», за можливе виготовити широкий спектр копій, підробок відбитків 
пальців. 

В той же час, використовуючи пороскопію (дослідження поверхні 
папілярних ліній та вивчення наявності взаєморозміщення пор на них) 
правоохоронні органи можуть ідентифікувати походження відбитку рук, ніг. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок. По-перше, відбитки 
пальців є не тільки слідом злочину, а можуть виступати як самостійний засіб 
вчинення злочину. По-друге, приховування та заміна відбитків пальців може 
бути використана для того, щоб унеможливити зняття і класифікацію відбитків 
пальців. По-третє, підміна може бути застосована для омани електронних 
сканерів та датчиків біометрії. Такі методи доступні для широкого кола людей, 
як в матеріальному, так і у виробничому плані. Вважаємо, що це може стати 
об’єктом подальшого наукового дослідження. 
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ДОКАЗОВА ТА ОРІЄНТОВНА ІНФОРМАЦІЯ 

В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ 
 

В криміналістичній літературі зверталась увага на те, що розслідування за 
своїм змістом являє собою специфічний вид пізнавальної діяльності [1, с. 7–13; 
2, с. 5–10; 3]. Її специфіка, зокрема, виявляється в тому, що вона здійснюється 
за встановленим законом порядком шляхом доказування, тобто шляхом 
збирання, дослідження і оцінки доказів [4, с. 28–95]. Докази, в свою чергу, 
являють собою фактичні дані щодо обставин злочину (ч.1 ст. 84 КПК України). 
В сучасній теорії доказування фактичні дані інтерпретують як відомості 
(інформацію) про факти, які стосуються сутності та обставин події, що 
розслідується [5, c. 223; 6, c. 20–22]. Звідси випливає поняття доказової 
інформації як інформації, отриманої у передбаченому кримінальним 
процесуальним законом порядку, стосовно обставин, що підлягають 
встановленню (ст. 89, 485 КПК України), та забезпечують їх правильну 
кримінально-правову оцінку. 

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що засобами 
отримання доказової інформації є слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі 
(розшукові) дії, витребування речей, документів, відомостей, інших 
процесуальних дій, передбачених законом (ст. 93 КПК). Крім того, доказова 
інформація може визначатися такою, якщо вона отримана з вказаних у законі 
джерел: показань, речових доказів, документів, висновків експертів (ч. 2 ст. 84 
КПК). Слід зазначити, що в ході розслідування слідчим може бути отримана 
інформація, здобута засобами, не передбаченими законом, а також (або) з 
непередбачених законом джерел. Таку інформацію в літературі називають 
непроцесуальною, проте наголошуючи, що відмовлятися від її використання 
недоцільно [7, c. 65–67]. 

Дійсно, крім інформації, здобутої за допомогою передбачених законом 
процесуальних засобів та з належних джерел, слідчий отримує інформацію й 
іншим шляхом. Це відомості, що отримані від співробітників оперативних 
підрозділів; відомості, речі і документи від особи, яка відповідно до закону 
виконує спеціальне завдання (ст. 272 КПК); відомості, отримані слідчим у ході 



 

 

бесіди з певною особою; неофіційний попередній огляд місця проведення 
майбутньої слідчої дії; фотознімки, аудіо-відеоматеріали, що були виготовлені 
або отримані окремими громадянами або службовими особами, журналістами, 
приватними детективами тощо. 

Постає питання: чи можна використовувати таку інформацію в 
розслідуванні, яким чином і з якою метою? 

Зазначимо, що КПК України 2012 року розширило коло процесуальних 
засобів отримання доказової інформації та її джерел. Так, значна кількість 
оперативно-розшукових заходів і дій при дотриманні відповідних до закону 
умов були віднесені до негласних слідчих (розшукових) дій (ст.ст. 258-275 
КПК). Може розглядатися як джерело доказів показання з чужих слів (ст. 97 
КПК). 

Необхідно підкреслити, що будь-яка інформація – процесуальна чи 
непроцесуальна повинна бути оцінена щодо належності і допустимості, а також 
перевірена стосовно її достовірності. Криміналістичний аналіз отриманої 
інформації слід спрямувати на виявлення протиріч, прогалин, перекручень, 
зумовлюючих їх факторів, негативних обставин та навмисної дезинформації 
[8]. 

В криміналістичній літературі (В. І. Галаган, В. Я. Колдін, В. С. 
Кузьмичов, В. Г. Лукашевич, М. П. Яблоков та ін.) з точки зору можливостей 
використання інформації, яка знаходиться у розпорядженні слідчого, виділяють 
криміналістично-значиму інформацію, до якої відносять як доказову, так і 
орієнтовну (тобто непроцесуальну) інформацію. Остання має суттєве значення 
для з’ясування багатьох обставин події, що розслідується. Вона може бути 
отримана як процесуальним, так і непроцесуальним шляхом [9, c.122]. 

Орієнтовна інформація використовується: 
– для пошуку причетних до злочину осіб, знарядь злочину, 

прихованих трупів, речей і обставин - тобто джерел доказів і самих доказів; 
– для розробки і перевірки версій щодо обставин кримінально-

релевантної події , особи потерпілого і злочинця; 
– для прийняття тактичних і процесуальних рішень, вибору засобів її 

перевірки; 
– для організації підготовки і проведення слідчих дій і тактичних 

операцій; 
– для адекватного вибору тактичних прийомів та їх комплексів 

(тактичних комбінацій). 
Слід зауважити, що орієнтовна інформація може бути виражена як у 

вербальній формі (усній і письмовій мові), так і в невербальній формі, що 
проявляється через ознаки і властивості речей, предметів матеріальної 
обстановки та статичних і динамічних проявах зовнішності людини, що 
відображують психічний і фізичний стан особи, її інтелектуальний та 
емоційний рівень, відношення до розслідуваної події, бажання чи небажання до 
спілкування зі слідчим [10, c. 93–94]. Невербальна антроподжерельна 
інформація знаходить своє вираження усвідомлено (мова жестів глухонімих або 
у спілкуванні злочинців між собою, удавані емоційні виявлення в процесі 



 

 

спілкування), а також неусвідомлено: через спонтанні жести, міміку, рухи 
частин тіла, емоційні реакції тощо. Неусвідомлений вираз такої невербальної 
інформації повинен безумовно сприйматися слідчим, отримувати відповідну 
оцінку і використовуватися у тактичних цілях. 

Вважаємо, що проблеми отримання, інтерпретації та використання 
орієнтовної криміналістично-значущої інформації заслуговує подальших 
наукових досліджень з метою оптимізації вирішення тактичних завдань у 
діяльності з розслідування злочинів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
ДАВНОСТІ НАСТАННЯ СМЕРТІ 

 
Встановлення давності настання смерті (ДНС) і досі залишається однією з 

головних питань судово-медичної експертизи [1]. Актуальність даної проблеми 
визначається тим, що і досі практика судово-медичної експертизи не має 
універсального метода визначення ДНС, який би міг повністю задовольнити 
потреби слідства тому, що жоден з відомих методів судово-медичного 
встановлення ДНС не в змозі врахувати з достатньою повнотою різноманітні 
особливості розвитку післясмертного процесу в трупі. 

Окрім звичайного візуального та інструментального методів, які 



 

 

використовуються у секційного стола під час проведення експертизи трупа, 
існує низка методів визначення динаміки післясмертних змін, за допомогою 
яких можна уточнити давність настання смерті. Серед них є гістологічні 
методи, спектрографічні, гістохімічні, біохімічні, імунологічні, 
фотоколорометричні, метод автокореляційного аналізу поляризаційних 
зображень гістологічних зрізів, реєстрації понад слабкого свічіння тканин [2]; 
визначення повільнохвильової електричної активності органів і тканин; 
емісійна спектрографія шкіри та внутрішніх органів тощо. Однак, головною і 
незручною особливістю всіх цих методів є необхідність їх проведення у 
спеціальних лабораторіях за допомогою відповідного обладнання. Але 
найчастіше потреба у встановленні ДНС виникає у слідчого та судово- 
медичного експерта при проведенні термінових слідчих дій в умовах роботи в І 
інстанції. Як відомо, відділення СМЕ районної чи міжрайонної ланки не мають 
в своєму розпорядженні місцевої лабораторії з сучасним обладнанням. В 
кращому випадку в них є невеликий арсенал мінімального інструментарію. 
Тому нашою метою став пошук легкої у виконанні методики, за допомогою 
якої кожен районний експерт міг би власноруч розширити арсенал методів 
визначення ДНС, не очікуючи тривалий час(близько місяця) результатів 
допоміжних лабораторних досліджень. 

Як відомо, ідентифікація — це встановлення тотожності об'єкта з іншими 
за певними ознаками або властивостями, яке являє собою процес дослідження 
об'єкта. В нашому випадку ідентифікація ДНС полягала в процесі встановлення 
тотожності якісного візуального показника, за яким об'єкт (труп або його 
частини, органи чи тканини) міг би відповідати певній добі післясмертного 
періоду. Методологія, в широкому розумінні, – це наука про методи або 
система підходів, принципів, прийомів і методів вивчення загальних і 
специфічних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування явищ і 
процесів, що забезпечують об'єктивність, повноту і всебічність цих досліджень. 
Уявлення про тотожність виходить із визначення індивідуальності об'єктів 
матеріального світу. А особливість об'єкта полягає в тому, що він відрізняється 
від інших. Тому, суть ідентифікації полягає у встановленні однієї й тієї ж самої 
ознаки в різних об'єктах. Окрім того, методологія науки досліджує системи 
методів у науці та складає певну модель наукової діяльності та окремих її видів. 

