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Боротьба зі злочинністю на сучасному етапі розвитку нашого 

суспільства не втрачає своєї актуальності. У цій діяльності держава 

застосовує розроблені юридичними науками засоби і методи. Серед наук, що 

ведуть активну боротьбу зі злочинністю значне місце займає криміналістика. 

Своїми рекомендаціями, специфічними методами та засобами виявлення, 

фіксації, дослідження і використання доказів, вона сприяє правоохоронній 

діяльності, підвищує її ефективність у боротьбі зі злочинністю. Також варто 

зазначити, що положення про те, що службова функція криміналістики – 

забезпечити потреби практики у наукових методах боротьби зі злочинністю, 

є загальновизнаним.  

Необхідно наголосити на тому, що, вагомий внесок у становлення та 

розвиток науки криміналістика зробили відомі вчені-криміналісти, зокрема: 

Г.Грос, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.Я. Гінзбург, В.О. Коновалова, 

Ю.М. Корухов, В.С. Кузьмічов, В.Г. Лукашевич, Є.Д. Лук’янчиков, 

М.І. Порубов, М.В. Салтевський, В.Ю. Шепітько та багато інших. 

 

1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛІСТИКИ. 

Використання терміна «криміналістика» пов'язують з австрійським 

судовим слідчим, у подальшому університетським професором Гансом 

Гросом (Hanns GROSS, 16.12.1847 – 9.12.1915 рр.), який у своїй 

фундаментальній науковій праці «Руководство для судебных следователей, 

чинов жандармерии и полиции» (1892 р.) систематизував усі відомі на той 

час засоби і прийоми роботи з доказами, розробив ряд оригінальних 

рекомендацій щодо виявлення, вилучення і дослідження слідів та інших 

речових доказів, описав побут і жаргон злочинців, найбільш поширені в 

практиці способи вчинення та приховування злочинів і сформулював основи 

методики розкриття і розслідування ряду небезпечних злочинів. Сукупність 

зазначених знань Ганс Грос назвав системою, а галузь знання, що їх вивчає, 

криміналістикою.
1
  

У юридичній літературі існують різноманітні визначення предмета 

криміналістики: як науки про розслідування та розкриття злочинів, або науки 

про сукупність технічних засобів, тактичних прийомів і методичних 

рекомендацій. Останнім часом криміналістику визначають як науку про 

технології та засоби практичного слідознавства у кримінальному 

судочинстві. Однак усі ці визначення звужують реальний предмет 

криміналістики та закономірності, що вивчає ця наука. 

Якимов І.М. вважав, що криміналістика «має своїм предметом 

вивчення найбільш доцільних способів і прийомів пристосування 

природничих, медичних і технічних наук для розслідування злочинів і 

вивчення фізичної та моральної особистості злочинця, а за свою мету ставить 

допомогу правосуддю у розкритті матеріальної істини у кримінальній 

                                                           
1
 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Новое изд., 

перепеч. с  изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст. 2002. –1088 с. 
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справі»
2
. Схожої думки був і С.М. Потапов, який писав, що «Криміналістика 

є системою наукових, технічних і тактичних методів розкриття злочинів, 

системою, яка охоплює разом з тим методику розслідування окремих видів 

злочинів, так звану приватну методику...  Криміналістика є наукою про 

судові докази, наукою доказового права»
3
. 

У 1955 р. С.П. Митричевим було запропоноване визначення предмета 

криміналістики як «юридичної спеціальної дисципліни і науки про технічні 

засоби, тактичні прийоми і методи, які використовуються для виконання 

передбачених кримінально-процесуальним законом дій судових і слідчих 

органів по виявленню і збиранню, фіксації та дослідженню доказів з метою 

розслідування злочинів»
4
. Схоже визначення предмету криміналістики 

визначали й інші вчені-криміналісти, зокрема О.М. Васильєв, І.Ф. Крилов, 

І.Ф. Пантелєєв, М.О. Селіванов та ін.  

Визначення предмета криміналістики, у сучасному вигляді, було 

запропоновано Р.С. Бєлкіним і можна визачити так. 

«Криміналістика є наукою про закономірності механізму злочину, 

виникнення інформації про злочин і його учасників, закономірності 

збирання, дослідження, оцінки і використання доказів та заснованих на 

пізнанні цих закономірностей спеціальних методах і засобах судового 

дослідження та запобігання злочинам».
5
 

Таким чином, механізм злочину формується та функціонує під 

впливом певних закономірностей. З огляду на це, злочин є об’єктом пізнання 

багатьох юридичних наук, кожна з яких досліджує ті закономірності, які 

складають її предмет. Наприклад, закономірності формування злочинного 

наміру – є предметом кримінології; закономірності поведінки злочинця – 

досліджуються психологією; тощо.  

Насамперед, злочин привертає увагу криміналістів не як соціальне 

явище, а як акт протиправної людської поведінки, як система діянь, що 

відображується у вигляді матеріальних та ідеальних слідів. Кожний злочин 

вчинюється в умовах реальної дійсності та пов'язаний з навколишнім 

середовищем і обов'язково відображається в ньому. Як наслідок, злочинець у 

результаті вчинення злочину залишає численні сліди, які містять в собі 

інформацію щодо події, що відбулася, та її учасників.  

Узагальнення й аналіз закономірностей дозволяє дійти висновку, що до 

предмету криміналістики належать три групи закономірностей, пов'язаних 

із: 

– механізмом підготовки, вчинення та приховування злочинів; 

– механізмом виникнення доказової інформації; 

– механізмом збирання, дослідження, оцінки й використання доказів.  

Серед закономірностей першої групи можна виділити: 

                                                           
2
  Якимов И.Н. Наука раскрытия преступлений (Методологический очерк). //  Рабоче-крестьянская 

милиция. - 1923.- № 2.- С. 49; Криминалистика.- М., 1925.- С. 2-3. 
3
   Потапов С.М.  Введение в криминалистику. - М., 1946.- С. 5, 7. 

4
    Митричев С.П.  Предмет, метод и система советской криминалистики. - М., 1956.- С. 24. 

5
  Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – 

М., 1987.- С. 59. 
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– залежність способу вчинення злочину від конкретної обстановки;  

– зв'язок між способом вчинення злочину та особою злочинця;  

– зв'язок між способом дії та слідами злочину; та ін. 

До другої групи закономірностей, пов'язаних із виникненням, 

існуванням та зникненням криміналістичної інформації, слід віднести: 

– повторюваність виникнення слідів;  

– зв'язок між злочинною дією та наслідком;  

– закономірне зникнення слідів-відображень; та ін. 

Оскільки всякий злочин обов'язково відбивається у навколишньому 

середовищі, а процес виникнення інформації про злочин та його учасників 

носить необхідний, повторюваний і стійкий характер, остільки робота з цією 

інформацією також становить собою процеси, керовані певними 

закономірностями. Інакше кажучи, «сліди» ще на зорі криміналістики 

називали «німими свідками злочину», які у встановленому законом порядку 

можуть стати джерелами доказів, а інформація, що в них міститься, – 

доказами. Отже, для того щоб із метою встановлення істини 

використовувати інформацію щодо злочину та його учасників, спочатку 

необхідно її зібрати, у встановленому законом порядку надати їй силу 

доказів, дослідити, оцінити і лише тоді використовувати ці докази в процесі 

розслідування у кримінальній справі. Тому процеси збирання, дослідження, 

оцінки й використання доказів становлять третю групу закономірностей як 

складового елементу предмета криміналістики.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Криміналістика є наукою про закономірності механізму злочину, 

виникнення інформації про злочин і його учасників, закономірності 

збирання, дослідження, оцінки і використання доказів та заснованих на 

пізнанні цих закономірностей спеціальних методах і засобах судового 

дослідження та запобігання злочинам». 

Таким чином, механізм злочину формується та функціонує під 

впливом певних закономірностей. З огляду на це, злочин є об’єктом пізнання 

багатьох юридичних наук, кожна з яких досліджує ті закономірності, які 

складають її предмет. Наприклад, закономірності формування злочинного 

наміру – є предметом кримінології; закономірності поведінки злочинця – 

досліджуються психологією; тощо.  

 

2. СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ. 

Криміналістична наука як галузь знань є сукупністю окремих 

частин (розділів), що розміщені у певній послідовності щодо їхньої 

значущості, взаємозв’язку та відношення. Звідси, її окремі частини, що 

виділені на певних підставах і характеризуються наявністю внутрішніх 

зв'язків між елементами їхнього змісту, та зовнішніх стійких зв'язків між її 

розділами, і складають систему криміналістики.  

Насамперед криміналістику варто розглядати у трьох аспектах: як 

науку, як навчально-нормативну дисципліну (ВУЗівський навчальний курс) і 
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як практичну діяльність по використанню наукових знань і техніко-

криміналістичних засобів у боротьбі зі злочинністю. Розглянемо кожен із 

цих аспектів більш докладніше. 

Як самостійна наука, криміналістика сформувалася в надрах 

кримінально-процесуального права і спочатку називалася «поліцейською 

технікою». Згодом з'явився другий розділ – «слідча тактика», який містив 

прийоми провадження слідчих дій, а у 30-х роках ХХ ст. – третій розділ 

«методика розслідування окремих видів злочинів». Зрештою, віднесення 

криміналістики до числа обов'язкових навчальних дисциплін, що вивчаються 

в юридичних ВУЗах, сприяло тому, що в середині 50-х років ХХ ст. 

сформувався ще один її розділ – методологія (загальна теорія) 

криміналістики. Згідно з сучасними уявленнями щодо змісту криміналістики 

її систему традиційно складають чотири самостійні розділи:  

І Загальна теорія криміналістики; 

ІІ Криміналістична техніка; 

ІІІ Криміналістична тактика; 

ІV Криміналістична методика. 

Розглянемо більш докладніше кожен із цих розділів. 

Загальна теорія криміналістики, як перший розділ, являє собою 

методологічну основу криміналістичної науки, її предмету, завдань, 

принципів, законів історичного розвитку та місця в системі наукового 

знання; систему її світоглядних і теоретичних концепцій, категорій і 

визначень, методів пізнання та зв’язків, термінів і понять, що складають 

наукову інтерпретацію предмета криміналістики як цілого.  

До основних елементів першого розділу криміналістики можна 

віднести: 

а) вступ до загальної теорії криміналістики (положення, що формують 

уявлення щодо предмету криміналістики, її системи, завдань, принципів, 

історії та законів розвитку, місця в системі сучасних наукових знань та ін.); 

б) окремі криміналістичні теорії (вчення). Це наукові положення, які 

відбивають результати пізнання об’єктивних закономірностей дійсності, що 

складають предмет криміналістики і є основою для розробки 

криміналістичних засобів, прийомів, методик та рекомендацій щодо їх 

використання у практиці боротьби зі злочинністю. До числа окремих 

криміналістичних теорій (вчень) можна віднести: 

– вчення про механізм учинення злочину; 

– криміналістичне вчення про спосіб учинення, приховання злочину та 

ухилення від відповідальності; 

– криміналістичне вчення про навички;  

– криміналістичне вчення про механізми слідоутворення;  

– криміналістичне вчення про ознаки (прикмети) та властивості; 

– криміналістичне вчення про фіксацію виявленої доказової 

інформації; 

– учення про систематизацію та реєстрацію криміналістичних об’єктів 

(джерел доказової інформації); 
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– теорія криміналістичної ідентифікації та діагностики;  

– учення про криміналістичну версію та планування розслідування; 

– криміналістичне вчення про розшук; 

– вчення про методи криміналістики (вчення про принципи побудови, 

форми та способи наукового пізнання); 

– вчення про мову криміналістики (мова криміналістики – це система 

понять та визначень); 

– криміналістична систематика (принципи розподілу криміналістичних 

знань за розділами науки, починаючи від системи науки в цілому та її 

розділів, і закінчуючи окремими криміналістичними системами і 

класифікаціями. До останніх належать класифікації різних об’єктів (слідів, 

зброї, документів), ознак (почерку, папілярних візерунків, підробки 

документів), процесів, відносин, понять тощо; 

Характерною рисою вищенаведених окремих криміналістичних теорій 

(вчень) є їх прикладна, практична спрямованість на обслуговування потреб 

практики розкриття, розслідування й запобігання злочинам. Однак, 

наведений перелік окремих криміналістичних теорій не є вичерпним і 

остаточним. Безумовно, в міру подальшого розвитку криміналістичної науки 

і практики боротьби зі злочинністю він неминуче буде поповнюватися і 

змінюватися. Наприклад, у даний час ведуться дослідження в галузі 

криміналістичної одорології, геномної дактилоскопії та ін. 

Криміналістична техніка є розділом криміналістики, що становить 

собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі технічних 

засобів, прийомів і методів, призначених для збирання, дослідження й 

використання доказів. 