Тому, для реалізації поставленої мети, нам спочатку треба було знайти 
необхідний метод дослідження, який би відповідав вищезазначеним вимогам. 

У пошуках вирішення даного питання ми звернули увагу на роботи 
голландського вченого Демса [3], який вперше розробив (1964) та запровадив у 
практику мікрокристалічний аналіз. Суть метода полягає в тому, що при 
додаванні до розчину речовини, яка може утворювати кристали, іншої 
біологічно активної речовини, – змінюється звичайне нормальне утворення 
кристалів. Так як найбільш чутливою речовиною, що реагує з біологічним 
субстратом є хлорид міді, цей метод дістав назву тезиграфічного дослідження. 
Особливості кристалізації знаходяться в прямій залежності від хімічних 
властивостей біологічного субстрата. З огляду на це, тезиграфія могла стати 
перспективним об’єктивним показником різноманітних змін, які перебувають в 



 

 

тілі, в тому числі і в післясмертному періоді[4]. Враховуючи легкість і 
швидкість виконання цього аналіза, його розробка була привабливою та досить 
перспективною. 

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання 
дослідження: 

1. Вивчити кристалографічну картину біологічних тканин з внутрішніх 
органів та крові на секційному судово-медичному матеріалі у 1 добу 
післясмертного періоду для з’ясування основних типових 
кристаломорфологічних показників, притаманних саме цим тканинам. 

2. Вивчити кристалографічні картини вказаних біооб’єктів на гнильно 
зміненому матеріалі та за умов штучно змодельованих гнильних змін у 
трупному матеріалі в динаміці 7 діб після настання смерті. 

3. З’ясувати діагностичне значення кристалографічного дослідження 
біосубстратів для вирішення питання про давність настання смерті. 

Предметом дослідження стало визначення можливості використання та 
припустимої ефективності кристалографічного методу в судово-медичній 
практиці України. 

Для досягнення нашої мети спочатку був розроблений алгоритм 
комплексного дослідження, за яким ми прагнули дослідити перспективи 
кристалографічного методу ідентифікації ДНС. Отже, для судово-медичної 
ідентифікації ДНС в нашому дослідженні послідовно застосовувались такі 
методи, як: візуальний, тезиграфічний, фотографічний, кристаломорфологічний 
та метод порівняльного аналізу. В ході дослідження вперше була отримана 
типова тезиграфічна картина екстрактів внутрішніх органів: головного мозку, 
серця, легень, печінки, нирок, селезінки та крові у судово-медичному матеріалі. 
Вперше проводилося комплексне кристалографічне дослідження тканинних 
екстрактів внутрішніх органів та крові, яке враховувало інтегральні зміни у 
тканинах в динаміці післясмертного періоду [5, 6]. Також, вперше, за 
допомогою порівняльного аналізу, були встановлені зміни основних типових 
морфологічних ознак кристалограм внутрішніх органів і тканин та визначена їх 
закономірність в 7-денному післясмертному періоді. 

Отримані під час проведених досліджень наукові результати значно 
розширяють можливості для ефективного судово-медичного визначення ДНС із 
застосуванням кристалографічного методу. Безсумнівними плюсами цього 
методу є те, що для його виконання достатньо не дефіцитних: реактиву(хлорної 
міді) та етанолу у мінімальній кількості, мінімального доступного 
обладнання(мікроскоп МБС, будь-який фотоапарат), яке є в бюро СМЕ, та 
досить швидкий час виконання( близько 6 годин) проти того ж гістологічного, 
на виконання якого в сучасних умовах витрачається не менше 2-3 тижнів. 

Використання розробленого алгоритму комплексного дослідження трупа 
забезпечує більш повне та точне встановлення ДНС під час гнильної 
трансформації трупа на сучасному та якісно новому рівні, що дозволяє 
отримувати об’єктивні і науково обґрунтовані дані. 

Отримані дані можуть широко використовуватись в практиці роботи 
районних, міжрайонних відділень та танатологічних відділів бюро судово- 



 

 

медичної експертизи трупів. 
Звісно, що в розвинених країнах з стабільною економікою та відповідним 

фінансуванням експертних установ, для ідентифікації ДНС розроблені та 
використовуються і більш передові та сучасні методи. В деяких країнах світу, 
як в Німеччині, встановлення ДНС є компетенцією не судово-медичного 
експерта, а криміналіста чи іншого фахівця з поліції. В Україні зміни в 
політичному житті суспільства та пов’язане з цим нестабільне фінансування 
галузі спонукає науковців – судових медиків та судово-медичних експертів до 
пошуку нових простих та ефективних методів, що розширюють діагностичні 
можливості при вирішенні головних питань судово-медичної експертизи. Тому 
вважаємо, що більш перспективними вітчизняними методами судово-медичної 
ідентифікації на даний час можуть бути ті, які не вимагатимуть великих 
матеріальних витрат, будуть використовувати доступні реактиви та обладнання 
та будуть легкими та швидкими у виконанні. 
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У цьому збірнику вміщено статтю «О системном анализе судебно-
экспертных классификаций», де більш детально розглядаються питання 
виникнення і суті цієї класифікації. 

Мета цієї роботи – викласти концепцію віднесення певних видів судової 
експертизи до трьох міждисциплінарних експертних учень: судово-експертної 
субстратології, судово-експертної документалістики і судово-експертної 
психономіки. 

«Экспертная субстратология в качестве междисциплинарного учения 
изучает следы-отображения, образованные в результате изменений либо 
структуры, либо состава взаимодействующих объектов, рассматриваемых как 
носители телесных (субстратных) свойств. Такими объектами являются любые 
тела живой и неживой природы, явления и процессы, которые оставляют при 
взаимодействии друг с другом (или окружающей средой) следы в виде 
деформации взаимодействующих тел либо следы, образованные вследствие 
переноса (отделения) собственной субстанции» [1, с. 39]. 

Вважаємо, що криміналістична технічна експертиза документів досліджує 
сліди як носії субстратних властивостей (перенос власної субстанції чорнил чи 
фарби при дослідженні реквізитів документів, дослідження власне субстанції 
документу при дослідженні матеріалів документів). Тому відносимо її до 
експертної субстратології. 

До експертної субстратології слід також, на нашу думку, віднести 
криміналістичні експертизи: 

– зброї та слідів і обставин її використання; 
– трасологічну; 
– фототехнічну; 
– портретну; 
– експертизу голограм; 
– відео-, звукозапису; 
– вибухотехнічну; 
– матеріалів, речовин та виробів (лакофарбових матеріалів і покрить; 

полімерних матеріалів; волокнистих матеріалів; нафтопродуктів і пально-
мастильних матеріалів; скла, кераміки; наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів та прекурсорів; спиртовмісних сумішей; ґрунтів; металів і 
сплавів; наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі; речовин 
хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин; харчових продуктів; 
сильнодіючих і отруйних речовин); 

– біологічну. 
Остання, на наш погляд, взагалі не відноситься до криміналістичних 

експертиз і становить самостійний вид, але повинна виконуватися на сучасному 
обладнанні, за досконалими методиками і часто комісією експертів різних 
напрямів в межах однієї галузі знань – біології. Всі ці умови легше забезпечити 
у спеціалізований судово-експертній установі, а характер досліджень спонукає 
проводити такі експертизи саме в державних спеціалізованих установах 
судових експертиз. 

До експертної субстратології, на нашу думку, також відносяться: 



 

 

1. Інженерно-технічна експертиза: 
– інженерно-транспортна (автотехнічна, транспортно-трасологічна, 

залізнично-транспортна); 
– дорожньо-технічна; 
– будівельно-технічна; 
– земельно-технічна; 
– експертиза з питань землеустрою; 
– пожежно-технічна; 
– гірничотехнічна; 
– інженерно-екологічна; 
– електротехнічна; 
– комп’ютерно-технічна; 
– телекомунікаційна. 
2. Екологічна експертиза. 
«Экспертная психономика (термин В. Б. Первомайского) как 

междисциплинарное учение объединяет судебно-психиатрическую и судебно-
психологическую экспертизы, а также ряд иных экспертиз, исследующих 
навыковые функции человека (коммуникативные, двигательные, 
профессиональные, бытовые), ныне отнесенные к классу криминалистических» 
[1, с. 41]. 

До судово-експертної психономіки відносяться: 
– криміналістична почеркознавча експертиза; 
– криміналістична лінгвістична експертиза мовлення. 
До інженерно-технічної ексапертизи: 
– експертиза безпеки життєдіяльності. 
– Психологічна експертиза. 
– Військова експертиза. 
Оскільки експертизи безпеки життєдіяльності та військова досліджують 

поведінку людей в різних умовах, вважаємо, що ці види експертиз слід віднести 
до судово-експертної психономіки. 

До судово-експертної документалістики, з нашої точки зору, слід 
віднести: 

1. Інженерно-технічну експертизу: 
– оціночно-будівельну; 
– оціночно-земельну. 
2. Економічну експертизу: 
– бухгалтерського та податкового обліку; 
– фінансово-господарської діяльності; 
– фінансово-кредитних операцій. 
3. Товарознавчу експертизу: 
– машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання; 
– автотоварознавча; 
– транспортно-товарознавча; 
– військового майна, техніки та озброєння. 
4. Експертизу у сфері інтелектуальної власності: 



 

 

– літературних та художніх творів; 
– фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; 
– винаходів і корисних моделей; 
– промислових зразків; 
– сортів рослин і порід тварин; 
– комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для 

товарів і послуг), географічних зазначень; 
– топографії інтегральних мікросхем; 
– комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; 
– економічна у сфері інтелектуальної власності. 
5. Мистецтвознавчу експертизу. 
Всі ці експертизи, з нашої точки зору, вивчають сліди-позначення. Так, 

оцінка в грошовому еквіваленті – це умовне позначення цінності об’єкту в 
народному господарстві чи свідомості людини. Це відповідає визначенню 
грошей як всесвітнього загального визнаного еквіваленту. 