Систему криміналістичної техніки складають наступні галузі: 

– криміналістична фотографія та відеозапис; 

– криміналістична габітологія (ототожнення людини за ознаками 

зовнішності); 

– криміналістична відео-фоноскопія (криміналістична акустика); 

– криміналістична трасологія (слідознавство); 

– криміналістична одорологія (дослідження запахових слідів); 

– криміналістичне почеркознавство й авторознавство; 

– техніко-криміналістичне дослідження документів; 

– криміналістичне дослідження комп’ютерної інформації; 

– криміналістичне дослідження холодної та вогнепальної зброї, 

боєприпасів, вибухівок і слідів їхнього застосування;  

– інформаційно-довідкове забезпечення розкриття та розслідування 

злочинів  (криміналістичні обліки);  

– нетрадиційні засоби і методи одержання інформації, значимої для 

розслідування злочинів, тобто знання, які вже використовуються в 

розслідуванні злочинів, але ще не набули достатнього розвитку та визнання в 

теорії криміналістики (наприклад, використання поліграфу, кінесики, 

телепатії, яснобачення, гіпнозу та ін.). 
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Криміналістична тактика є розділом криміналістики, що становить 

собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі 

рекомендацій щодо організації і планування досудового і судового слідства, 

визначення лінії поведінки осіб, які провадять досудове слідство, прийомів 

проведення слідчих та судових дій, спрямованих на збирання і дослідження 

доказів, на встановлення обставин, що сприяють вчиненню та прихованню 

злочинів.
6
 

Зміст криміналістичної тактики складають: 

– вчення про поняття та види засобів криміналістичної тактики – 

тактичний прийом, тактична рекомендація і тактична операція (або 

комбінація); 

– вчення про організацію та планування розслідування злочинів; 

– вчення про криміналістичну версію;  

– вчення про слідчу ситуацію, тактичне рішення і тактичний ризик; 

– вчення про класифікацію і тактику (етапи підготовки, проведення, 

фіксації та оцінювання ходу і результатів) окремих слідчих дій;  

– вчення про використання спеціальних знань і участь спеціалістів у 

кримінальному судочинстві; 

– вчення про основи взаємодії слідчого з органами дізнання та 

використання даних, отриманих із оперативних джерел;  

– вчення про залучення громадськості до розкриття та розслідування 

злочинів; 

– вчення про розшукову діяльність слідчого; та ін. 

Рекомендації криміналістичної тактики містять найбільш доцільні та 

ефективні прийоми проведення слідчого огляду, обшуку, виїмки, зняття 

інформації з каналів зв’язку, затримання, допиту, очної ставки, пред’явлення 

для впізнання, перевірки показань на місці, слідчого експерименту, 

призначення експертизи та інших слідчих дій, передбачених чинним КПК 

України, зокрема, вибір моменту їх проведення, послідовність виконання, 

творчий підхід в конкретній ситуації, обрання напряму розслідування та 

найбільш доцільної лінії поведінки слідчого. 

Криміналістична методика є розділом криміналістики, що становить 

собою систему наукових положень і розроблюваних на їх основі 

рекомендацій щодо організації та здійснення розслідування й запобігання 

окремим видам злочинів. Методика інтегрує всі розділи науки 

криміналістики в єдину пізнавальну блок-систему, яка є методологічною 

основою виявлення, збирання, дослідження, оцінки і використання 

криміналістичної інформації. 

Зміст криміналістичної методики складають: 

– загальні положення (криміналістична класифікація злочинів, 

криміналістична характеристика злочинів, криміналістичне вчення про 

розкриття злочинів, проблеми взаємодії під час розслідування та ін.). 

                                                           
6
   Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. – М.: Юрид. 

лит., 1987, с.104105. 
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– окремі криміналістичні методики (методики розслідування крадіжок, 

грабежів, розбоїв, убивств, зґвалтувань, вимагань тощо). 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що систему криміналістики 

складає сукупність чотирьох самостійних, але взаємозалежних і 

взаємопов'язаних між собою розділів: загальної теорії криміналістики; 

криміналістичної техніки; криміналістичної тактики та криміналістичної 

методики. 

 

3. МІСЦЕ КРИМІНАЛІСТИКИ У СИСТЕМІ НАУКОВИХ ЗНАНЬ. 

Згідно прийнятій у наукознавстві класифікації окремі юридичні науки 

поділяють на галузеві, міжгалузеві та спеціальні. До останніх належать 

кримінальна статистика, криміналістика, кримінологія, ОРД та деякі інші 

галузі знань. Юридична сутність криміналістики зумовлена історичним 

фактом її виникнення – відокремленням від кримінально-процесуального 

права, подальшим розвитком і формуванням її як самостійної галузі серед 

юридичних наук, яка має власні предмет і методологію дослідження. Нині 

криміналістика є юридичною наукою, що тісно пов'язана з іншими 

правовими і соціальними науками, яка також досліджують злочинність. 

З юридичних наук проблеми боротьби зі злочинності безпосередньо 

вивчає кримінально-правова галузь, до якої належать науки кримінальне 

право, кримінальний процес, кримінологія, криміналістика, оперативно-

розшукова діяльність, кримінально-виконавче, адміністративне право, 

кримінальна статистика і низка інших суміжних: судова медицина, судова 

психіатрія, судова бухгалтерія та ін. Криміналістику багато пов’язує з 

такими науками, як філософія, логіка, етика, соціологія, психологія, та ін. 

Для успішної боротьби зі злочинністю необхідні знання, що на 

нормативно-правовій основі визначають: 

– які діяння та за якими ознаками є злочинними (кримінальне право); 

– який правовий порядок збирання, перевірки, оцінки доказів, 

процесуального провадження у кримінальних справах (кримінально-

процесуальне право); 

– які методи і засоби виявлення і дослідження слідів, що утворюються 

під час підготовки до злочину, його вчинення та приховування 

(криміналістика); 

– які типові причини і умови сприяють злочинній діяльності 

(кримінологія); 

– які негласні методи і засоби виявлення та запобігання злочинних 

діянь, що готуються або почалися (оперативно-розшукова діяльність);  

– яка кількісна характеристика злочинності, діяльності органів 

боротьби зі злочинністю, її тенденції (кримінально-правова статистика). 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 
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З юридичних наук проблеми боротьби зі злочинності безпосередньо 

вивчає кримінально-правова галузь, до якої належать науки кримінальне 

право, кримінальний процес, кримінологія, криміналістика, оперативно-

розшукова діяльність, кримінально-виконавче, адміністративне право, 

кримінальна статистика і низка інших суміжних: судова медицина, судова 

психіатрія, судова бухгалтерія та ін. Криміналістику багато пов’язує з 

такими науками, як філософія, логіка, етика, соціологія, психологія, та ін. 

Науково-технічний прогрес визначає необхідність розширення сфери 

взаємодії криміналістики з природознавчими і технічними науками та їх 

спеціальними галузями. У цю сферу включаються усе нові та нові науки, 

зокрема такі як кібернетика, біофізика та ін. 

 

4. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ. 

З історії криміналістики надруковано чимало праць як вітчизняних, так 

і зарубіжних учених-дослідників,
7
 які справедливо наголошують, що знання 

історії криміналістики дозволяє глибше зрозуміти її витоки, соціальну 

функцію, тенденції розвитку та роль цієї науки у боротьбі зі злочинністю.  

Звичайно, окремі криміналістичні рекомендації щодо розкриття тих чи 

інших злочинів були відомі людству ще за часів сивої давнини. Проте 

тенденція консолідації, узагальнення накопичених наукових знань була 

особливо помітною наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Саме в цей період бере 

свій початок криміналістика як самостійна наука, засновником якої по праву 

вважається австрійський слідчий, а згодом університетський професор Ганс 

Грос (1847 - 1915). Його праці стали основоположними для розвитку австро-

німецької гілки криміналістики, представники якої (послідовниками Г. Гроса 

є Вайнгардт, Шнейкерт, Гельвіг) розробляли криміналістичну науку у 

напрямі кримінальної (поліцейської) техніки і тактики як єдиного цілого з 

розділенням на загальну та особливу частини. 

Дещо іншим шляхом відбувався розвиток криміналістики в 

романських (Франція, Італія) та англосаксонських країнах. Криміналістика 

цих країн об'єктом своєї уваги вибрала виключно технічний аспект 

розслідування, яке ними розглядається як самостійна поліцейська 

дисципліна. Засновником цього напряму у Франції був вчений Альфонс 

Бертильйон (1853 - 1914), який першим у світі ввів у криміналістику наукові 

методи роботи, запозичені з антропології та статистики. Дані цих наук були 

використані для розробки методів реєстрації злочинців за розмірами частин 

тіла і рисами зовнішності (словесним портретом).  

Варто згадати видатного вченого Є.Ф. Буринського, якого можна 

вважати засновником вітчизняної криміналістики. 

Виникнення, розвиток і впровадження криміналістичних знань в 

колишньому СРСР і зокрема в Україні безпосередньо пов'язані з науковою і 

практичною діяльністю плеяди працівників науково-дослідних інститутів 

                                                           
7
 Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы.– Ленинград, 1975; 

Белкин Р. С., Винберг А. И.  История советской криминалистики. – М., 1982; Торвальд Ю. Век 
криминалистики. – М., 1984; та ін. 
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Міністерства юстиції України, кафедр криміналістики Київського й 

Одеського університетів, Харківського юридичного інституту, кабінетів 

науково-судової експертизи, що відкрилися в Петербурзі, Харкові, Києві, 

Одесі, Москві в 1912-1914 рр.  

В Україні криміналістика і установи науково-судової експертизи 

одержали своє друге народження після ліквідації старих судових установ. 

Так 4 січня 1918 р. Народний Секретаріат України на всій території 

республіки скасував стару судову систему, поліцейський і слідчий апарат. 

Ведення слідства було покладено на постійних суддів, кримінальні справи 

розглядалися колегіально в місцевих народних судах. Плідно працювали 

Одеський і Київський кабінети науково-судової експертизи, хоча у 1920 р. 

останній був розграбований білополяками і тимчасово закритий. 

У жовтні 1925 р. кабінети науково-судової експертизи були 

реорганізовані в інститути науково-судової експертизи. З цього часу власне й 

розпочинається плідна науково-дослідницька та експертна діяльність 

українських експертних установ, у надрах яких сформувалася перша 

українська школа криміналістів – професорів М.С. Бокаріуса, В.П. 

Колмакова, М.П. Макаренка, С.М. Матвеєва, М.О. Петрова, Ю.С. 

Сапожникова, С.І.Тихенко, В.І. Фаворського та ін. В свою чергу зазначені 

вчені підготували другу плеяду українських криміналістів – професорів В.Г. 

Гончаренка, А.М. Колесниченка, В.О. Коновалову, В.К. Лисіченка, Г.А. 

Матусовського, М.В. Салтевського, М.Я. Сегая та ін.), дехто з яких і до тепер 

працюють у експертно-криміналістичних установах і юридичних навчальних 

закладах України. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

З історії криміналістики надруковано чимало праць як вітчизняних, так 

і зарубіжних учених-дослідників, які справедливо наголошують, що знання 

історії криміналістики дозволяє глибше зрозуміти її витоки, соціальну 

функцію, тенденції розвитку та роль цієї науки у боротьбі зі злочинністю.  

Окремі криміналістичні рекомендації щодо розкриття тих чи інших злочинів 

були відомі людству ще за часів сивої давнини. Проте тенденція 

консолідації, узагальнення накопичених наукових знань була особливо 

помітною наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Саме в цей період бере свій 

початок криміналістика як самостійна наука, засновником якої по праву 

вважається австрійський слідчий, а згодом університетський професор Ганс 

Грос (1847 - 1915). Його праці стали основоположними для розвитку австро-

німецької гілки криміналістики, представники якої (послідовниками Г. Гроса 

є Вайнгардт, Шнейкерт, Гельвіг) розробляли криміналістичну науку у 

напрямі кримінальної (поліцейської) техніки і тактики як єдиного цілого з 

розділенням на загальну та особливу частини. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Криміналістика – одна з небагатьох юридичних наук, яка дозволяє 

встановлювати істину, проникати в невідоме (таємне) й розплутувати складні 
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збіги суб’єктивних і об’єктивних факторів, пов’язаних зі злочином, зокрема, 

пізнати та дослідити подію злочину, визначити її механізм, установити 

об’єкти матеріального середовища, що мають до неї відношення, а також 

суб’єктів учинення злочину. 

Основним завданням криміналістики є озброєння правоохоронних 

органів дійовими засобами, прийомами та методами боротьби зі злочинністю 

й усунення причин, що її породжують. Вирішення цього завдання багато в 

чому залежить від рівня розвитку криміналістики – науки, покликаної 

знаходити шляхи використання досягнень науково-технічного прогресу. 

Отже, для того, щоб належним чином вирішувати завдання боротьби зі 

злочинністю, своєчасно та якісно розслідувати кожний злочин, необхідні 

професійні знання і навички, що формуються на основі володіння 

комплексом наукових знань, досвідом розкриття та розслідування злочинів. 

Зазначене обумовлює необхідність більш глибокого вивчення науки 

криміналістики. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при 

вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до занять з теми рекомендується звернутись 

не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна знайти у 

бібліотеці університету або у книжковому фонді кабінету криміналістики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво 

відмінними один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ 

 Головною метою лекції є вивчення поняття, значення суб’єкти, 

форми використання спеціальних знань, поняття спеціаліста та експерта їх 

роль та значення у процесі розкриття та розслідування злочинів. 

 

ВСТУП 

Одним із основних завдань кримінального судочинства є швидке та 

повне розкриття злочинів (ст. 2 КПК України), для вирішення якого слідчий, 

орган дізнання, прокурор, суд повинні вжити всіх передбачених законом 

заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину (ст. 4 

КПК України). При цьому посадові особи використовують свої знання, 

уміння та навички, одержані в процесі професійної підготовки та практичної 

діяльності. Але для вирішення вказаних завдань недостатньо наявності лише 

юридичних знань. 

Розвиток сучасної науки і, насамперед прикладних наук, до яких 

відносять криміналістику, супроводжується взаємопроникненням знань, 

використанням прогресивних методів різних наук для вирішення завдань, що 

стоять перед правоохоронними органами. Неможливо уявити процес 

розслідування злочинів без використання досягнень таких фундаментальних 

наук, як філософія, логіка, соціологія, психологія та інших. Процес 

розслідування – це, перш за все, пізнання об’єктивної дійсності, що 

відбувається в соціальному середовищі певними суб’єктами. Також не можна 

уявити сучасне розслідування без використання останніх досягнень науково-

технічного прогресу та розроблених на їх основі науково-технічних засобів. 

Тому не випадково, що термін ―спеціальні знання‖ виник у теорії 

кримінального судочинства та займає визначальне місце серед основних 

категорій криміналістики. 

 

1. ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ТА ФОРМИ ЇХ 

ВИКОРИСТАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. 

Під знаннями у наукознавстві і філософії розуміють упорядкований у 

систему і перевірений суспільно-історичною практикою та засвідчений 

логікою результат процесу пізнання дійсності у свідомості людини у вигляді 

уявлень, суджень, понять, теорій. 

Знання традиційно поділяються на буденні (життєві, загальнодоступні) 

та наукові. Буденні знання ґрунтуються на життєвій практиці, здоровому 

глузді та індивідуальному досвіді окремих людей. 

Наукові знання – це система глибокого пізнання процесів та явищ 

об’єктивної дійсності, їх зв’язків, яка за допомогою понять, суджень і теорій 

розкриває закони розвитку природи та суспільства. 

В процесі навчання людина оволодіває певними знаннями, вміннями і 

навичками. Кінцевою метою навчання є отримання освіти. Освіта буває 

загальна і спеціальна. Загальну освіту людина отримує незалежно від того 

яку вона збирається отримати в майбутньому. Вона є базою спеціальної 
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освіти так як направлена на засвоєння основ наук придбання навичок та 

вмінь необхідних для всебічного розвитку особистості. Спеціальна освіта 

дозволяє людині отримати шляхом відповідної підготовки і досвіду роботи 

знання необхідні для окремого виду діяльності в межах конкретної 

спеціальності. Для ефективної професійної діяльності людині крім знань 

необхідно володіти необхідними вміннями і навичками. 

Навички – дії, які характеризуються автоматизмом і досягаються 

шляхом неодноразового виконання дій певного виду. Вони дозволяють 

точно, швидко та економно виконувати операції в усіх видах людської 

діяльності. При наявності навичок діяльність людини стає продуктивнішою. 

Вмінням називається елементарний рівень виконання дій коли ще 

нема автоматизму і є необхідність в деякій мірі контролювати свої дії [4, 8]. 

Під вмінням також можливо розуміти майстерність людини в певному виді 

діяльності, можливість ефективно діяти в різних умовах у відповідності з 

поставленими цілями. Вміння не можливе без використання досвіду і певних 

знань. Без знання нема уміння, це дві неподільно взаємопов’язані частини 

будь-якої дії. 

Систему наукових знань складають суспільні, природничі, 

математичні і технічні знання. Кожна група знань ділиться на дві підсистеми 

знань: загальнотеоретичні (фундаментальні); прикладні (спеціальні). 

Одночасно останні як підсистеми цілісної системи знань є системами для 

своїх  підсистем: науки, техніки, мистецтва, ремесла. 

Викладені вище положення потребують розглянути поняття і сутність 

саме терміну ―спеціальні знання‖, який розглядається в кримінально-

процесуальному законодавстві і юридичної літературі. Роз’яснення цього 

терміну в кримінально – процесуальному кодексі України поки що не 

відображено і залишається дискусійним серед науковців.  

З визначень випливає, що до спеціальних знань не відносяться знання 

буденні, загальножиттєві. Цілі, які стоять перед буденними і науковими 

знаннями різні. Буденне знання встановлює і описує факти не розкриваючи 

їх сутності. При цьому буденні знання не завжди відповідають науковим 

уявленням про ті чи інші предмети. Іноді вони бувають не вірними. 

Безумовно, використовувати такі знання в процесі розкриття, розслідування 

злочинів неможливо. Наукові знання направлені на встановлення 

об’єктивної істини, виявлення закономірностей природи і суспільства, 

закономірностей виникнення та функціонування такого соціального явища, 

як злочинна діяльність і повинні використовуватись для розкриття і 

розслідування злочинів. 

До основних процесуальних форм використання спеціальних 

знань треба відносити:  
1. Безпосереднє використання їх слідчим, прокурором, судом; 

2. Участь спеціаліста при проведенні слідчих дій; 

3. Проведення судових експертиз. 

До допоміжних процесуальних форм використання спеціальних знань 

відносяться:  
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- залучення перекладача; 

- участь при допиті німої або глухої особи, що їх розуміє; 

- присутність педагога при допиті неповнолітнього свідка; 

- проведення ревізій.  

До непроцесуальних форм використання спеціальних знань треба 

відносити:  
- відомчі розслідування, перевірки технічного стану; 

- проведення попередніх (до порушення кримінальної справи) 

досліджень об’єктів; 

-  консультаційно-довідкову допомогу; 

- надання технічної допомоги в підготовці технічних засобів, 

виконанню трудомістких робіт; 

-  використання допомоги обізнаних осіб при проведенні оперативно 

– розшукових заходів.  

Законодавець дозволяє застосування будь-яких видів спеціальних 

знань у галузі науки, техніки, мистецтва та ремесла. Це зовсім справедливо, 

оскільки нормами кримінального права врегульовано значну кількість 

суспільних  відносин, а пізнання причин та обставин їх  порушення у процесі 

слідства, може вимагати застосування різних за змістом спеціальних знань, 

досвіду та навичок. Не менш важливим аргументом є те, що людство у 

своєму розвитку постійно збагачується все новими і новими знаннями у 

різних галузях, тому дати в законі їх вичерпний перелік не можливо.  

Ряд норм указує на застосування в процесі слідства конкретних видів 

цих знань: бухгалтерських (ст. 66 КПК); медичних  (стст. 76, 168, 192, 193, 

205), психіатричних (стст. 76, 204, 205); криміналістичних (стст. 85
1
, 85

2
, 

175, 176, 191, 194); філологічних  (стст. 19, 128, 144, 169 КПК); педагогічних 

(ст. 168 КПК).  

Що стосується самих суб’єктів застосування спеціальних  знань, як 

їх безпосередніх носіїв, то у процесуальному законодавстві має місце чітке 

визначення їх переліку, а саме: а) слідчий;  б) експерт; в) спеціаліст. 

Безпосереднє застосування слідчим при виконанні ним своїх 

процесуальних функцій спеціальних знань у галузі правових та інших наук, 

якщо останніми він також володіє, регламентовано стст. 22, 66, 67, 85
1
, 85

2
, 

190, 191, 193 та ін. КПК. У відповідності до цих норм слідчий, 

використовуючи свої спеціальні знання у різних галузях науки, техніки, 

мистецтва та ремесла, на основі наукової методології здійснює процес 

пізнання обставин, що розслідуються у справі, у ході слідчих дій виявляє, 

збирає та оцінює докази пізнаних фактів, приймає процесуальні рішення та 

заходи про закриття справи або притягнення винних до кримінальної 

відповідальності, а також встановлює причини і умови, які сприяли 

учиненню злочину. 

Велику групу процесуальних суб’єктів застосування спеціальних знань 

складають спеціалісти. Вони є особами, які володіють певними 

спеціальними знаннями, досвідом та навичками і залучаються слідчим до 

процесу розслідування для надання йому консультативної, технічної та іншої 
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допомоги при прийнятті процесуальних рішень та проведені слідчих дій. 

Законодавство передбачає три способи залучення спеціаліста у справі: 

а) довільний; б) необов’язковий; в) обов’язковий. 

У ст. 128
1
 КПК зазначається, що спеціаліст може бути залучений у 

необхідних  випадках при проведенні слідчої дії.  Це означає, що лише сам 

слідчий  визначає таку необхідність. У деяких випадках (при огляді, обшуку, 

виїмці, проведені відтворення обстановки і обставин події, пред’явленні 

обвинувачення і допиті неповнолітнього обвинуваченого, а також ревізії) 

законодавець пропонує в разі необхідності залучати спеціалістів, але це не є 

обов’язковим для слідчого. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, під спеціальними знаннями в юриспруденції розуміють 

сукупність теоретичних знань і практичних умінь і навичок у галузі науки, 

техніки, мистецтва чи ремесла, набутих у результаті фахової підготовки або 

професійного досвіду роботи, що використовуються з метою розкриття, 

розслідування та попередження злочинів. Суб’єктами використання 

спеціальних знань під час досудового розслідування є слідчий; експерт; 

спеціаліст. 

 

2. СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ТА ЇЇ ВИДИ. СИСТЕМА ЕКСПЕРТНИХ 

УСТАНОВ УКРАЇНИ. 

Однією з форм використання спеціальних знань у кримінально-

процесуальній діяльності є проведення експертизи. Закон України «Про 

судову експертизу» визначає поняття судової експертизи. 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних 

знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про 

обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового 

слідства чи суду. 

Проведення судової експертизи регламентовано Законом України «Про 

судову експертизу», КПК (статтями 75-77, 196-205, 310-312) і Цивільним 

процесуальним кодексом України. Згідно з чинним законодавством України 

експертиза призначається V випадках, коли для вирішення певних питань при 

провадженні по справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання 

(ч. 1 ст. 75 КПК).  

У теорії кримінального процесу та криміналістики судова експертиза 

визначається як дослідження, що провадиться у відповідності з кримінально-

процесуальним або цивільно-процесуальним законом особою, яка володіє 

спеціальними знаннями у науці, техніці, ремеслі з метою встановлення 

обставин (фактичних даних), що мають значення по справі. 

Під час експертизи, на відміну від інших процесуальних дій, істотні по 

справі факти можуть встановлюватися за відсутності слідчого (або суду). Ця 

особливість дозволяє пояснити, чому законодавець встановив систему 

додаткових процесуальних гарантій, дотримання яких покликано сприяти 

достовірному, повному й об'єктивному встановленню фактів експертом та 
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всебічній перевірці його висновків слідчим і судом. Експертизу слід 

призначати тільки тоді, коли в цьому дійсно є необхідність, коли без 

відповіді експерта на певні питання неможливо встановити істину по справі. 

Недопустимо призначати експертизу для вирішення питань, що потребують 

таких спеціальних знань, які не виходять за межі професійної підготовки 

слідчого прокурора або судді, тобто на вирішення експерта не ставляться 

питання правового характеру. 

Судові експертизи класифікуються за різними підставами. 

1. В залежності від галузі спеціальних знань вони поділяються: 

- криміналістичні; 

-  судово-медичні; 

-  судово-психіатричні; 

-  судово-психологічні; 

-  судово-фармацевтичні та фармакологічні; 

-  фізико-технічні; 

-  хімічні;  

- товарознавчі; 

-  екологічні; 

- ґрунтознавчі та деякі інші. 

У свою чергу, кожний названий клас поділяється на роди, види та 

підвиди.  

Найбільш поширеним видом судової експертизи є криміналістична. 