Всі експертизи у сфері інтелектуальної власності також мають справу зі 
слідами-позначеннями і умовно виділеними класифікаціями, а економічна 
експертиза у сфері інтелектуальної власності ще й з оцінкою цінності об’єкту. 

Мистецтвознавча експертиза виконує атрибуцію творів, віднесення творів 
до певних класифікацій, що також є умовними позначеннями, визнаними 
людством. Крім цього, мистецтвознавча експертиза також оцінює цінність 
об’єкту з позицій умовних класифікацій. 
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СУДОВО-ЕКСПЕРТНЕ ПРАВО 

НА ЗАХИСТІ ПРАВ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ 
 
В спеціальній літературі тематика соціального захисту судових експертів 

не висвітлюється. Вважається ледь не соромним піднімати в спеціальній 
літературі питання заробітної плати та пенсійного забезпечення судових 
експертів. З нашої точки зору, соромним слід визнати стан соціальної 



 

 

захищеності судових експертів – працівників державних спеціалізованих 
судово-експертних установ – невійськовослужбовців. Замовчування проблем 
соціального захисту не призведе до його покращення. 

Метою даної роботи є підняття теми соціального захисту судових 
експертів в сучасних умовах. 

Судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, 
незалежності, об’єктивності і повноти дослідження (ст. 3 Закону України «Про 
судову експертизу»). Порушення будь-якого з цих принципів тягне за собою 
порушення інших [1]. 

При цьому принципи незалежності і об’єктивності дослідження напряму 
залежать від соціальної захищеності судового експерта, його матеріального і 
технічного забезпечення. Якщо судовий експерт отримує низьку заробітню 
платню, шанси на його незалежність і об’єктивність зменшуються. Спокуса 
отримати додаткову платню від сторони справи тим більша, чим менша 
встановлена законодавцем заробітна платня. 

Слід зазначити, що зовсім нещодавно, 19 грудня 2017 року, законодавець 
збільшив заробітну платню судовим експертам. Так, частиною 2 статті 18 
Закону України «Про судову експертизу» встановлено: «Працівникам 
державних спеціалізованих установ (невійськовослужбовцям і тим, які не 
мають звань рядового і начальницького складу), які мають кваліфікацію 
судового експерта, посадові оклади встановлюються у розмірі не менше 10 
розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 
січня календарного року». Такий прожитковий мінімум з 1 січня 2018 року 
становить 1700 грн., таким чином, заробітна платня судового експерта повинна 
складати не менше 17 тисяч гривень на місяць. 

Але, по-перше, наразі встановлена заробітна плата не виплачується у 
зв’язку з відсутністю передбачених на неї у Державному Бюджеті України 
коштів. По-друге, така платня встановлена «щойно». До цього заробітна платня 
обраховувалася майже на рівні мінімальної заробітної плати. 

На захист сплати судовим експертам достойної заробітної платні можна 
привести низку аргументів. 

1. Правосуддя України з кожним роком потребує застосування все 
більшого обсягу спеціальних знань. Відповідно, обсяг проведення судових 
експертиз щорічно збільшується. При цьому комплектація державних 
спеціалізованих установ судових експертиз не збільшується пропорційно. 
Таким чином, навантаження на кожного судового експерта в Україні щорічно 
зростає. 

2. Значущість правосуддя України, третьої ланки влади в Україні, має 
збільшувати авторитет осіб, які слугують справі здійснення правосуддя 
України. Натомість судові експерти – працівники державних спеціалізованих 
установ судових експертиз – отримували сущі копійки, що ніяк не сприяє 
укріпленню правових позицій судових експертів і їх авторитету. При цьому 
заробітну платню суддям, слідчим, детективам тощо підняли досить давно, а 
судових експертів залишили поза зоною уваги. Таким чином, судові експерти 
були слабкою ланкою в ланцюжку відправлення правосуддя у кримінальних 



 

 

справах стосовно можливості сторін по справі недобросовісно впливати на 
розгляд справи з їх участю. Погодьтеся, коли суддя отримує 50 тисяч гривень 
на місяць, а судовий експерт 4 тисячі гривень на місяць, до кого легше 
звернутися з недобросовісною пропозицією? 

3. Судовий експерт має бути не лише ситим, одягненим і взутим, але мати 
можливість вільно пересуватися за власний кошт, мати пристойні добові, щоб 
забезпечити можливість прибуття на огляд місця події чи на розгляд справи в 
суді. Натомість добові вираховуються за відрив від звичайних занять, а 
звичайні заняття судового експерта оплачувалися ледь більше ведення 
домогосподарства. Таким чином, кошти не покривали необхідних на 
відрядження витрат, що теж не сприяє відправленню правосуддя в Україні. 

І, нарешті, чоловік, за звичаєм, є годувальником родини. Погодьтеся, 
годувальник має заробляти більше власної дружини, матері, сестри. А про що 
може бути мова, коли заробітна платня чоловіка ледь сягає двох прожиткових 
мінімумів. Це з необхідністю зумовило перекіс, коли жінок-судових експертів 
набагато більше, ніж чоловіків. 

Судово-експертне право як галузь, відповідальна за правові засади 
судово-експертного забезпечення правосуддя, або як галузь юридичного 
знання, відповідальна за правове забезпечення судових експертів та судово-
експертної діяльності, повинна стати на захист соціально незахищеної верстви 
населення – судових експертів. 

На сьогоднішній день, якщо питання заробітної платні принаймні 
враховане законодавцем, то питання пенсійного забезпечення залишається 
відкритим. 

При сьогоднішній заробітній платні (5-7 тисяч гривень посадового 
окладу) пенсія судового експерта складе 2-3 тисячі гривень на місяць. Це трохи 
більше або приблизно рівно платі за житло невеличкої однокімнатної квартири 
в опалювальний період. 

Вже не кажучи про неможливість вирішити свої соціально-побутові 
потреби (покращити житлові умови, забезпечити власних дітей та онуків), така 
пенсія принижує честь і гідність людини, яка все своє життя дбала про 
забезпечення правосуддя України законними, незалежними, об’єктивними і 
повними судовими експертизами. 

Пропонується наступне формулювання доповнення до статті 18 Закону 
України «Про судову експертизу»: 

«Особам, які мають кваліфікацію судового експерта 
(невійськовослужбовцям і тим, які не мають звань рядового і начальницького 
складу), або проводили впроваджені в судово-експертну практику науково-
дослідні роботи в галузі криміналістики і судової експертизи, і брали участь у 
розробці методик проведення судових експертиз, виплачується пенсія у розмірі 
80 відсотків середньої заробітної платні за 5 років за останнім місцем роботи, 
але не менше 7 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року». 

Невійськовослужбовцям і тим, які не мають звань рядового і 
начальницького складу – тому, що для військовослужбовців і тих осіб, які 



 

 

мають звання рядового і начальницького складу, діють інші законодавчі акти. 
7 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 

на 1 січня календарного року – тому, що 10 таких розмірів отримує працюючий 
працівник державних спеціалізованих установ судових експертиз. 7 розмірів 
прожиткового мінімуму приблизно дорівнюють 80 відсоткам оплати 
працюючих працівників при умові, що закладені законодавцем зміни будуть 
втілені в життя. 

Така пенсія дозволить гідно доживати до глибокої старості людям, які 
віддали справі судово-експертного забезпечення правосуддя України все своє 
життя і стимулюватиме молоді кадри приходити на роботу до державних 
спеціалізованих судово-експертних установ. 
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ПРОВІДНА РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
В УДОСКОНАЛЕННІ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Важливим інструментарієм в удосконаленні якості робіт та послуг  є 

стандартизація, заснована на останніх досягненнях науки, техніки та 
практичного досвіду, що сприяє прийняттю прогресивного та економічно 
оптимального рішення багатьох виробничих завдань. Світовий та вітчизняний 
досвід впровадження стандартизації свідчить про широке коло завдань та 
проблем, які можуть бути вирішені, що підтверджується в самому терміні 
«стандартизація». 

Так, згідно з ДСТУ ГОСТ 1.1:2005 (ГОСТ 1.1-2002, IDT) [1] та 
ДСТУ1.1:2015 (ISO/IEC Guide 2:2004, MOD) [2]  стандартизація – це діяльність 
з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній галузі 
шляхом встановлення положень для загального й багаторазового використання 
щодо реально існуючих чи можливих завдань. 

Стандартизація, як галузь науково-технічної діяльності, є методологічною 
дисципліною для розвитку науки та техніки. Основу стандартизації становлять 
узагальнені результати науки, техніки, практичного експерименту та 
виробництва, що спрямовані на досягнення оптимальної користі. Головним 
завданням стандартизації є створення системи нормативно-технічної 
документації, що встановлює прогресивні вимоги до товарів, робіт та послуг. 

На даний час судово-експертне забезпечення має стандартизовані методи 



 

 

та методики проведення судових експертиз та експертних дослідженнях. Однак, 
з метою підвищення якості та об’єктивності висновку експерта необхідно 
стандартизувати не тільки методи та методики проведення експертних 
досліджень, але й весь процес виконання експертиз в науково-дослідній 
установі. У цьому контексті особливого значення набуває стандартизація 
кваліфікаційних вимог до судових експертів. 

Обґрунтовано, що дефініція «стандартизація» є комплексним терміном, 
ключовими елементами якого виступають поняття «типізація» та «уніфікація». 
Аналіз теоретико-практичних напрацювань свідчить про застосування в судово-
експертній діяльності методів типізації у підготовці типових висновків 
експертів, супровідних листів, листів про погодження терміну проведення 
експертиз, тощо, на основі яких потім складаються конкретні тексти висновків 
та листів, аналогічних за формою та змістом. 

На підставі аналізу наукових позицій визначено, що уніфікація полягає в 
раціональному скороченні елементів вихідної більшості об’єктів, в результаті 
чого встановлюється оптимальна типовість (однаковість) судово-експертної 
діяльності. 

Встановлено, що в теорії судової експертизи уніфікація та стандартизація 
дуже часто розглядаються як процеси встановлення єдиного науково-
методичного підходу до експертної практики, не дивлячись на те, що самі ці 
дефініції не є синонімами. Стандартизація методичних матеріалів по 
виконанню судових експертиз є завершальним етапом їх уніфікації, доведення 
її результатів до рівня обов’язкової правової допомоги. 

Враховуючи, що висновки експертів є процесуальними джерелами 
доказів (ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України),  а відповідно до ст. 101 КПК України кожна сторона кримінального 
провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на 
його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях, тому у цьому 
контексті має місце явище - змагання сторін [3]. Для забезпечення високої 
якості експертиз та підвищення їх доказової значимості велике значення має 
використання методів та правил стандартизації в практичній діяльності судових 
експертів. 

Стандартизація судово-експертної діяльності є одним із механізмів 
вирішення проблеми оцінювання висновку експерта, а також підвищення якості 
судової експертизи, остільки передбачає оцінку якості судово-експертної 
роботи органом з сертифікації. Стандартизація суміщена з законодавством 
України сприяє більш ефективному технічному регулюванню на державному 
рівні. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що на сьогодні чітко 
визначено межі екстенсивних форм розвитку судово-експертної діяльності, що 
передбачають підвищення ефективності та якості виконання судових експертиз. 

Таким чином, не дивлячись на проблемні питання в сфері судово-
експертної діяльності в Україні, стандартизація, як один із дійових механізмів  
підвищення якості, відіграє провідну роль в удосконаленні судово-експертної 
діяльності в Україні. Слід зазначити, що необхідність стандартизації судово-



 

 

експертної діяльності в Україні, а також формування на її основі єдиного 
науково-методичного підходу щодо здійснення експертної діяльності повинна 
бути законодавчо регламентованою. 
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ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ 
АКРЕДИТАЦІЇ СУДОВО-ЕКСПЕРТНИХ УСТАНОВ 

 
Історія акредитації судово-експертних установ (далі – СЕУ) як системне 

явище бере свій початок з прийняттям у 1982 р. Американським товариством 
директорів криміналістичних лабораторій/Радою з акредитації лабораторій 
(American Society of Crime Lab Directors/Laboratory Accreditation Board – 
ASCLD/LAB) програми акредитації судово-експертних лабораторій [1, с. 76] та 
акредитації криміналістичної лабораторії в штаті Іллінойс. Так, ASCLD/LAB 
стає першим у світі органом по акредитації СЕУ. В якості основного стандарту, 
вимогам якого повинні відповідати лабораторії, був обраний ISO/IEC 17025. За 
десять років реалізації програм (з кінця 1982 по початок 2003 р.) тільки в 
Сполучених Штатах Америки було акредитовано 237 з приблизно 350 
експертних організацій [2, с. 24–25]. Крім того, американською організацією 
ASCLD/LAB акредитовані лабораторії Канади, Австралії, Нової Зеландії, 
Сінгапура, Гонконгу тощо. 

Оскільки акредитація СЕУ є одним із найважливіших факторів 
забезпечення якості випробувань та взаємного визнання результатів, в умовах 
глобалізації паралельно з американськими криміналістами багато уваги 
відповідним питанням приділялось Європейськими фахівцями. Як результат – 
на цей час більшість Європейських СЕУ вже успішно пройшли акредитацію за 
відповідним стандартом. 

Відносно судових лабораторій, що здійснюють СЕД з криміналістичних 
видів досліджень, вирішення завдання з розширення сфери застосування 
стандарту ISO/IEC 17025 взяла на себе міжнародна організація з акредитації 



 

 

лабораторій ILAC, яка оприлюднила у 2002 р. Настанову з питань акредитації 
судово-експертних лабораторій (далі – СЕЛ) («Guidelines for Forensic Science 
Laboratories» ILAC-G19:2002 [3]) за відповідним міжнародним стандартом. 
Аналогічна настанова розроблена Управлінням Організації Об’єднаних Націй 
по наркотикам та злочинності (UNODC) [4]. Розробка та прийняття Настанови з 
питань акредитації СЕЛ ILAC-G19:2002 були викликані гострими потребами 
практики акредитації СЕЛ. Як пояснює С. А. Кузьмін, аналіз досвіду 
акредитації судово-експертних лабораторій, в першу чергу американською 
організацією ASCLD/LAB, до початку 2000-х років з усією очевидністю 
висвітлив проблему проведення акредитації СЕЛ відповідно до стандартів 
(перш за все мова йде про міжнародний стандарт ISO/IEC 17025). Адже 
вказаний та інші стандарти спочатку були розроблені стосовно діяльності 
різного роду вимірювальних лабораторій і не враховували специфіки судової 
експертизи. Мали місце неоднозначне розуміння самої можливості включення в 
область акредитації таких родів/видів експертиз, як почеркознавчих, 
трасологічних та ін. Роз’яснення з подібних питань були необхідні як органам з 
акредитації, так і самим судово-експертним лабораторіям [2, с. 25]. 

У зазначеній Настанові ILAC-G19:2002 містяться окремі положення 
ISO/IEC 17025 з конкретизацією їх застосування під час акредитації експертних 
лабораторій. Загальна частина Настанови присвячена вимогам до управління 
(документованим процедурам організації та проведення досліджень) та 
технічним вимогам до лабораторії [3], більшість яких не суперечать 
сформованим експертним технологіям в СЕУ України, а деякі з них вже 
реалізовані. 

Враховуючи актуальні питання акредитації СЕУ в аспекті подальшого 
вдосконалення інструктивної бази, у 2007 р. Міжнародним форумом з 
акредитації IAF та Міжнародною кооперацією з акредитації лабораторій ILAC 
приймається рішення щодо розроблення єдиного керівного документу, який 
передбачав би впровадження в діяльність СЕУ стандартів ISO/IEC 17020 та 
17025. У 2008 р. робочими групами ENFSI та EA розроблено та прийнято 
спільний документ – Настанову з імплементації ISO/IEC 17020 в галузі огляду 
місця події ЕА-5/03 М:2008 [5], що являє собою адаптовані вимоги 
відповідного стандарту для проведення робіт на місці події. 

Як слушно зазначає С. А. Кузьмін, характерним для всіх перерахованих 
вище інструктивних матеріалів є те, що в них реалізується підхід «від 
стандарту», тобто даються рекомендації застосування окремих положень 
стандартів к певним аспектам діяльності судово-експертних організацій. 
Не дивно, що такий підхід створював враження певної фрагментарності та не 
міг гарантувати охоплення вимогами системи забезпечення якості всіх етапів 
діяльності судово-експертної організації, отже, він не вирішував завдань 
повного забезпечення довіри до результатів діяльності акредитованої 
лабораторії [2, с. 26]. Саме тому, у 2014 р. міжнародною кооперацією з 
акредитації випробувальних лабораторій ILAC разом із спеціалістами мереж 
ASCLD/LAB і ENFSI підготовлено й прийнято об’єднаний документ – 
Настанову G19:08/2014 «Модулі в судово-експертній діяльності» [6]. 



 

 

Настанова ILAC G19:08/2014 не суперечить стандартам ISO/IEC 17025 та 
ISO/IEC 17020, при цьому систематизуючи, уточнюючи і деталізуючи окремі їх 
позиції з урахуванням специфіки функціонування СЕУ, розкриваючи проблемні 
питання узгодження зі сферою діяльності СЕУ. 

Аналіз міжнародного досвіду акредитації СЕУ дозволяє стверджувати 
про можливість розробки і затвердження в Україні комплексного акту з питань 
акредитації СЕЛ, що враховував би вимоги стандартів ISO/IEC 17025 та 
ISO/IEC 17020 з урахуванням Настанови ILACG19:08/2014. При розробці 
такого акту окрему увагу слід приділити термінології через різницею значень і 
найменувань, які використано в Настанові ILACG19:08/2014, з термінологією, 
що закріплено в галузі правового регулювання статусу СЕУ України, їх 
функціонування тощо. Вважаємо за доцільне в такому акті визначити не тільки 
вимоги до СЕУ як об’єкту акредитації, але й вимоги до окремих етапів (за 
термінологією Настанови ILACG19:08/2014 – модулів) діяльності експертів. 
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В умовах гібридної війни та часткової окупації територій нашої держави, 

вкрай необхідно удосконалити процедуру формування доказової бази за 
злочином, передбаченим ст. 332-1 ККУ («Порушення правил в’їзду на 



 

 

тимчасово окуповану територію та виїзду з неї»). Правоохоронна практика 
свідчить про зростання випадків незаконного перетину державного кордону 
України, зокрема, і тимчасово окупованої території АР Крим. 