Криміналістична експертиза – це лабораторне дослідження об'єктів з 

метою встановлення їх фактичного стану; можливості проведення певних 

дій; обставин, за яких були проведені дії; невидимих слідів зашифрованого 

змісту; групової належності об'єктів або їх тотожності. Така експертиза 

вимагає застосування спеціальних криміналістичних знань, її об'єктами 

можуть бути тексти документів та підписи на них, відбитки печаток і 

штампів, сліди рук, ніг, знарядь злому та інструментів, транспортних засобів, 

зброя, боєприпаси тощо. Криміналістичні експертизи поділяються на 

традиційні та нетрадиційні. 

3. За послідовністю проведення експертизи поділяються на: 

- первинні та повторні. Повторні призначаються у разі 

необґрунтованості висновку експерта в результаті первинної експертизи або 

у разі сумніву в правильності його висновку. Така експертиза доручається 

іншому експертові або іншим експертам (статті 75, 203 КПК); 

4. За обсягом дослідження: 

- основні та додаткові. Додаткова експертиза призначається, якщо 

експертиза визнана неповною або не досить ясною, і доручається тому 

самому або іншому експертові (статті 75, 203 КПК); 

1. За кількістю осіб, що беруть участь в провадженні досліджень: 

- одноособові та комісійні. Перші проводяться одним експертом, другі 

— групою експертів, спеціалістів з однієї галузі знань. Комісійна експертиза 

може призначатися для вирішення достатньо складних питань або за 

наявності різних точок зору з якого-небудь питання; 
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2. За складом виконуваних завдань: 

- однорідні та комплексні. Однорідною є експертиза, при проведенні 

якої використовуються знання у якійсь одній галузі науки. При виконанні 

комплексної експертизи використовують спеціальні знання різних наук: це 

можуть бути медико-криміналістичні, психолого-психіатричні, автотехнічні 

та криміналістичні, зоотехнічні, ветеринарні й інші комплексні дослідження. 

Фахівці, які брали участь у комплексній судовій експертизі та дійшли єдиної 

думки, складають і підписують спільний висновок. При цьому в акті 

визначається, у чому конкретно полягала роль кожного фахівця. У разі, коли 

експерти не дійшли згоди, кожний з них складає окремий висновок.  

Система судово-експертних установ в Україні. 

Призначення експертизи віднесено на розсуд слідчого або суду, які 

приймають рішення про необхідність залучення наукових, технічних або 

інших спеціальних знань. У деяких зазначених у законі випадках обов’язково 

повинна бути проведена відповідна експертиза (ст. 76 КПК). 

Експертиза проводиться у період розслідування або судового розгляду 

справи на підставі відповідного процесуального документа — постанови 

слідчого (судді) або ухвали суду. Призначення експертизи є процесуальною 

дією і тому її проведення можливе лише по порушеній справі. 

Чинне законодавство України визначає правовий статус експерта та 

встановлює вимоги до нього. Судовими експертами можуть бути особи, які 

мають необхідні знання для давання висновку з досліджуваних питань. 

Фахівці державних спеціалізованих установ і відомчих служб, що проводять 

судові експертизи, повинні мати вищу освіту, пройти відповідну підготовку 

та атестацію як судові експерти певної спеціальності (ст. 10 Закону України 

«Про судову експертизу»). 

Законодавством визначені особи, які не можуть бути судовими 

експертами. Так, не можуть залучатися до виконання обов'язків судового 

експерта особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними, а 

також ті, які мають судимість (ст. 11 Закону України «Про судову 

експертизу»). Крім того, не можуть бути експертами особи, які перебувають 

у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які 

раніше були ревізорами по справі (ст. 75 КПК). 

Закон передбачає права та обов'язки експерта. Зокрема, експерт має 

право: ознайомлюватися з матеріалами справи, які стосуються предмета 

судової експертизи; клопотати про надання додаткових матеріалів, 

необхідних для дачі висновку; вказувати в акті судової експертизи на 

виявлені під час її проведення факти, які мають значення по справі і з 

приводу яких йому не були поставлені питання; з дозволу особи, яка 

провадить дізнання, слідчого, прокурора або суду бути присутнім при 

проведенні допитів та інших слідчих дій і задавати допитуваним особам 

запитання, які стосуються експертизи; подавати скарги на дії особи, в 

провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії порушують права судового 

експерта: отримувати винагороду за проведення судової експертизи, якщо її 

виконання не є службовим завданням. 
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Судовий експерт має певні обов'язки. Так, особа, призначена 

експертом, повинна з'явитися за викликом і дати правильний висновок на 

поставлені запитання. Експерт зобов'язаний відмовитися від дачі висновку з 

питань, що виходять за межі його компетенції, і письмово повідомити про це 

орган, що призначив експертизу. Саме так він повинен робити й у випадках, 

коли наданих йому матеріалів недостатньо для дачі висновку (ст. 77 КПК). 

Експерт зобов'язаний: провести повне дослідження та дати обґрунтований та 

об'єктивний письмовий висновок; на вимогу органу дізнання, слідчого, 

прокурора, судді дати роз'яснення щодо даного ним висновку; заявляти 

самовідвід за наявності передбачених законодавством підстав, які 

виключають його участь у справі (ст. 12 Закону «Про судову експертизу»). 

За відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків 

або за дачу завідомо неправдивого висновку експерт несе кримінальну 

відповідальність за статтями 384, 385 КК. 

Не дивлячись на важливу роль цього суб’єкта застосування 

спеціальних знань, законодавець (ст. 75 КПК) не стоїть на позиції 

обов’язкового залучення його у справі, за винятком тих випадків, котрі 

обумовлені у ст. 76 КПК України і є обов’язковими для слідчого. У більшості 

експерт залучається слідчим за власною ініціативою, виходячи із обставин 

справи та необхідності проведення глибокого та всебічного дослідження й 

аналізу матеріалів та об’єктів у справі. 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» судово-

експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи та відомчі 

служби, до яких належать науково-дослідні та інші установи судових 

експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я 

України та експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України. 

У системі Міністерства юстиції України функціонують науково-

дослідні інститути судових експертиз (НДІСЕ):  

- Київський з філіями у Тернополі та Житомирі;  

- Одеський з філіями у Миколаїві та Кіровограді; 

- Харківський ім. проф. М.С. Бокаріуса; 

- Львівський; 

- Донецький; 

- Дніпропетровський; 

- Кримський. 

В них проводяться всі традиційні і нетрадиційні види 

криміналістичних експертиз. Крім криміналістичних, в інститутах 

проводяться й такі види судових експертиз, як судово-економічні, 

автотехнічні, будівельно-технічні, товарознавчі, ґрунтознавчі, біологічні та 

ін. 

У системі Міністерства внутрішніх справ України створено мережу 

експертно-криміналістичних служб: Державний науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр МВС України (ДНДЕКЦ) та науково-

дослідні експертно-криміналістичні центри (НДЕКЦ) при ГУМВС, УМВС, 
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УМВСТ, де проводяться різні види криміналістичних експертиз, дослідження 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, 

автотехнічні, пожежно-технічні (обставин і механізму пожеж) та інші. 

У системі Міністерства охорони здоров'я України зосереджені 

судово-медичні та судово-психіатричні установи. Мережа судово-медичних 

установ складається з різних за своїм рангом бюро судово-медичних 

експертиз. Такі експертизи також проводяться співробітниками кафедр 

судової медицини вищих навчальних закладів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Підводячи підсумки за розглядуваним питанням, зазначимо, що  

основною формою використання спеціальних знань є проведення експертизи 

– дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, 

явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває 

у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду. Судово-

експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи та відомчі 

служби, до яких належать науково-дослідні та інші установи судових 

експертиз Міністерства юстиції України і Міністерства охорони здоров'я 

України та експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України. 

 

3. ПІДГОТОВКА ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ, 

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ. 

Судова експертиза має бути старанно підготовлена. Процес 

підготовки експертизи містить такі основні елементи: 

1) збирання необхідних матеріалів; 

2) вибір моменту призначення експертизи; 

3) визначення предмета судової експертизи; 

4) формулювання запитань експерту; 

5) вибір експертної установи або експерта. 

Збирання необхідних матеріалів. Такими матеріалами насамперед є 

досліджувані об'єкти (речові докази, жива особа, труп або його частини 

тощо), відносно яких слідчий (суд) повинен з'ясувати певні питання. 

Досліджувані об'єкти збираються під час проведення слідчих (судових) дій 

(оглядів, обшуків, виїмок та ін.) з дотриманням встановлених законом 

правил.  

У деяких випадках експерту необхідно надавати так звані зразки 

порівняльного матеріалу. Під зразками для експертного дослідження слід 

розуміти матеріальні об'єкти, що надаються експерту для порівняння з 

об'єктами, які ідентифікуються або діагностуються. Це можуть бути зразки 

почерку, відбитки пальців рук, зліпки зубів, взуття, проби крові, слини, 

зразки шрифту друкарської машинки, які використовуються в процесі 

проведення експертиз як порівняльні матеріали при дослідженні рукописів, 
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предметів з відбитками рук, ніг, зубів, паперів та інших об'єктів, що 

надаються експерту для дослідження. 

Слідчий збирає зразки в процесі таких слідчих дій, як огляд, обшук, 

виїмка або шляхом безпосереднього відібрання їх у обвинуваченого, 

підозрюваного, свідка або потерпілого. Так, відповідно до ст. 199 КПК у разі 

потреби слідчий має право винести постанову про вилучення або відібрання 

зразків почерку та інших зразків, необхідних для експертного дослідження. 

При цьому отримання зразків для порівняльного дослідження є вже 

процесуальною дією, яка полягає в отриманні порівняльних матеріалів для 

експертного дослідження. Для відібрання або вилучення зразків слідчий 

може використовувати допомогу фахівця. Про відібрання зразків складається 

протокол. 

На відміну від речових доказів, зразки для порівняльного дослідження 

не пов'язані з розслідуваною подією і повинні мати репрезентативність 

(достатність кількості та якості) та порівняльність (можливість порівняння). 

Резолютивна частина містить рішення про призначення експертизи, 

вказується її вид, прізвище експерта або найменування експертної установи, 

питання, з яких необхідно дати висновок, перелік матеріалів, що надаються 

експерту. 

Відповідно до ст. 198 КПК керівник експертної установи, отримавши 

постанову про призначення експертизи, доручає її проведення одному або 

кільком експертам. При цьому необхідно враховувати обставини, які 

виключають можливість доручення проведення експертизи зацікавленій 

особі. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Таким чином підготовка експертизи складається зі стадій, кожна з яких 

має своє практичне навантаження: збирання необхідних матеріалів; вибір 

моменту призначення експертизи; визначення предмета судової експертизи; 

формулювання запитань експерту; вибір експертної установи або експерта. 

 

4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ. 

ОЦІНКА ВИСНОВКУ ЕКСПЕРТА. 

Експертне дослідження – це процес дослідження об’єктів, що надані 

на експертизу. У своїй діяльності експерт використовує методи експертного 

дослідження, тобто систему способів, прийомів, операцій для вирішення 

експертних завдань. У теорії криміналістики існують різні класифікації цих 

методів (наприклад, методи експертного дослідження інколи поділяються на 

загальні, спільні, окремо-наукові та спеціальні (багатооб’єктні). 

Експерт не має права обмежити обсяг запропонованого йому 

дослідження. За наявності великої кількості однорідних об'єктів (наприклад, 

партія недоброякісної продукції) слідчий або суд повинні розглянути 

питання щодо доцільності вибіркового дослідження. Разом з тим, згідно зі ст. 

200 КПК експерт має право розширити обсяг дослідження, зазначивши в 
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висновку виявлені в процесі дослідження обставини, які мають значення по 

справі, з яких йому не були поставлені питання. 

Експерт повинен виходити з таких загальних положень: об'єктивності, 

повноти та всебічності дослідження; його законності та своєчасності; 

цілеспрямованості та плановості; безпосередності дослідження об'єктів 

експертизи; процесуального оформлення її результатів. 

Висновок експерта — це процесуальний документ, в якому 

викладаються підстави проведення експертизи, хід та результати експертного 

дослідження. 

Висновок експерта є джерелом судових доказів і складається з трьох 

частин: вступної, дослідної та заключної (ст. 200 КПК). 

У вступній частині зазначаються: найменування експертизи; дата і 

місце складання висновку; дата постанови про призначення експертизи та 

хто її виніс; перелік об'єктів, що надійшли на дослідження, порівняльних та 

інших матеріалів; питання, поставлені перед експертом, відомості про його 

особу, клопотання про надання додаткових матеріалів та результати їх 

розгляду; відомості про участь експерта у проведенні слідчих дій; прізвища 

та процесуальний стан осіб, які брали участь у проведенні експертизи. 