Судна вимикають автоматизовані ідентифікаційні системи (АІС) та, в 
порушення основоположних норм міжнародного права та національних 
інтересів України, здійснюють відвідування закритих портів тимчасово 
окупованої території України Автономної Республіки Крим. В даному 
контексті доцільним є формування ефективної доказової бази для доказування 
вини злочинців в процесі як національного, так і міжнародного судочинства. 

Автоматизована ідентифікаційна система (АІС) призначена для 
ідентифікації місцезнаходження того чи іншого судна з метою оперативного та 
ефективного вирішення питання управління руху суден, обміну інформацією як 
між суднами, так і берегом [1, с. 80]. Спільне використання автоматичної 
ідентифікаційної системи на суднах і в береговій інфраструктурі дозволяє 
реалізувати наступні переваги, в порівнянні з існуючими засобами навігації, а 
саме можливість постійного моніторингу місця розташування судна та його 
ідентифікацію [2, с. 83]. 

Таким чином, системи АІС є обов’язковим елементом використання для 
крупногабаритних морських плавзасобів. 

Одним із стратегічних джерел інформації держави (про дослідження 
природних ресурсів, екологічний моніторинг поверхні Землі, визначення 
природних і антропогенних утворень і так далі) є використання інформаційних 
систем, і, насамперед, це пов'язано з впровадженням сучасних технологій на 
основі космічних систем дистанційного зондування Землі [3, с. 4]. Так, 
наприклад, Національне управління океанічних і атмосферних досліджень 
(National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) займається різними 
видами метеорологічних та геодезичних досліджень і прогнозів для США, 
вивченням світового океану і атмосфери. NOAA було створено 3 жовтня 1970 
року і структурно як федеральне відомство (наукове агентство) входить до 
складу Міністерства торгівлі США [4]. У сеансі передачі даних з супутників 
NOAA, передаються зображення двох спектральних каналів: видимого (у 
денний час доби) або середнього інфрачервоного (ІЧ) (вночі) і теплового ІЧ 
(цілодобово) з просторовим розрізненням близько 1,1 км і шириною смуги 
огляду близько 3000 км. Повторюваність прийому знімків однієї і тієї ж 
території складає 3-4 рази на добу для одного супутника або 8-12 разів залежно 
від кількості супутників, що одночасно діють [5, с. 8]. 

Аналіз вказаних фотознімків, маючи інформацію про початкове 
місцеперебування плавзасобу з ввімкненим АІС, дозволить, враховуючи певні 
ідентифікаційні ознаки, прослідкувати рух судна після вимкнення АІС (з 
похибкою 2-3 години та в залежності від атмосферних перешкод) та 
підтвердити чи спростувати факт несанкціонованого перебування судна на 
певній території, що має значення для слідства. 

Дана процедура розглядається в аспекті судово-експертної діяльності. В 
ході дослідження експерт, що має спеціальні знання в області ГІС-технологій та 
картографії, проводить аналіз картографічних та супутникових даних, формує 



 

 

траєкторію руху судна за визначених часових термінів та координат. Крім того, 
алгоритм дослідження базується на наявній інформації АІС судна та аналізі 
отриманих фотознімків з штучних супутників Землі. При проведенні 
дослідження враховуються певні ідентифікаційні ознаки плавзасобу за АІС при 
переносі вказаних даних на фотозображення з штучних супутників Землі. 

Процедура проведення експертного дослідження містить наступні етапи: 
1) ознайомлення експерта з матеріалами провадження та доказами (висновки 
експертиз, матеріали слідчих дій, картографічна інформація, супутникові 
знімки, характеристики судна, дані АІС та ін.); 

2) аналіз картографічних даних та супутникових знімків в різні часові 
терміни та координати, побудова траєкторії руху судна, згідно з визначеними 
критеріями після вимикання сигналу АІС; 

3) формування висновків; оформлення результатів проведеного 
дослідження, надання відповіді ініціатору. 

Висновки. 
Пропонується проведення експертного дослідження супутникових 

знімків та картографічних даних, з метою ідентифікації судна після вимкнення 
АІС та відтворення траєкторії руху. Метою зазначеної процедури є формування 
доказової бази при розслідуванні злочину, передбаченого ст. 332-1 ККУ 
(«Порушення правил в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї»). 
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постійне підвищення якості досліджень та жорсткий контроль за достовірністю 
їх результатів в регіональних Науково-дослідних експертно-криміналістичних 
центрах (далі – НДЕКЦ). Гарантією достовірності досліджень може виступати 
комплекс заходів, що вживаються в регіональних НДЕКЦ: 1) організація 
чіткого функціонування системи підготовки персоналу; 2) застосовування 
передових методик і методів; 3) упровадження сучасного устаткування, засобів 
вимірювальної техніки; 4) випробування і налагодження устаткування; 5) 
участь персоналу у міжлабораторних порівняльних дослідженнях. 

Зазначені заходи відповідають принципам системи управління якістю 
(далі – «СУ») та повинні мати кінцеву реалізацію у вигляді акредитації за 
міжнародними стандартами якості лабораторій з різною експертною 
спеціалізацією (лабораторій автотехнічних досліджень у тому числі). Під «СУ» 
маємо на увазі міжнародний стандарт ISO/IEC 17025/2005 «General requirements 
for the competence of testing and calibration laboratories». Цей стандарт 
гармонізований в Україні, як ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до 
компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» (далі – ДСТУ) 
та впроваджений, як національний нормативний документ. 

В розрізі напрямків дослідження автотехнічної експертизи першочергової 
актуальності набуває акредитація такого напряму, як дослідження технічного 
стану транспортних засобів (далі – ТЗ). Без проведення такого дослідження 
повний і об’єктивний аналіз конкретної дорожньо-транспортної ситуації 
неможливий. Зазвичай встановлений характер несправності ТЗ визначає і 
характер подальших слідчих дій, спрямованих на отримання відомостей, 
необхідних для встановлення дійсних причин події. 

У загальному випадку весь комплекс питань, що цікавлять слідчого (та 
слідчого суддю), із технічного стану ТЗ (учасників ДТП), незалежно від стану 
об’єкта дослідження, вирішується у процесі послідовного виконання 
контрольних і перевірочних робіт в три етапи. Кожен етап призначений для 
дослідження своїх об’єктів із використанням певних прийомів і способів 
перевірки. 

Для забезпечення достовірності отриманих в ході експертного 
дослідження результатів, «СУ» передбачає розробку та виконання стандартних 
операційних процедур (далі – «SOP»), і яких прописуються послідовність та 
діапазон необхідних до виконання дій. Так, для експертизи технічного стану 
розробляються дві «SOP»: 1) «Експрес-діагностика колісних транспортних 
засобів категорії М1» [4]; 2) «Контроль температури навколишнього 
середовища та стану дорожнього покриття на ділянках дороги, де проводиться 
вимірювання» [5]. 

Перша процедура («Експрес-діагностика колісних транспортних засобів 
категорії М1») розробляється для досліджень технічного стану рульового 
керування, ходової частини, робочої гальмівної системи транспортних  засобів 
категорії М1 шляхом проведення експрес-діагностики систем, що забезпечують 
безпеку руху, по критеріям ефективності та функціональної працездатності [4, 
с. 5]. 

Слід зазначити, що поняття «працездатність» та «справність» не 



 

 

ідентичні. Працездатний об’єкт на відміну від справного відповідає лише тим 
вимогам нормативно-технічної документації, які забезпечують його нормальне 
функціонування та виконання заданих функцій. При цьому може не 
задовольняти, наприклад, вимогам, що відносяться до зовнішнього вигляду. 
Працездатний об’єкт може бути несправним, але його несправності не 
настільки суттєві, щоб порушити нормальне функціонування [2, с.155; 4, с. 4–
8]. 

Друга «SOP» описує процедуру контролю температури навколишнього 
середовища та стану дорожнього покриття на ділянках дороги, де проводиться 
вимірювання при проведенні досліджень. 

Основної уваги безумовно потребує перша з розглянутих «SOP» –  
«Експрес-діагностика колісних транспортних засобів категорії М1». Згідно 
визначеної в процедурі термінології, під діагностикою технічного стану ТЗ слід 
розуміти сукупність контрольних технологічних операцій, на основі яких 
складається висновок. А під діагностуванням – процес визначення та оцінки 
технічного стану об’єкта дослідження без його розбирання, по сукупності 
виявлених діагностичних параметрів (симптомів) [4, с. 5]. 

Що стосується порядку проведення експрес-діагностики, то підчас її 
проведення застосовуються такі методи: 1) візуальний метод, 2) функціональне 
опробування на місці; 3) ходові випробування [3, с. 53; 4, с. 10–15]. 

Стандартні операційні процедури по суті упорядковують, визначають 
поетапність та послідовність виконання робіт, додають системності 
дослідженню технічного стану ТЗ та визначають критерії його оцінки. 