У дослідній частині описуються об'єкти експертизи, викладається 

процес експертного дослідження, робиться аналіз і синтез отриманих 

результатів, наводяться різні розрахунки та довідкові дані, якими 

користувався експерт, обґрунтовуються його висновки. Дослідна частина 

висновку ідентифікаційної експертизи повинна містити опис конкретних 

ознак, покладених в обґрунтування висновку. 

У заключній частині містяться висновки експерта, тобто відповіді на 

поставлені перед ним питання. Висновок експерта може мати форму 

категоричного висновку (негативного або позитивного), ймовірного 

(діагностичного) або висновку про неможливість вирішити питання, яке 

поставлене перед експертом. До висновку додається ілюстративний матеріал 

(фотознімки, схеми, креслення та ін.). Висновок підписується експертом. 

Висновок експерта не має переваг перед іншими доказами. Та 

обставина, що висновки експерта обґрунтовані дослідженнями, проведеними 

із застосуванням наукових, технічних або інших спеціальних знань, не 

виключає можливості та необхідності оцінки їх слідчим і судом у повному 

обсязі. Характер виду доказу, який розглядається, не може бути підставою 

для некритичного до нього ставлення, надання йому особливої доказової 

сили. Відповідно до ст. 75 КПК «висновок експерта для особи, яка провадить 

дізнання, слідчого, прокурора і суду не є обов'язковим, але незгода з ним 

повинна бути мотивована у відповідних постанові, ухвалі, вироку». 

Оцінка висновку експерта проводиться за загальними правилами 

оцінки доказів (ст. 67 КПК). Однією з особливостей оцінки висновку 

експерта є необхідність спеціального мотивування підстав, за якими 

відкидається висновок. 

 

ВИСНОВКИДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
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Підводячи підсумок з розглядуваного питання варто вказати на те, що 

висновок експерта є процесуальним документом, в якому викладаються 

підстави проведення експертизи, хід та результати експертного дослідження. 

Висновок експерта є джерелом судових доказів і складається з трьох частин: 

вступної, дослідної та заключної. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

На сучасному етапі становлення та розвитку Української незалежної 

держави відбуваються великі процеси перетворень суспільно-економічних і 

політичних відносин. Розвиток цих відносин проходить у складних умовах, 

які, наряду з іншими, характеризуються високим рівнем злочинності, у тому 

числі її організованих форм, криміналізацією економіки та інших сфер 

життєдіяльності суспільства. 

Бурхливий розвиток науки у минулому столітті та на рубежі 

нинішнього тисячоліття служить основою науково-технічного прогресу, 

виникнення нових знань у різних галузях, широке і ефективне використання 

яких при розслідуванні допомагає розширити сферу застосування наукових 

методів і технічних засобів при доказуванні у кримінальному судочинстві. 

Залучення нових даних природничих і технічних наук при 

розслідуванні сприяє ефективнішій діяльності слідчого апарату, 

достовірності кримінально-процесуального пізнання події (або її відсутності) 

злочину, зміцненню законності та правопорядку у державі. 

Необхідність застосування у кримінальному процесі наукових, 

технічних та інших знань пов’язана з тим, що розслідування злочину є 

складним процесом пізнання об’єктивної дійсності. Тому пізнання події 

злочину та особи, яка його учинила, вимагає від особи, що проводить 

дізнання, слідчого та інших учасників кримінального процесу застосування 

різних спеціальних знань та навичок у певних видах діяльності. 

При визначенні спеціальних знань необхідно вважати, що спеціальні 

знання не є професіональними для слідчого, працівників органів дізнання, 

прокурора, судді; повинні базуватись на досягненнях науки і не можуть бути 

загальновідомими. За способом отримання спеціальні знання набуваються 

шляхом теоретичного засвоєння певної інформації або періодичними 

практичними заняттями окремим видом роботи. Загальна мета використання 

спеціальних знань – це сприяння вирішенню завдань кримінального 

судочинства. Узагальнюючи думки науковців і керуючись зазначеними 

критеріями можна визначити, що спеціальні знання – це сукупність 

теоретичних знань і практичних умінь та навичок у галузі науки, техніки, 

мистецтва чи ремесла, набутих у результаті спеціальної теоретичної 

підготовки або професійного досвіду роботи, що використовуються з метою 

розкриття, розслідування та попередження злочинів.  

Під час розкриття та розслідування злочинів важливими є форми 

використання спеціальних знань. До основних процесуальних форм 

використання спеціальних знань відносять: безпосереднє використання їх 

слідчим, прокурором, судом; участь спеціаліста при проведенні слідчих дій; 
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проведення судових експертиз. Використання в повній мірі усіх форм сприяє 

формуванню доказової бази при розкритті та розслідуванні злочинів.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при 

вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

кабінету криміналістики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво 

відмінними один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Головною метою лекції є одержання та  засвоєння знань щодо: історії 

та видатних вчених, що зробили внесок у становлення та розвиток 

криміналістики як самостійної науки, предмета, структури, завдань 

(загальних та спеціальних) науки криміналістика та сучасних уявлень про 

неї, а також зв'язок із іншими науками та дисциплінами. 
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ВСТУП 

 

В умовах становлення правової і незалежної держави та реформування 

економічної й політичної систем суспільства в Україні усе більшої 

актуальності набуває протидія злочинності, яка завдає значної шкоди державі, 

негативно впливає на стан економіки, ускладнює криміногенну ситуацію. На 

сьогодні Україна, як центральноєвропейська держава, що займає важливе 

геополітичне становище, знаходиться в епіцентрі інтересів міжнародних 

злочинних угруповань, які намагаються розширити сфери впливу за рахунок 

проникнення до нашої країни шляхом використання набутого кримінального 

досвіду, валютних коштів, сучасного технічного забезпечення, апробування 

нових способів учинення злочинів і захисту своєї злочинної діяльності, що 

створює загрозу національній безпеці держави. 

Разом з тим, комплексної розробки загальних засад тактичного 

забезпечення в теорії та практиці досудового розслідування не здійснено. 

Вирішення її пов’язане з розмежуванням функцій суб’єктів і їх компетенцією 

при застосуванні засобів тактичного забезпечення розкриття і розслідування 

злочинів. У законодавстві і юридичній літературі не сформувалося єдиного 

підходу до визначення системи засобів тактичного забезпечення та їх 

класифікації, не врегульовані питання взаємодії суб’єктів, на яких 

покладаються різні функції з розкриття і розслідування злочинів, практика 

потребує розробки і законодавчого закріплення засобів тактичного 

забезпечення, адекватних характеру сучасної злочинності. Зважаючи на це, 

слід констатувати, що проблема тактичного забезпечення досудового 

розслідування в Україні не вивчалась. Наведені обставини зумовили обрання 

теми дослідження. 

 

1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ТАКТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Протидія злочинності є важливим напрямом діяльності держави. В 

умовах зростання злочинності, підвищення рівня її організованості та 

агресивності, активізації протидії досудовому розслідуванню виникає 

необхідність негайної розробки та впровадження найновітніших і 

апробованих наукових методів у правоохоронну діяльність для її подолання, 

насамперед, у діяльність слідчих підрозділів. У зв’язку з цим важливого 

значення набуває розробка програм реалізації наукових досягнень, наукове 

забезпечення протидії злочинності, розширення можливостей їх 

використання при розкритті та розслідуванні злочинів. 

У розслідуванні злочинів важливе місце належить досудовому 

провадженню. Досудове провадження характеризується безпосередніми 

завданнями, що випливають із загальних завдань кримінального судочинства, 

суб’єктами кримінально-процесуальної діяльності, предметом і засобами 

пізнання події, приводами й підставами для початку провадження, 

підсумковими рішеннями. 
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У цілому досудове провадження охоплює діяльність у стадії 

порушення кримінальної справи й досудового розслідування. Досудове 

розслідування здійснюється у двох формах: дізнання і досудового слідства. У 

нашому дослідженні основна увага буде приділена проблемним питанням та 

особливостям тактичного забезпечення стадії досудового розслідування. 

Всебічність, повнота й об’єктивність розгляду кримінальної справи у 

суді та її вирішення по суті потребують об’ємної та кваліфікованої 

підготовчої роботи. Зважаючи на це, переважна більшість кримінальних 

справ мають «пройти» стадію досудового розслідування. 

У науковій літературі вчені до визначення досудового розслідування 

підходять по-різному. Дослідник Є.Д. Лук’янчиков досудове розслідування 

визначає як діяльність уповноважених державних органів, що здійснюється в 

досудових стадіях процесуальними формами і спрямована на виявлення та 

розслідування злочинів і вирішення кримінальних справ. У цьому визначенні 

вчений під розслідуванням розуміє певну діяльність спеціальних державних 

органів, що спрямована на розкриття і розслідування злочинів. 

Більш широко визначає досудове розслідування Л.М. Лобойко, 

розглядаючи його як другу стадію кримінального процесу, в ході якої у 

відповідності до кримінально-процесуального закону здійснюється 

діяльність спеціально-уповноважених осіб органів дізнання і досудового 

слідства із всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин 

кримінальної справи з метою повного і швидкого розкриття злочинів 

(суспільно небезпечних діянь), викриття винних, вжиття заходів із 

запобігання і припинення злочинів та забезпечення відшкодування завданої 

злочином шкоди і можливої конфіскації майна. У даному визначенні автор 

ширше розкриває завдання досудового розслідування та конкретизує його 

суб’єктів, визначаючи їх як спеціально-уповноважені особи органів дізнання 

та досудового слідства. 

Окрім того, слідчі (розшукові) дії можна поділити: 

1) за призначенням і характером проведення: 

а) основні і додаткові; 

Наприклад, проведений перший обшук. За результатами слідчої 

(розшукової) дії розшукуваний об’єкт не знайдений. Під час розслідування 

слідчий отримав оперативну інформацію про місце схованки розшукуваних 

об’єктів, яке раніше не піддавалося обстеженню з будь-яких обставин. 

Зважаючи на це, слідчий приймає рішення про додатковий обшук, під час 

якого обстежує такі місця і вилучає зазначені об’єкти. 

б) первинні і повторні; 

Повторність слідчої дії означає проведення її ще раз у повному обсязі. 

Підстави для проведення повторної слідчої (розшукової) дії можуть бути 

різними, зокрема, неякісне проведення первинної слідчої (розшукової) дії або 

з порушенням тактичних рекомендацій; сумніви в правильності результатів 

попередньої слідчої дії; тактичні міркування слідчого та ін. Наприклад, огляд 

проводився вночі без застосування відповідних науково-технічних засобів 

або участі осіб, які відповідно до кримінально-процесуального законодавства 
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є обов’язковими. Зважаючи на це, слідчий проводить повторний огляд за 

сприятливих умов із залученням відповідних спеціалістів. 

в) невідкладні та інші; 

Невідкладними вважаються ті слідчі (розшукові) дії, зволікання з 

проведенням яких може призвести до втрати доказів, їх зміни або 

приховування. Невідкладність слідчої (розшукової)дії може виявитись на 

будь-якому етапі досудового розслідування. Позитивні результати 

отримують, коли такі дії проводить слідчий особисто у невідкладному 

порядку. 

г) обов’язкові і необов’язкові. 

Обов’язковість слідчої (розшукової) дії може бути прямо зазначена у 

законі, зокрема, обов’язкове призначення експертизи. Необов’язкові 

(факультативні) дії проводяться на розсуд слідчого залежно від слідчої 

ситуації, що склалася. 

2) за процесуальною формою слідчі (розшукові) дії проводяться: 

Кожна слідча (розшукова) дія має певні організаційно-тактичні 

особливості. Тактика слідчої (розшукової) дії перш за все зумовлюється 

особливостями події злочину; конкретними обставинами кримінального 

провадження; наявністю доказів; позицією, яку займають учасники 

кримінального процесу; слідчою ситуацією, що склалася на певному етапі 

досудового розслідування. 

В останній час з’явилися нові науково-технічні засоби пошуку, 

дослідження, фіксації і вилучення криміналістичної інформації, що спонукає 

до перегляду низки процесуальних положень, технічних і тактичних 

рекомендацій відносно тактичного забезпечення кримінального судочинства. 

Безумовно такі зміни впливають на тактику проведення слідчих 

(розшукових) дій. 

Більшість вчених під тактикою слідчої (розшукової) дії розуміють 

сукупність тактичних прийомів, найбільш доцільних при проведенні тієї чи 

іншої слідчої дії, що спрямовані на встановлення, збирання та дослідження 

доказів, їх оцінку і використання як з метою розкриття злочинів, так і 

запобігання їм. 