Впровадження «СУ» за напрямком автотехнічної експертизи підвищує 
рівень довіри до результатів досліджень та забезпечує прозорість усього 
комплексу робіт: від реєстрації ухвали слідчого судді до видачі висновку 
експертизи. В ході цього процесу вживаються дії, які запобігають створенню 
невідповідностей у процесі виконання досліджень, що підвищує також і 
конкурентність експертної установи. 
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ЗМІНА ПОРЯДКУ ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТА З ПОЗИЦІЇ 
ДЕЯКИХ ЗАСАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНИ 

 
З жовтня 2017 року Верховна Рада України прийняла  Закон, яким, 

зокрема, було в новій редакції викладено Господарський процесуальний кодекс 
(далі – ГПК) України, Цивільний процесуальний кодекс (далі – ЦПК) України 
та Кодекс адміністративного судочинства (далі – КАС) України, внесено 
суттєві зміни до Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК 
України), зокрема в новій редакції викладено статті 242, 243 і 244 КПК щодо 
процесуального порядку залучення експерта, суть якої полягає у позбавленні 
сторін обвинувачення і захисту права на самостійне залучення експерта з 
залишенням права сторін заявити клопотання перед слідчим суддею чи судом 
про проведення експертизи [1, с. 74]. До речі, інші зазначені процесуальні  
кодекси України таке право передбачають, як, наприклад, ЦПК право учасника 
справи замовити висновок експерта і подати висновок, складений на його 
замовлення, до суду. У висновку експерта зазначається, що висновок 
підготовлено для подання до суду, та що експерт обізнаний про кримінальну 
відповідальність за завідомо неправдивий висновок. Експерт, який склав 
висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов’язки, що й 
експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду (ч.1, 5, 6 ст. 106 
ЦПК). Матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, 
або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням (ч.1 
ст.107 ЦПК) [1, с. 30]. Аналогічні положення містяться у статтях 101-103 ГПК 
[1, с. 8]. Згідно з ч.3 ст.101 КАС висновок експерта може бути наданий на 
замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення 
експертизи [1, с. 56]. 

Таким чином, лише щодо КПК законодавець обрав окрему позицію, не 
передбачивши самостійного залучення експерта сторонами кримінального 
провадження. Така позиція видається необґрунтованою, особливо стосовно 
сторони захисту, з наступних міркувань. 

Право збирати і подавати докази є важливою складовою змісту цілої 
низки засад кримінального провадження: доступу до правосуддя, змагальності 
сторін, забезпечення права на захист та ін. Вперше в КПК України 2012 року 
закріплено засаду доступу до правосуддя (ст. 21), за якою кожному 
гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні 
строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону. При 
цьому передбачається право такої особи на активну участь як у досудовому, так 
і в судовому провадженні, з використанням наданих їй процесуальних прав, 
зокрема шляхом збирання і подання цих доказів суду, сприяючи досягненню 
правосудного процесуального рішення. Згідно з засадою забезпечення права на 
захист підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на 



 

 

захист, яке полягає, зокрема, у наданні йому права збирати і подавати докази 
відповідно слідчому, прокурору, слідчому судді, суду(ч. 1 ст. 20, п. 8 ч. 3, п. 2 ч. 
4 ст. 42, ч. 3 ст. 43 КПК). Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду 
своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості передбачає, що 
сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання 
до суду речей, документів, інших доказів (ч. 2 ст. 22 КПК). 

Первинна редакція КПК України від 13 квітня 2012 року [2], яка отримала 
позитивну оцінку міжнародних експертів [3, c. 361–362], передбачала, зокрема, 
що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони кримінального 
провадження або за дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування 
обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні 
спеціальні знання (ч. 1 ст. 242 КПК), сторона обвинувачення залучає експерта 
за наявності підстав для проведення експертизи, у тому числі за клопотанням 
сторони захисту чи потерпілого. Сторона захисту має право самостійно 
залучати експерта на договірних умовах  для проведення експертизи, у тому 
числі обов’язкової (ч. 1 і 2 ст. 243 КПК). 

Таким чином, новий КПК України вперше зробив досить реальний крок 
до забезпечення проголошеного в конституційній засаді кримінального 
провадження змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів 
і у доведенні перед судом їх переконливості (п. 3 ч. 2 ст.129 Конституції 
України, ч. 2 ст. 22 КПК) положення закону про те, що сторони кримінального 
провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, 
документів та інших доказів, оскільки загалом такі права у сторони 
обвинувачення і сторони захисту ще далеко не рівні, з огляду на те, що тільки 
сторона обвинувачення має право збирати докази основним призначеним для 
цього процесуальним способом – шляхом проведення слідчих(розшукових) та 
негласних слідчих(розшукових) дій, зокрема і шляхом призначення 
експертизи(ч. 2 ст. 93 КПК). 

Виходячи з того, що сторона захисту за КПК 2012 року отримала право на 
здійснення збирання доказів шляхом отримання висновків експертів (ч. 3 ст. 93 
КПК), її представникам було надано право самостійно залучати експертів на 
договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової (ч. 2 
ст. 243 КПК). Тим самим було отримано право на вільний вибір компетентної 
експертної установи чи конкретного експерта (експертів), формулювання перед 
ними тих питань, які потребують спеціальних знань і мають значення для 
з’ясування обставин кримінального провадження саме з точки зору (позиції) 
захисту, тобто обставин, які повністю чи частково спростовують підозру чи 
обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність 
підозрюваного, обвинуваченого. При цьому сторона захисту – це не лише сам 
підозрюваний чи обвинувачений, але, що в даному разі особливо важливо, - це і 
його захисник-адвокат, який, надаючи кваліфіковану правничу допомогу, 
допоможе визначитися з правильним вибором експертної установи чи експерта 
(експертів) і правильним формулюванням питань для висновку експерта (щоб 
вони стосувалися обставин даного кримінального провадження, не виходили за 
межі компетенції експерта тощо). Якщо підозрюваний, обвинувачений не 



 

 

залучив сам захисника, то він залучається слідчим, прокурором, слідчим 
суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням у випадках та в 
порядку, визначених статтями 49 та 53 КПК (ч. 2 ст. 48 КПК).  

І хоча практика самостійного залучення  експерта стороною захисту не 
набула широкого поширення (через відсутність подальшого чіткого 
врегулювання порядку самостійного залучення експерта стороною захисту, 
недостатність коштів тощо), сторона захисту отримала додаткове процесуальне 
право, право на альтернативу з самостійного залучення експерта у 
кримінальному провадженні. Така новела КПК України 2012 року отримали 
позитивну оцінку у науковців і практиків [див., зокрема: 4, c. 309–310; 5, c. 412–
413; 6, c. 290–291]. 

Тепер, після скасування права сторони обвинувачення і сторони захисту 
на самостійне залучення експерта, експертиза проводиться експертною 
установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, 
наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або з власної 
ініціативи, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (ч.1 ст. 242, ст. 243, 
ст. 332 КПК). При цьому прийняття рішення про призначення експертизи 
повністю залежить від розсуду слідчого судді чи суду: 1) слідчий суддя чи суд 
задовольняє клопотання про проведення експертизи, якщо особа, яка 
представляє сторону обвинувачення чи захисту, доведе, що для вирішення 
питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне 
залучення експерта; 2) слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого 
необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити 
проведення експертизи (ч. 6 ст. 244 КПК); 3) суд має право не включати до 
ухвали питання, поставлені учасниками судового провадження, якщо відповіді 
на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для 
судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі (ч. 3 ст. 332 КПК). До 
цього слід додати, що ухвала слідчого судді чи суду про проведення експертизи 
належить до тих судових рішень, які за КПК не підлягають окремому 
оскарженню (з ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 392 КПК). 

Без сумніву, зміни, внесені до КПК 3 жовтня 2017 року, не сприяють  
виконанню завдання кримінального провадження в частині швидкого 
досудового розслідування (ст. 2 КПК), оскільки призначення експертизи під час 
досудового розслідування передбачає тривалу процедуру: складання стороною 
кримінального провадження клопотання про проведення експертизи і 
звернення з ним до слідчого судді, розгляд і вирішення цього клопотання 
слідчим суддею не пізніше п’яти днів з дня його надходження до суду в 
окремому судовому засіданні (ст. 244 КПК) і , таким чином, потребує значно 
більше часу, ніж при безпосередньому зверненні сторони кримінального 
провадження за висновком експерта. 

Якщо розглядати зазначені зміни порядку призначення експертизи з 
точки зору інтересів сторони захисту, то можна стверджувати, що ними було 
погіршено процесуальне становище підозрюваного, обвинуваченого, оскільки 
із змісту загального права підозрюваного, обвинуваченого на захист вилучено 



 

 

конкретне важливе процесуальне право на самостійне залучення експерта, яке 
не потребувало дозволу з боку державного органу чи посадової особи, які 
здійснюють кримінальне провадження (слідчого, прокурора, суду) або судовий 
контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час досудового 
розслідування (слідчого судді), і яке за своїм змістовим процесуальним 
наповненням істотно переважає інші процесуальні права підозрюваного, 
обвинуваченого, які надані для збирання і перевірки доказів під час досудового 
розслідування і в суді, оскільки воно мало таку ж обов’язковість вимоги до 
експертної установи, експерта, як і постанова слідчого, прокурора чи ухвала 
слідчого судді, суду про призначення експертизи. 

Таким чином, є підстави стверджувати, що Закон від 3 жовтня 2017 року 
в частині змін до порядку призначення експертизи не відповідає положенням 
ч. 3 ст. 22 Конституції України про те, що при прийнятті нових законів або 
внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 
існуючих прав і свобод, тобто є неконституційним. У зв’язку з цим, як 
видається, необхідно внести зміни до КПК з метою відновлення права сторони 
кримінального провадження на самостійне звернення до експертної установи, 
експерта для проведення експертизи. Для сторони захисту доцільним є 
відновлення права як на самостійне залучення експерта, так і на звернення з 
клопотанням про призначення експертизи до сторони обвинувачення (слідчого, 
прокурора) або ж до слідчого судді під час досудового розслідування, а під час 
судового провадження – до суду. Відповідні зміни можна було б внести і через 
визнання Конституційним Судом України зазначених змін до КПК 
неконституційними, що тягне за собою визнання їх недійсними, з наступним 
внесенням Верховною Радою України відповідних змін до статей КПК України, 
які передбачають підстави та порядок залучення експерта (ст.ст. 69, 242-244). 
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НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ СУДЕБНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Вопросами прогнозирования развития отдельных аспектов теории 

судебной идентификации занимались многие авторы [например, 1-3]. 
После опубликования (успешной защиты) в 1970 году М. Я. Сегаем 

диссертации по теме «Методология судебной идентификации» на соискание 
ученой степени доктора юридических наук, и до сегодняшнего дня наука 
криминалистика (как минимум, в анализируемом разделе) не только 
продвинулась вперед, но учеными также продолжают разрабатываться и 
перспективные направления ее развития. 