На підставі опитування працівників слідчих підрозділів можна зробити 

висновок, що до основних конфліктних ситуацій вони відносять: відмова 

підозрюваного від давання показань – 12 %; дача підозрюваним неправдивих 

показань – 73 %; давання свідками і потерпілими неправдивих (неповних) 

показань – 2 %; вплив і тиск злочинців на сумлінних учасників слідчої 

(розшукової) дії – 26 %; приховування слідів злочину, предметів, документів 

та речових доказів – 31 %; висування неправдивого алібі – 8 %; зникнення 

учасників кримінального судочинства – 1 %; тиск на слідчого – 5 %; вплив на 

рішення слідчого через безпосередніх його керівників та інші контролюючі 

органи – 11 %. 

Багато у чому ефективність проведення слідчої (розшукової) дії 

залежить від рівня тактичного забезпечення, наявності оперативної 
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інформації та якості оперативного супроводження кримінального 

провадження. 

Вказані заходи дозволять слідчому обирати найбільш доцільні тактичні 

прийоми (комбінації), приймати правильні тактичні рішення, вчасно 

реагувати на непрогнозовані дії злочинців, попереджати будь-які форми 

протидії досудовому розслідуванню. 

Тактика слідчої (розшукової) дії повинна забезпечити максимальну 

ефективність її проведення, тобто з найменшою затратою сил, засобів і часу 

досягти позитивного результату. Зважаючи на це, проведення слідчої 

(розшукової) дії повинно складатися з трьох основних етапів: підготовка до 

проведення слідчої дії; власне її проведення; фіксація ходу і результатів 

слідчої (розшукової) дії та оцінка її результатів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що проблема тактичного 

забезпечення досить широко досліджувалася в теорії кримінального процесу 

(доказування), в теорії криміналістики (розслідування) і теорії оперативно-

розшукової діяльності (розкриття). Втім, ця проблема невичерпна, оскільки 

потребує постійного розвитку відповідно до змін у сучасній злочинності. 

Потреба комплексного наукового дослідження проблеми тактичного 

забезпечення розслідування злочинів для наукового обґрунтування існуючих 

і розробки нових засобів такої діяльності – на часі. Це дозволить повно та 

всебічно дослідити проблеми тактичного забезпечення розслідування 

(кримінально-процесуальні, криміналістичні та оперативно-розшукові), 

розробити науково обґрунтовану концепцію удосконалення засобів такої 

діяльності, що сприятиме підвищенню рівня її ефективності. 

На сьогодні практика застосування тактичних прийомів, тактичних 

комбінацій і тактичних операцій при розслідуванні злочинів напрацювала в 

результаті проб та помилок значний позитивний досвід, і значно випереджає 

теорію. За таких обставин вчені повинні активізувати теоретичні розробки в 

галузі слідчої тактики, забезпечити, співробітників практичних підрозділів 

новітніми науково-обґрунтованими рекомендаціями, які б відповідали 

сучасним потребам правоохоронної практики. 

 

2. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ ТАКТИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Успішному провадженню досудового розслідування, а саме – якісному 

проведенню слідчих (розшукових) дій, сприяють засоби криміналістичної 

тактики. 

Засоби криміналістичної тактики – це, власне, знаряддя праці, за 

допомогою яких слідчий вирішує тактичні завдання досудового 

розслідування. 

До засобів криміналістичної тактики у науковій літературі більшість 

вчених традиційно відносять: тактичний прийом; тактичну комбінацію; 

тактичну операцію; тактичну (криміналістичну) рекомендацію; тактичне 
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рішення. Вказані засоби криміналістичної тактики не є процесуальними. 

Втім, ці засоби розроблені на основі досягнень науки і узагальнення 

матеріалів оперативно-розшукової та слідчої практики, що дозволяє слідчому 

ефективніше, з меншою витратою сил, засобів та часу проводити слідчі 

(розшукові) дії. 

До головних засобів криміналістичної тактики відносять тактичні 

прийоми і рекомендації та слідчі (розшукові) дії, у рамках яких вони 

реалізуються. 

Можна погодитися з думкою В.Ю. Шепітька, що вважати зазначені 

засоби головними не зовсім справедливо, оскільки засобами 

криміналістичної тактики є також системи тактичних прийомів (тактичні 

комбінації), тактичні операції, тактика окремої слідчої (розшукової) дії та ін.  

Тактичний прийом. 

Тактичний прийом є основним елементом криміналістичної тактики. 

Тлумачний словник визначає прийомо як спосіб виконання або 

здійснення чого-небудь; метод дослідження, вивчення чого-небудь. 

В юридичній літературі існують декілька підходів до визначення 

поняття тактичного прийому. Так, на думку однієї групи вчених, тактичний 

прийом являє собою наукову рекомендацію, що розроблюється на основі 

спеціальних наук (логіки, психології, наукової організації праці) та 

узагальнення слідчої практики. Інші вчені (Р.С. Бєлкін, М.П. Яблоков, 

С.Ю. Якушин) тактичний прийом визначають як спосіб поведінки слідчого 

залежно від слідчої ситуації, що склалася на певному етапі досудового 

розслідування. 

М.В. Салтевський тактичний прийом визначає як спосіб дії суб’єкта 

щодо застосування засобів криміналістичної тактики на досудовому і 

судовому слідстві. 

На думку М.І. Скригонюка і І.Ф. Герасимова, тактичний прийом являє 

собою метод провадження суб’єктом криміналістичної діяльності будь-якої 

слідчої дії, що обирається з урахуванням конкретної слідчої ситуації та 

спрямований на підвищення ефективності окремих слідчих дій або повного, 

всебічного і об’єктивного розслідування кримінальної справи. В.В. Агафонов 

і А.Г. Філіппов під тактичними прийомами розуміють прийоми підготовки та 

проведення окремих слідчих дій. 

Інші вчені у визначенні тактичного прийому акцентують увагу на 

суб’єктах, що їх застосовують. 

Втім, більшість вчених визначають тактичний прийом як найбільш 

раціональний та ефективний спосіб дій або найбільш доцільну лінію 

поведінки. 

Таким чином, узагальнюючи погляди вчених, можна дійти висновків, 

що у визначенні сутності тактичного прийому в науковій літературі існує 

п’ять загальних напрямів: 1) тактичний прийом – наукова рекомендація; 

2) тактичний прийом – спосіб поведінки слідчого; 3) тактичний прийом – 

метод проведення слідчої (розшукової) дії; 4) тактичний прийом – лінія 
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поведінки слідчого; 5) тактичний прийом – спосіб впливу слідчого на 

учасників слідчої (розшукової) дії. 

Зважаючи не це, можна вказати, що усі вказані підходи певним чином 

визначають сутність тактичного прийому. Втім, на нашу думку, тактичний 

прийом слід визначати як спосіб дії або найбільш доцільну лінію поведінки. 

Такий підхід більш чітко відбиває сутність тактичного прийому. 

Отже, під тактичним прийомом слід розуміти найбільш раціональний 

та ефективний спосіб дій або найбільш доцільну лінію поведінки слідчого в 

процесі збирання, дослідження та використання доказів, з урахуванням 

слідчої ситуації на певному етапі досудового розслідування. 

Тактичним прийомом може виступати не будь-який, а лише найбільш 

раціональний і ефективний спосіб здійснення процесуальної дії у певних 

обставинах його реалізації. Раціональність і ефективність способу дії 

(тактичного прийому) є його істотними ознаками. Разом з тим зазначені 

ознаки ще не дозволяють відокремити тактичний прийом від інших способів 

дії (організаційних, підготовчих, технічних). 

Тактичний прийом не має обов’язкового характеру. Вибір слідчим 

тактичного прийому здійснюється на власний розсуд на основі всебічного 

вивчення обставин справи, конкретної слідчої ситуації, що склалася на тому 

чи іншому етапі досудового слідства, допустимості тактичного прийому в 

кримінальному судочинстві. 

Класифікація тактичних прийомів. 

Різноманітність тактичних прийомів вимагає їх наукової класифікації. 

У криміналістиці подаються різні класифікації тактичних прийомів. Вони 

ґрунтуються на ступені складності та положеннях, привнесених з різних 

галузей знань, зокрема, психології, логіки, наукової організації праці та ін. 

Правильний вибір тактичних прийомів, які відповідають певній слідчій 

ситуації, забезпечує швидкість та результативність вирішення завдань 

досудового розслідування. 

Класифікація тактичних прийомів має теоретичне і практичне 

значення. Теоретичне слугує основою для пізнання природи і сутності 

тактичних прийомів, їх оцінки та визначення напрямів подальшого розвитку. 

Практичне полягає у забезпеченні найбільш раціональних шляхів пошуку та 

використання тактичних прийомів. 

Складність класифікації тактичних прийомів визначається великою 

кількістю підстав, за якими вони можуть бути розподілені, та неоднозначним 

розумінням сутності тактичного прийому. На думку вченого, аналіз праць з 

криміналістики свідчить, що існує близько двох десятків класифікацій 

тактичних прийомів, але багатьма авторами за основу класифікаційних 

побудов часто беруться довільні ознаки, властивості чи положення. 

За змістом і призначенням існують такі тактичні прийоми: пізнавальні 

(встановлення обставин злочинної події шляхом виявлення і дослідження 

криміналістичної інформації); управлінські (встановлення ефективної 

взаємодії з учасниками процесу, налагодження з ними психологічного 
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контакту); організаційно-тактичні (забезпечення оптимальних зовнішніх 

умов і необхідних організаційно-технічних засобів);  

За рівнем тактичних завдань, що вирішуються, виділяють: початкові 

(вихідні), спрямовані на виявлення, фіксацію і вилучення джерел 

криміналістичної інформації; проміжні, спрямовані на встановлення 

доказових фактів або формування забезпечуючих таке встановлення 

тактичних комплексів; кінцеві, спрямовані на вирішення тактичних завдань 

розслідування, які забезпечують прийняття процесуальних рішень, в першу 

чергу щодо предмета доказування. 

Оскільки обов’язкові тактичні прийоми визначаються законом, то їх 

виконання слідчим є обов’язковим. І називаються вони не тактичними 

прийомами, а правилами. Разом з тим рекомендаційні прийоми повинні 

відповідати принципам кримінального процесу та криміналістичної тактики, 

і поділяються вони на загальні та окремі. 

Запропоновані групи тактичних прийомів можуть надати певну 

допомогу слідчому у процесі розслідування злочинів. Водночас формування 

прийомів за зазначеними групами є спірним з таких міркувань: 

- розподіл прийомів по групах здійснюється за характером їх 

спрямованості, однак за їх межами залишилися природа і вид тієї чи іншої 

слідчої (розшукової) дії, її мета, функціональне призначення, ситуаційна 

варіантність тощо; 

- виділення таких груп є досить умовним і відбиває лише окремі 

сторони тих чи інших прийомів; чітко не простежуються межі між групами 

прийомів; 

- у групах відсутня логічна послідовність розміщення тактичних 

прийомів, що сприяє їх оптимальному використанню; у кожній із груп 

пропонується неузгоджений, приблизний їх перелік; 

- окремі запропоновані «прийоми» не є тактичними (зовнішній вигляд 

слідчого, суворе дотримання норм кримінально-процесуального закону); 

- такі «прийоми», як створення поінформованості слідчого 

(перебільшеної чи зменшеної), виклик минулих емоцій – суперечать 

моральним та етичним принципам кримінального судочинства, а тому не 

можуть бути визнані як допустимі; 

- багато прийомів у групах не розкриті за своїм змістом і мають 

декларативний характер. 

Тактичні прийоми доцільно класифікувати таким чином: прийоми, які 

безпосередньо спрямовані на виявлення та збирання доказової інформації; 

прийоми, що спрямовані на фіксацію доказової інформації; прийоми, що 

застосовуються для перевірки, аналізу і оцінки отриманої доказової 

інформації; прийоми, спрямовані на використання отриманої інформації в 

ході подальшого розслідування. 

Так, Ю.В. Гаврилін пропонує таку класифікацію тактичних прийомів: 

- за сферою реалізації: в рамках однієї слідчої дії; в рамках декількох 

слідчих дій; в рамках інших процесуальних дій; 
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- за законодавчим закріпленням: закріплені (обов’язкові, 

необов’язкові); незакріплені; 

- за змістом: операційні; поведінкові; 

- за направленістю: збирання доказів; дослідження доказів; 

використання доказів; 

5) за стадіями слідчих дій: підготовки; проведення; фіксації. 

О.М. Васильєв визначає таку систему тактичних прийомів, що 

класифікуються за природою, яка визначається галуззю науки: 

- тактичні прийоми, що засновані на застосуванні логіки в умовах 

розслідування; 

- тактичні прийоми по встановленню психологічних відносин слідчого 

з учасниками слідчих дій; 

- тактичні прийоми по планомірній організації розслідування; 

- тактичні прийоми по застосуванню логіки в специфічних умовах 

розслідування. 