К числу подобных перспективных направлений, актуальных для 
производства дальнейших исследований, можно назвать, в частности, 
направления, связанные с использованием информационных 
(телекоммуникационных) технологий. Связано это с тем обстоятельством, что, 
как справедливо заметил Салтевский М. В., «Украина и Россия позже других 
технологически высокоразвитых государств дальнего зарубежья ... вступили в 
информационное общество...» [4]. В качестве примера можно указать 
совершенствование исследование коротких сообщений (СМС [5]), 
передаваемых посредством сотовой связи и (или) направленных с 
использованием какой-либо из существующих сегодня социальных сетей. 

К имеющимся в арсенале экспертов (специалистов) возможностям 
определения номера телефона сотовой связи и IМЕI (International Mobil 
Equipment Identity) аппарата, с которого было направлено такое сообщение, 
вполне может быть добавлена возможность весьма точного (до 1,5-2,5 м) 
определение точки местонахождения отправителя этого сообщения в 
пространстве в трех системах координат (широта, долгота, время). Не стоит 
исключать и потенциальную возможность увеличения качества 
автороведческого исследования, применительно к анализируемым коротким 
сообщениям. 

Актуальным и перспективным направлением развития методологии 
судебной идентификации является повышение валидности (надежности) 
получаемых по результатам его применения информации (выводов и (или 
заключения) эксперта, специалиста). Хотя значение показателя валидности 
(надежности) результата судебной идентификации в условиях глобализации в 



 

 

российской (как минимум) практике, указывается в научных работах 
[например, 6], тем не менее, потенциал для дальнейшего повышения его 
значения – огромен. Примером, иллюстрирующим сказанное, является 
содержание многих заключений дактилоскопических экспертиз, выполненных 
по уголовным делам экспертами в Саратовской области. Для категорического 
вывода об обнаруженном сходстве в отпечатках следов пальцев рук здесь 
используется значительно меньше признаков, чем соответствующими лицами 
правоохранительных и иных силовых органов США, производящих подобные 
экспертные исследования. Автору, изучившему более 300 российских 
экспертных заключений по таким исследованиям, не довелось, к сожалению, 
обнаружить ни в одном из них своеобразного «веера» из более 20 с лишним 
указаний, выделенных графически наглядно на таблицах общих и частных 
признаков, установленных по каждой из таких же экспертных работ в США. 
Вероятно, в дальнейшем, количество и значение совпадений, обнаруженных 
при производстве в РФ дактилоскопических экспертиз, будет изменено в 
сторону повышения. Соответствующие изменения, как предполагается, следует 
внести и в методологию научной деятельности по идентификации на 
территории РФ, и в методологию практической деятельности по такой 
идентификации. В данном аспекте следует поддержать точку зрения 
А. М. Зинина и И. Н. Подволоцкого, считающих, что принято различать 
методологию научной и практической деятельности [7]. Аналогичное мнение 
высказано было и В. Л. Колдиным [8, 9]. 

Как минимум, такая корректировка методологии судебной 
идентификационной экспертизы уменьшит число ошибочных случаев 
осуждения. Как максимум, будет сформирован новый подход к трактовке 
экспертной этики. Принимая во внимание отсутствие необходимости в 
значительных по объему инвестициях для реализации такой инновации, станет 
возможным включение (уже в измененном состоянии) материалов по такой 
идентификации в учебники, учебные программы и т.п. издания, используемых в 
сфере российского высшего юридического (как минимум) образования. Вполне 
можно допустить это как весьма актуальный шаг к интеграции образования, 
полученного на территории РФ, с результатами деятельности иностранных 
высших учебных заведений. 

Процессы глобализации, происходящие в современном мире, не должны 
обойти и, как минимум, сравнение методологии судебной идентификации, 
существующей (разработанной) в России с аналогичными методологиями, 
имеющимися в иных странах. Перспективной и показательной может оказаться 
деятельность по сравнению с методологиями экспертной (судебной) 
идентификации, действующей в современных США. 

У методологии, используемой экспертами в США, актуальным и 
интересным для российских коллег является не только отношение к показателю 
валидности произведенного исследования. Особого внимания в США 
заслуживает процедура обеспечения безопасности персонала (эксперта и иных 
лиц) при работе с потенциально опасными объектами. Хотя автором и было 
опубликовано об этом в печати несколько работ [например, 10], от реализации 



 

 

предложений в экспертной практике на территории РФ это отделяется 
значительным пространством. Соответственно, и предложение о внедрении в 
экспертную практику в РФ израильского опыта, при котором, при 
возникновении обоснованного подозрения в безопасности персонала, 
предназначенный (потенциально) для экспертного исследования объект – 
подлежит принудительному уничтожению. Не принимая даже во внимание 
место его фактического обнаружения. В основном это касается взрывчатых 
веществ (взрывных устройств). Даже ставшие известными юридической 
общественности происшествия с весьма высокопоставленными сотрудниками 
российских силовых структур по аналогичным обстоятельствам, к сожалению, 
не повлияли на стабильность существующих в РФ методологий научной и 
практической деятельности по идентификации (как минимум, в аспекте 
обеспечения безопасности персонала). Объяснение здесь очень простое: для 
внедрения таких инноваций требуется изменение мировоззренческих 
концепций, свойственных прежнему периоду развития отечественной истории, 
при котором интересы охраны жизни конкретного человека (в данном случае – 
эксперт, специалиста), должны стать выше любых иных интересов. Статистика 
количества человеческих жертв среди лиц из числа персонала при ошибках (с 
чьей-либо стороны) при работе с взрывчатыми веществами (взрывными 
устройствами) на территории РФ – наглядно иллюстрирует сложившуюся 
ситуацию, а, потому, – не доступна широкой общественности. Поэтому следует 
полностью согласиться с мнением З. И. Кирсанова [9, 11], обоснованно 
включающего систему мировоззренческих концепций в определение понятия 
«методологии криминалистики». Похожая точка зрения была свойственна и 
Р. С. Белкину. 

Следует согласиться и с мнением В. Л. Колдина, обоснованно 
считающего, что одним из типов функций современной методологии является 
выявление смысла научной деятельности (постановка проблем и выдвижение 
гипотез) [12]. 

Одной из таких проблем вполне достойна в российской науке стать 
проблема необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья 
персонала экспертных (и иных) подразделений (структур) при работе с 
потенциально опасными объектами (веществами). 

Перспективным направлением совершенствования методологии судебной 
идентификации можно назвать и увеличение роль выяснения причин и условий 
виктимности, профилактики. О роли экспертной профилактики писали многие 
авторы [7]. Как минимум, эти направления деятельности эксперта вполне 
заслуживают включения в учебные программы российских высших учебных 
заведений, готовящих юристов и собственно экспертов. В указанном аспекте, 
применительно к баллистической экспертизе, имеются весьма актуальные и не 
требующие особых инвестиций разработки саратовских ученых [13, 14]. 

Возможными становятся достаточно инновационные аспекты развития 
методологии судебной идентификации. Приоритет в исследовании 
традиционных статических следов (полученных в результате различных 
двигательных (динамических) проявлений человека), долгое время являющийся 



 

 

господствующим в практике правоохранительных органов России, должен 
будет уступить место исследованию динамических отображений [например, 
15]. Интерес для исследователей может представлять и криминалистическая 
идентификация по мысленному образу [16]. 

При производстве таких экспертиз (исследований) особое значение 
приобретает использование средств компьютерной техники. Причем, в этом 
случае компьютер используется не только (и не столько) как пишущая машинка 
и блокнот, а как полноценный помощник эксперту в реализации сложного и 
наукоемкого научно-исследовательского проекта, каким становится каждая 
такая экспертиза. Одной из проблем при воплощении в реальную практическую 
деятельность российского эксперта станет потребность в использовании для ее 
реализации не общедоступных средств компьютерной техники, имеющихся в 
свободной продаже на территории РФ, а особо мощных и технически 
совершенных средств компьютерной техники и программного обеспечения 
имеющихся, в частности, сегодня в США. Соответственно, для реализации 
указанного проекта либо такая продукция будет закуплена и завезена из США, 
что сегодня является сомнительным по причине некоторых геополитических 
противоречий, либо – создана российскими учеными на российской же 
территории. В практике автора известен довольно курьезный прецедент, когда 
компьютерная программа, полученная из США, для моделирования внешности 
человека, не смогла быть технически запущена на далеко не самом плохом (по 
российским представлениям) компьютере (системном блоке). Такой системный 
блок, находившийся в Саратовской государственной юридической академии, 
доступен далеко не каждому эксперту (специалисту) в РФ. Примечательно, что 
указанная компьютерная программа, не ставшая работать при таких 
обстоятельствах, предназначена не для моделирования признаков внешности в 
движении. Она ограничена статическим моделированием признаков внешности. 
Для моделирования в движении – техническая характеристика компьютерной 
техники востребованной оказывается с еще заведомо лучшими показателями. 