У криміналістичній літературі справедливо зазначається, що тактичне 

рішення складається з трьох основних частин: інформаційної (полягає в 

аналізі та оцінці слідчої ситуації та її компонентів, процесуальних цілей та 

ін.); організаційної (містить висновки про розподіл функцій, форми та 

напрями взаємодії, резервні можливості, виконання необхідних 

організаційних заходів); операційної (полягає у визначенні мети тактичного 

впливу, способів її досягнення, прогнозуванні результату реалізації рішення). 

Отже, увесь процес підготовки і прийняття тактичного рішення 

проходить такі етапи: збирання вихідної інформації – визначення мети 

тактичного впливу; формулювання завдань – вибір засобів і методів 

досягнення мети – формулювання рішення. Далі випливають реалізація 

рішення і оцінка отриманих результатів. 

Будь-яке тактичне рішення повинно відповідати низці вимог, до яких 

можна віднести: законність, етичність, моральність, обґрунтованість, 

своєчасність, реальність виконання, науковість, доступність, простоту, 

надійність та наочність результатів застосування. 

Тактичні рішення поділяються на процесуальні і непроцесуальні. 

Тактичний ризик. 

Під час прийняття тактичних рішень, слідчий повинен враховувати 

(прогнозувати), що в процесі їх реалізації можуть настати не бажані для 

розслідування наслідки – тактичний ризик, який є невід’ємною частиною 

слідчої діяльності. 

На думку В.Ю. Шепітька, у криміналістиці тактичний ризик може бути 

визначений як виконання слідчим або суддею діяльності в умовах можливого 

виникнення негативних наслідків. 

Отже, під тактичним ризиком слід розуміти можливість негативного 

результату під час застосування тактичного прийому, комбінації або операції. 

У цьому випадку слідчий повинен максимально вжити заходів щодо 

запобігання ризиків. Оскільки досудове розслідування триває в умовах 



 36 

жорсткої протидії, то уникнути ризику досить складно. Зважаючи на це, 

слідчий повинен максимально мінімізувати ризики. 

Для мінімізації тактичного ризику необхідно здійснити такі заходи: 

змінити структуру тактичного прийому (комбінації, операції) із включенням 

до неї речових доказів і інших джерел інформації для зміни позиції 

протидіючого суб’єкта; покращити психологічну обстановку слідчої 

(розшукової) дії; залучити до проведення слідчої (розшукової) дії інших осіб 

(праціників оперативних підрозділів для охорони і спостереження) або 

замінити слідчого; змінити темп слідчих (розшукових) дій, виключити будь-

які паузи на «програних» епізодах; використовувати фактор раптовості та ін.. 

Ризик у прийнятті процесуальних рішень завжди пов’язаний з 

внутрішнім переконанням слідчого і може бути зумовлений інформаційною 

невпевненістю або недостатністю. Тому про ризик у діяльності слідчого 

можна говорити як про інформаційну, так і про психологічну категорію. 

Слідчі повинні враховувати, якщо тактичний ризик досить незначний 

час впливає на розслідування, то стратегічний може призвести до зупинення 

кримінального провадження. 

У ситуаціях ризику у слідчого є три варіанти дій: взагалі відмовитися 

від тактичного прийому у зв’язку з можливістю настання кращої ситуації; 

відкласти на визначений час їх реалізацію; обрати інші засоби реалізації 

запланованого, які зможуть повністю усунути негативні наслідки або значно 

пом’якшити їх дію. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що усі перелічені засоби 

криміналістичної тактики доцільно використовувати комплексно і вони не 

повинні бути ізольованими один від одного. Досягнення мети розслідування 

прямо залежить від високої майстерності слідчого, від його спроможності 

використовувати усі прийоми та засоби, вміння варіювати ними, 

відмовляючись від одних і переходячи до інших, виходячи зі слідчої ситуації, 

що склалася. 

Способи і засоби протидії досудовому розслідуванню зумовлюють 

необхідність пошуку нових шляхів і методів слідчої діяльності. Основним 

напрямом вирішення даної проблеми є повноцінне використання досягнень 

науково-технічного прогресу, встановлення більш чітких і ефективних 

правових правил боротьби зі злочинністю, підвищення рівня матеріально-

технічного і кадрового забезпечення правоохоронної діяльності. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

Проблема тактичного забезпечення досить широко досліджувалася в 

теорії кримінального процесу (доказування), в теорії криміналістики 

(розслідування) і теорії оперативно-розшукової діяльності (розкриття). Втім, 

ця проблема невичерпна, оскільки потребує постійного розвитку відповідно 

до змін у сучасній злочинності. Потреба комплексного наукового 
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дослідження проблеми тактичного забезпечення розслідування злочинів для 

наукового обґрунтування існуючих і розробки нових засобів такої діяльності 

– на часі. Це дозволить повно та всебічно дослідити проблеми тактичного 

забезпечення розслідування (кримінально-процесуальні, криміналістичні та 

оперативно-розшукові), розробити науково обґрунтовану концепцію 

удосконалення засобів такої діяльності, що сприятиме підвищенню рівня її 

ефективності. 

На сьогодні практика застосування тактичних прийомів, тактичних 

комбінацій і тактичних операцій при розслідуванні злочинів напрацювала в 

результаті проб та помилок значний позитивний досвід, і значно випереджає 

теорію. За таких обставин вчені повинні активізувати теоретичні розробки в 

галузі слідчої тактики, забезпечити, співробітників практичних підрозділів 

новітніми науково-обґрунтованими рекомендаціями, які б відповідали 

сучасним потребам правоохоронної практики. 

Засоби криміналістичної тактики доцільно використовувати 

комплексно і вони не повинні бути ізольованими один від одного. 

Досягнення мети розслідування прямо залежить від високої майстерності 

слідчого, від його спроможності використовувати усі прийоми та засоби, 

вміння варіювати ними, відмовляючись від одних і переходячи до інших, 

виходячи зі слідчої ситуації, що склалася. 

Способи і засоби протидії досудовому розслідуванню зумовлюють 

необхідність пошуку нових шляхів і методів слідчої діяльності. Основним 

напрямом вирішення даної проблеми є повноцінне використання досягнень 

науково-технічного прогресу, встановлення більш чітких і ефективних 

правових правил боротьби зі злочинністю, підвищення рівня матеріально-

технічного і кадрового забезпечення правоохоронної діяльності. 

Технологія розслідування злочинів, що є стрижнем боротьби зі 

злочинністю, не може змінюватися щодня за рахунок упровадження 

досягнень науки і появи нових правових норм. Тому в першу чергу повинні 

удосконалюватися давно відомі прийоми, засоби і методи діяльності, 

розширюватися можливості їх використання для вирішення завдань 

кримінального судочинства, у тому числі на основі більш глибокого аналізу 

їхньої природи і сутності, а також оцінки реального співвідношення прав 

особи і завдань боротьби зі злочинністю. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при 

вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до занять з теми рекомендується звернутись 

не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна знайти у 

бібліотеці університету або у книжковому фонді кабінету криміналістики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 
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зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво 

відмінними один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Головною метою лекції є на основі вивчення вітчизняної судово-слідчої 

практики, узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, з урахуванням 

сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку 

криміналістичної науки розгляд низки теоретичних питань, зокрема, щодо 

структури, завдань, термінологічного апарату криміналістичної методики, 

поняття та структури криміналістичної характеристики, змісту етапів 

розслідування тощо. 

 

ВСТУП 

В спрощеному вигляді криміналістику характеризують як науку про 

розслідування злочинів. Все, що Ви вивчали до цього дійсно так або інакше 

було пов’язано з цим процесом, але лише торкалось його в певній частині, 

зокрема, щодо використання технічних засобів, проведення окремих слідчих 

дій тощо. Надалі вивчення науки криміналістики буде спрямовано на 
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ознайомлення саме з діяльністю по розслідуванню різних видів злочинів, а 

точніше з рекомендаціями по найбільш ефективному та раціональному його 

проведенню. Вони не є суто теоретичними моделями, а побудовані на базі 

узагальнення досвіду працівників правоохоронних органів у боротьбі зі 

злочинністю. Але в першу чергу необхідно ознайомитись з основними 

поняттями, принципами чи правилами, змістом окремих категорій, 

опанування яких необхідно для подальшого розуміння зазначених 

рекомендацій. 

 

1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ, ЇЇ ЗАВДАННЯ, 

СИСТЕМА, ПРИНЦИПИ ТА МІСЦЕ В КРИМІНАЛІСТИЧНІЙ НАУЦІ 

 

Криміналістична методика – заключний розділ науки «криміналістика», 

що разом з іншими її частинами утворює єдину систему знань. Порівняно з 

іншими, зокрема, криміналістичними технікою та тактикою, його було 

виділено пізніше. Ганс Гросс, що є родоначальником наукової 

криміналістики, в своїй книзі, виданій наприкінці 19 століття, не пропонує 

методик розслідування злочинів. В першій чверті 20 століття питання 

криміналістичної методики ще не виділялись у самостійний розділ науки, а 

розглядались як особлива частина кримінальної тактики. У цей час під 

безумовним впливом Вейнгарта, Ничефоро, Аннушата та інших зарубіжних 

вчених радянський криміналіст І.Н. Якимов намагався створити певний 

універсальний метод розслідування, що не залежав би від особливостей 

конкретних злочинів, але його сподівання об’єктивно не могли завершитись 

успіхом. Разом з тим І.Н. Якімов надав поштовх становленню 

криміналістичної методики як розділу науки завдяки наполегливому 

переконуванню щодо необхідності використання всіх способів техніки та 

тактики в умовах розслідування окремих видів злочинів. Виділення методики 

розслідування в самостійну частину криміналістики відбулося в 30-х роках 

20 століття, коли автори підручника В. Громов, С. Голунський, С. Потапов, 

І. Якімов та інші висунули ідею, що розслідування кожного злочину повинно 

відбуватись за схемою. В подальшому значний вклад у розвиток 

криміналістичної методики внесли В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, А.Н. Васильєв, 

І.А. Возгрін, А.Н. Колісниченко, І.М. Лузгін, Г.А. Матусовський, 

М.В. Салтевський, М.П. Яблоков та інші вчені. 

Криміналістична методика, будучи заключним розділом криміналістики, 

поєднує теоретичні положення і практичні рекомендації, викладені в 

попередніх розділах науки, пропонує, як використовувати досягнення 

криміналістичної техніки і тактики при розслідуванні злочинів залежно від їх 

видової чи групової належності. Таким чином, можна сказати, що 

криміналістичні техніка і тактика співвідносяться з криміналістичною 

методикою як загальна й особлива частини науки. 

Щоб успішно вирішувати завдання розслідування конкретного 

посягання, необхідно опановувати слідчу практику, мати в своєму 

розпорядженні дані щодо досвіду розкриття подібних діянь. Будь-який 
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злочин індивідуальний і неповторний, однак у кожному зустрічаються схожі 

ознаки, що служать основою для визначення і розробки типових прийомів 

розслідування. Тож, в межах криміналістичної методики досліджується 

слідча практика по різних видах злочинів, досвід ефективного використання 

тактичних прийомів, науково-технічних засобів, що дозволяє розробляти 

систему рекомендацій з проведення розслідування, враховуючи особливості 

злочинів окремих видів чи груп. 

Рекомендації, що містяться у четвертому розділі криміналістики, не є 

простим поєднанням положень криміналістичної техніки і тактики, а 

представляють якісно новий засіб для вирішення завдань розслідування на 

основі пристосування цих положень до конкретних умов виявлення, 

збирання, дослідження, оцінки і використання доказової інформації при 

розслідуванні злочинів окремих видів або їх групи. 

Криміналістична методика, як розділ науки, охоплює і ряд загальних 

теоретичних положень, що характеризують її завдання, предмет, принципи 

побудови й інші. 

Акцентуючи Вашу увагу на словосполученні «окремих видів злочинів», 

необхідно вказати, що процес формування рекомендацій та відповідно 

розширення обсягу знань, що вміщує розділ «криміналістична методика», 

триває. І в цьому плані він є найбільш динамічним у порівнянні з 

криміналістичними технікою та тактикою. На жаль, не по кожному з видів 

злочинів, які вміщує Кримінальний кодекс України, розроблені 

криміналістичні рекомендації. Зрозумілим є те, що в першу чергу вченими 

пропонувались рекомендації з розслідування найбільш поширених або 

резонансних видів злочинів: крадіжок, вбивств, зґвалтувань, грабежів, 

розбоїв тощо. Як приклад можна зазначити, що крадіжки протягом багатьох 

років по кількості завжди превалюють над іншими видами посягань, 

займаючи питому вагу близько 30 % серед усіх вчинених злочинів. 