Ситуация, довольно неоднозначно воспринимаемая с точки зрения 
глобализационных процессов, вполне сможет придать действенный запуск 
развитию (как минимум) российской науки по созданию соответствующих 
средств компьютерной техники и программного обеспечения. Соответственно, 
с появлением столь качественных и технологичных средств компьютерной 
техники и софта возникнет проблема создания методик экспертного 
исследования совершенно новых для подавляющего большинства рядовых 
российских ученых объектов. Появление такого рода технологических новинок 
в широком (относительно) доступе и значительном количестве на территории 
РФ привлечет внимание специалистов (как минимум), к проблеме развития 
высококачественных телекоммуникационных технологий не только в районе 
МГУ, Садового кольца города Москвы и еще нескольких участков российских 
территорий, а и по всей территории остальной России. 

Значительных материальных вложений потребует и совершенствование с 
учетом требований сегодняшнего дня методологии генотипоскопической 
экспертизы. Вместе с этим, как правильно заметил К. В. Бугаев, это весьма 



 

 

положительно может сказаться на раскрываемости преступлений [17]. 
Тем самым, на смену так называемом «ольфакторному» исследованию с 

применением собак-детекторов, о спорности доказательственного значения 
результатов применения которых уже который десяток лет идут оживленные 
дискуссии среди российских ученых, придут инновационные технологии. 
Средства компьютерной техники, позволяющие выполнить значительные 
объемы вычислений за ограниченный период времени, в отличие от собаки, не 
мотивированы качеством и наличием корма. Следовательно, объективность 
результатов вычислений сложнее становится поставить под сомнение. 
Соответственно, привлечение целого коллектива российских ученых 
(экспертов) для создания «Методики идентификации особи позвоночного 
животного по его пахучим следам» [18–20], – станет уже достоянием 
отечественной истории. Также, как и «ароматические ловушки», которые не 
могут быть восприняты непосредственно обонянием человека, хотя 
обнаруживаются с помощью собаки или инструментально[21, 22]. 
Аналогичным образом и полиграф, обусловивший появление 
полиграфологической экспертизы в России, с множеством его иностранных 
наименований, также вполне сможет стать историей. Вместе с 
многочисленными программами введения в заблуждение его операторов, 
активно и регулярно разрабатывавшимися (в том числе и на территории 
России). Вполне вероятно, что, в аспекте расширяющейся глобализации, станет 
актуальным развитие правовой экспертизы. Интерес представляет и 
административная идентификация [23]. 

Можно согласиться с мнением Е. В. Смахтина, считающего, что «нет и в 
принципе не может быть правила открытия нового, методики о том, какое 
именно новое открыть» [9]. 

Поэтому, наряду с указанными выше потенциально возможными 
направлениями развития методологии судебной идентификации, возможно и 
возникновение иных, довольно неожиданных и оригинальных направлений 
развития [например, 24]. Например, учитывая, в частности, наличие у 
методологии судебной идентификации собственной сформировавшейся уже 
методологической основы, она сможет стать самостоятельной наукой. В этом 
случае такая формулировка будет полностью соответствовать мнению 
Н. И. Вытовтовой о том, что «наука может считаться самостоятельной только 
при наличии собственной методологической основы» [25]. 

В условиях происходящих проявлений глобализации методология 
судебной идентификации имеет большие перспективы для поступательного 
развития. Для решения некоторых вопросов такого развития требуется 
переосмысление концептуальных мировоззренческих категорий. Большое 
значение в этом движении вперед имеет международное сотрудничество. 
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ИСТОЧНИК ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
КАК ОБЪЕКТ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Выдающийся украинский криминалист и судебный эксперт М. Я. Сегай 

внес существенный вклад не только в развитие научных основ теории 
криминалистической идентификации, но и в разработку типовых экспертных 
методик решения идентификационных задач. 

М. Я. Сегай впервые ввел понятие «источник происхождения» объектов, 
попавших в орбиту экспертного исследования. В дальнейшем В. С. Митричевым 
были развиты основные положения исследования этого сложного объекта, уточнен 
понятийный аппарат, принципы и методики идентификации источников 
происхождения объектов различной природы, что несомненно расширило пределы 
использования судебной идентификации в экспертной практике. Вместе с тем, 
понятие источника происхождения трактовалось слишком широко и не 
отграничивалось от иных объектов и видов идентификации. Рассматривая 
отождествление источника происхождения нескольких однородных объектов, 
М. Я. Сегай подчеркивал неоднозначность значения его идентификации в 
зависимости от обстоятельств, подлежащих доказыванию в конкретном уголовном 
производстве. 

М. Я. Сегай выделял две ситуации расследования. В первой ситуации 
источник происхождения исследуемых объектов входит в пределы доказывания по 
уголовному производству, является целью исследования, то есть 
идентифицируемым объектом. Во второй ситуации источник происхождения 
находится вне пределов доказывания и отождествлению не подлежит. 
Последующее развитие теории идентификации позволило внести некоторые 
уточнения в терминологический аппарат. Так, если источник происхождения 
объектов является конечной целью отождествления, т. е. идентифицируемым 
объектом, он именуется «конкретным». Источник происхождения называется 
«общим», а в процессе идентификации является промежуточным объектом, если 
установление такого источника без конкретизации его наименования и 
нахождения используется для формулирования вывода об общей родовой 
(групповой) принадлежности сравниваемых объектов. 

Две указанные ситуации имеют существенные различия. Для установления 
конкретного источника происхождения он должен быть локализован в 
пространстве, выделен как единичное образование и четко обозначен эксперту. 



 

 

Для проведения идентификации необходимо обладать образцами сравнения, но 
поскольку, как правило, конкретный источник происхождения неизвестен, то 
возможны несколько вариантов использования таких образцов. Если по 
обстоятельствам дела имеется проверяемый объект, то для идентификации 
предоставляются образцы сравнения с этого объекта (например, участок 
местности). Если такой объект отсутствует, то для отождествления в 
распоряжении эксперта необходимо иметь натурные образцы или 
соответствующую документальную информацию о источниках различного 
происхождения, которые содержатся, как правило, в информационно-справочных 
коллекциях. Если источник как конечная цель идентификации установлен, то его 
расположение или наименование четко формулируется в выводе эксперта.  

Общий источник происхождения, который не имеет «адреса», используется 
при исследовании не менее двух сравниваемых объектов, связанных с 
расследуемым событием и представленных эксперту. В выводах общей родовой 
(групповой) принадлежности общий источник происхождения объектов не 
упоминается. Таким образом, вывод о обшей родовой (групповой) 
принадлежности содержит информацию о более или менее широком 
классификационном множестве объектов, вывод о конкретном источнике 
происхождения содержит информацию о единичном материальном объекте. 

Под конкретным источником происхождения объектов, попавших в сферу 
расследования, понимаются сложные материальные комплексы, целостность ко-
торых обусловлена системой сложившихся в обстоятельствах расследуемого 
события интегративных связей. В их числе М. Я. Сегай выделял: пространственно-
временные, причинно-следственные, функциональные, объемные, 
субстанциональные, генетические, технологические и ситуационные связи. 
В. Я. Колдин материальные комплексы, встречающиеся в судебно-следственной 
практике, подразделяет на два основных типа: природные и техногенные. 
Природными материальными комплексами являются природные ареалы, участки 
местности, месторождения, в которых интегративные связи имеют генетическую 
природу. Соединение особенностей геолого-грунтовых образований, 
растительных сообществ, спорово-пыльцевого спектра и прочих характеристик 
придает этим комплексам индивидуализирующие свойства, позволяющие 
выделить их из числа однородных объектов. Техногенные материальные 
комплексы – предприятия-изготовители выступают чаще как источники 
происхождения вещественных доказательств. Экспертной практике известны 
случаи установления конкретных участков местности, где выращивались 
наркотикосодержащие растения, месторождений золота, алмазов, заводов по 
изготовлению дроби, фарных рассеивателей и др. 

По своей природе образцы сравнения и коллекционные образцы как 
идентифицирующие объекты и носители информации о конкретном источнике 
происхождения могут быть разделены на два вида – сигнальные и знаковые 
(А. В. Колдин, О. А. Крестовников). Сигнальными являются материальные 
однородные предметы, несущие отображенную информацию о неком общем 
воздействующем объекте – источнике происхождения на основе указанных выше 
связей. Эти образцы содержат сведения о конкретном источнике происхождения в 
силу объективной связи с ним и отображают информацию в форме физических 



 

 

сигналов. Сущность сигнальных образцов составляют субстанциональные (состав 
и структура), сигналетические (следы отображения внешнего строения), 
функциональные (механизм образования следов) признаки и свойства предметов, 
которые рассматриваются как сигналы информации о свойствах вещества, 
материала, агрегатов, механизмов и иных компонентов источника происхождения. 
Коллекционными сигнальными образцами являются натурные предметы, 
вещества, материалы или справочные данные о продукции конкретных 
предприятий-изготовителей, ископаемых определенных месторождений, 
свойствах участков местности и пр.  

Коллекционными образцами знаковой природы являются не собственно 
предметы, а наборы знаков – буквы цифры символы, рисунки, условные 
графические и иные обозначения. Знаки несут информацию о конкретном 
техногенном источнике происхождения. Такими знаками являются наименования, 
рисунки, маркировочные или графические обозначения предприятий-
изготовителей, штрих-коды и др. Установление свойств представленных на 
экспертизу объектов и сопоставление их с имеющимися в коллекции образцами, 
позволяет идентифицировать конкретный источник происхождения. 

Таким образом, точное представление об источнике происхождения, как 
конечном или промежуточном объекте идентификационного исследования, 
позволяет установить его роль и значение в процессе экспертного отождествления. 
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