Необхідно вказати, що на сучасному етапі, коло злочинів, для 

розслідування яких розроблені криміналістичні рекомендації, суттєво 

розширилось у порівнянні навіть з 80-ми роками 20 століття. 

Розглянемо завдання криміналістичної методики (пропонується їх 

записати). 

Вони, як і в цілому наука криміналістики, направлені на забезпечення дії 

конституційних положень про захист інтересів держави, законних інтересів і 

прав громадян, вирішення завдань кримінального судочинства, досягнення 

мети боротьби зі злочинністю. 

Окремі криміналістичні методики представляють собою самостійні 

внутрішньо структуровані комплекси рекомендацій з організації та 

здійснення розкриття, розслідування і запобігання окремих видів (груп) 

злочинів, що розробляються відповідно до потреб практики. 

В межах підрозділу окремі методики розподіляються за типами. Це 

дозволяє одразу визначити загальне призначення та ступінь конкретизації 

рекомендацій, що містить методика певного типу. 
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Виділяють наступні типи окремих криміналістичних методик 

(пропонується записати): 

– Видові методики – виділяються на підставі кримінально-правової 

класифікації злочинів. В основному це комплекси криміналістичних 

рекомендацій з розслідування посягання одного виду (наприклад: методика 

розслідування крадіжок). Також до цієї категорії відносять і комплекси 

рекомендацій з розслідування груп схожих злочинів (наприклад: методика 

розслідування грабежів та розбоїв – містить криміналістичні рекомендації 

щодо двох окремо виділених у Кримінальному кодексі злочинів, що 

розрізняються ступенем впливу на жертву). Видова методика охоплює весь 

процес розслідування від прийняття рішення про порушення кримінальної 

справи до її завершення. Вона використовується самостійно для 

розслідування конкретного злочину. Має середній ступінь узагальнення 

рекомендацій й застосовується незалежно від того, чи вчинено діяння за 

наявності кваліфікуючих ознак або без них. 

– Внутрішньовидові методики – виділяються в межах одного виду 

(групи) злочинів за будь-якими окремими криміналістично вагомими або за 

кваліфікуючими ознаками (наприклад: виділені по способу вчинення злочину 

– методика розслідування кишенькових крадіжок; по способу та місцю 

вчинення злочину – методика розслідування квартирних крадіжок). Як і 

видова, методика цього типу може бути використана самостійно або у 

сукупності з видовою методикою. Має найменший ступінь узагальнення 

рекомендацій та застосовується для розслідування діяння, вчиненого за 

наявності кваліфікуючої ознаки або криміналістично вагомої ознаки, яку 

покладено в основу формування цієї методики. 

– Позавидові методики – виділяються за окремими криміналістично 

вагомими чи іншими ознаками, що мають значення для розслідування будь-

яких злочинів без урахування їх виду (наприклад: виділені за суб’єктом 

вчинення злочину – методика розслідування злочинів неповнолітніх; 

методика розслідування злочинів, учинених організованими злочинними 

угрупуваннями; виділені за впливом часу – методика розслідування злочинів 

по гарячих слідах; виділені за впливом часу та станом розслідування злочину 

– методика розслідування нерозкритих злочинів минулих років; виділені за 

специфікою засобів учинення злочину – методика розслідування 

комп'ютерних злочинів. Методики цього типу переважно використовують як 

додаткові разом з видовою чи внутрішньовидовою або як такі, що ще й 

об’єднують процеси розслідування декількох злочинів різних видів. 

Наприклад, як додаткові можуть бути застосовані методика розслідування 

злочинів по гарячих слідах (використовується на початковому етапі 

розслідування) або методика розслідування нерозкритих злочинів минулих 

років (використовується для розслідування справи після зупинення по ній 

досудового слідства). Як додаткова і об’єднуюча може бути використана 

методика розслідування злочинів, учинених організованими злочинними 

угрупуваннями, що, як правило, вчиняють багато посягань різних видів. 
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Методики цього типу мають найбільший ступень узагальнення рекомендацій 

та застосовуються при розслідуванні злочинів, незалежно від їх виду. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 
Криміналістична методика – окремий завершальний розділ 

криміналістики, що поєднує рекомендації криміналістичних техніки і 

тактики з метою розслідування злочинів; як система наукових положень має 

теоретичне і прикладне значення, вирішуючи як загальні, так і спеціальні 

завдання. 

Система розділу складається з двох підрозділів, а саме: концептуальних 

положень та окремих криміналістичних методик. 

Окремі методики розподіляються за типами на видові, внутрішньовидові 

та позавидові. 

Криміналістична методика як розділ науки базується на загальних та 

спеціальних принципах. 

 

2. СТРУКТУРА ОКРЕМОЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ. 

ПОНЯТТЯ ТИПОВОЇ СЛІДЧОЇ СИТУАЦІЇ 

 

Розглядаючи структуру окремої криміналістичної методики, слід 

зазначити, що мова насамперед йде про видову методику. 

По-перше, треба зазначити, що на думку більшості вчених–

криміналістів основою для розробки та побудови криміналістичної методики 

є криміналістична характеристика. Поняття та зміст криміналістичної 

характеристики ми будемо розглядати пізніше, тому лише зазначимо, що 

вона представляє собою комплекс інформації, структурований відповідно до 

окремих ознак злочину, які мають значення для розслідування. 

По–друге, виходячи з того, що криміналістична методика являє собою 

сукупність рекомендацій, націлених на оптимізацію ведення слідства певного 

виду (групи) злочинів, її структура повинна послідовно відображати весь 

його хід, тобто послідовність пізнання події злочину та збирання доказів на 

кожному з етапів. 

У криміналістичній літературі представлені різні думки щодо структури 

методики розслідування злочинів окремого виду. 

На нашу думку найбільш прийнятною є структура окремої 

криміналістичної методики, запропонована нижче (пропонується її 

записати). 

Структуру окремої криміналістичної методики розслідування 

складають: 

1) криміналістична характеристика злочину окремого виду (групи); 

2) початкові (невідкладні) слідчі дії й оперативно-розшукові заходи 

стосовно до існуючих типових слідчих ситуацій; 

3) слідчі дії відповідно до типових слідчих ситуацій на подальшому 

етапі розслідування; 

4) профілактична діяльність слідчого. 
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У зазначеному вигляді, виходячи з принципу структурної єдності 

методик розслідування, вона застосована для формування більшості окремих 

методик розслідування. Виключення складають деякі методики, зокрема 

позавидові. Перелік елементів структури позавидової методики залежить від 

впливу підстави, за якою виділено дану методику, на організацію і тактику 

розслідування відповідної категорії злочинів. 

Наприклад, структуру методики розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років визначають вплив часу та стан розслідування злочину. Даний 

комплекс рекомендацій використовується не на протязі всього процесу 

розслідування, а лише після зупинення досудового слідства по кримінальній 

справі. Відповідно це відобразилось на його структурі, яку також складають 

п’ять елементів, але принципово відмінні від зазначених вище. 

Структура методики розслідування нерозкритих злочинів минулих 

років: 

1) характеристика причин та факторів, що впливають на розкриття та 

розслідування нерозкритих злочинів минулих років; 

2) аналіз матеріалів кримінальної справи, досудове слідство по якій 

зупинено; 

3) типові слідчі ситуації, організація та планування розслідування; 

4) непроцесуальна діяльність у ході розслідування нерозкритого 

злочину; 

5) особливості тактики провадження окремих слідчих дій. 

Розглянемо коротко зміст елементів окремої криміналістичної 

методики. 

1. Криміналістична характеристика злочину являє собою 

інформаційну модель, узагальнене поняття, що містить ознаки, властиві 

одному виду (або групі схожих) злочинів. Вона є результатом дослідження та 

узагальнення матеріалів кримінальних справ з розслідування злочинів 

окремого виду. Практичне значення даної категорії в тім, що слідчий може 

використовувати її як модель (матрицю), шляхом перенесення даних, які її 

складають, на конкретну подію, що дозволяє прогнозувати зміст окремих, ще 

не встановлених складових механізму вчинення цього злочину, а в підсумку 

дозволяє визначити методи, прийоми і засоби досягнення мети 

розслідування. Криміналістична характеристика також служить теоретичною 

базою для побудови методики розслідування. 

2. Початкові (невідкладні) слідчі дії й оперативно-розшукові заходи 
розглядаються виходячи з типових слідчих ситуацій, що склалися на даному 

етапі розслідування. Дані дії можуть бути спрямовані на рішення як 

загальних, так і специфічних задач (встановлення обставин події, збір 

доказів, переслідування і затримання винної особи по «гарячих слідах» 

тощо), здійснюються у відносно обмежений термін, установити довжину 

якого для різних випадків розслідування неможливо. Цей період 

визначається дією фактора невідкладності і характеризується максимальною 

інтенсифікацією провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. 

Даний елемент окремої методики містить рекомендації щодо визначення 
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кола початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів стосовно до 

типової слідчої ситуації, так звані алгоритми розслідування. Також до нього 

включають рекомендації щодо особливостей тактики проведення окремих 

слідчих дій для даного виду злочинів. Залежно від характеру конкретної 

розслідуваної події та її обставин коло слідчих дій і оперативно-розшукових 

заходів може змінюватися і доповнюватися, а їх черговість варіюватися. 

3. Слідчі дії на подальшому етапі розслідування визначаються 

виходячи із завдання подальшого збирання, «закріплення», перевірки й 

оцінки доказів, викриття винного у вчиненні злочину, з’ясуванні обставин, 

що залишилися не встановленими на початковому етапі. Дані, які 

знаходяться в розпорядженні слідчого на подальшому етапі, відрізняються 

великим обсягом, упорядкованістю, конкретністю, розмаїтістю 

процесуальних джерел і доказовою надійністю. Це дозволяє перейти від 

вірогідного, що відрізняється розмаїтістю версій, варіанта організації 

розслідування на інший якісний рівень, який характеризується більш чіткою 

спрямованістю, послідовністю дій. Даний елемент окремої методики також 

містить рекомендації щодо визначення кола слідчих дій відповідно до 

типової слідчої ситуації, а також щодо особливості тактики проведення 

окремих з них. 

4. Профілактична діяльність слідчого. Методика розслідування, 

виходячи з вимог кримінально-процесуального закону й узагальнення 

досвіду розслідування кримінальних справ по різних видах злочинів, містить 

рекомендації по виявленню та усуненню причин і умов, що сприяли скоєнню 

правопорушень, а також характеризує типові заходи, спрямовані на 

профілактику вчинення окремого виду (групи) злочинів. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 
Більшість окремих криміналістичних методик мають типову структуру, 

що складається з п’яти елементів. Перший з них є базою для формування 

окремої методики та представляє собою інформаційну модель злочину того 

виду, для розслідування якого розроблено методику. Інші елементи 

розташовані у певній послідовності та відображають процес розслідування 

злочину з урахуванням типових слідчих ситуацій. 

 

 

3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДУ (ГРУПИ) 

ЗЛОЧИНІВ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Поняття криміналістичної характеристики сформувалося наприкінці 60-

х і початку 70-х років XX сторіччя і було викликано потребою доповнення 

структури окремої методики категорією, у якій би акумулювалася певна 

сукупність інформації про злочин, рекомендації щодо розслідування якого 

містить дана методика. З зазначеного періоду і дотепер сутність і структура 

криміналістичної характеристики визначаються різними авторами 

неоднаково. Цією проблемою займалися такі вчені-криміналісти як 
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О.Н. Колесниченко, Л.А. Сергєєв, Р.С. Белкін, І.А. Возгрін, І.Ф. Герасимов, 

В.О. Коновалова, М.В. Салтевський та ін. 

В тому чи іншому ступені в запропонованих визначеннях 

криміналістичної характеристики відзначається наявність таких позицій, як: 

сукупність даних про ознаки злочинів окремого виду (групи); урахування 

взаємозв'язків між цими даними; визначеність їх використання для розкриття 

і розслідування злочинів того чи іншого виду (групи). 

(Пропонується записати визначення). 

Криміналістична характеристика – сукупність взаємозалежних даних 

про криміналістично вагомі ознаки злочинів даного виду (групи), які 

сприяють їх розкриттю і розслідуванню шляхом побудови версій та їх 

перевірки в результаті проведення запланованих слідчих дій і оперативно-

розшукових заходів. 

Важливо відзначити, що криміналістична характеристика злочину — це 

динамічна наукова категорія, завдання якої обслуговувати методику 

розслідування. Динамічність виявляється насамперед у тім, що її зміст 

стосовно до різних видів і груп злочинів може мінятися, причому істотно. 

У криміналістичній літературі представлені різні думки щодо структури 

криміналістичної характеристики. В якості типових елементів 

криміналістичної характеристики, що найчастіше зустрічаються в багатьох 

авторів, можна виділити наступні: предмет (об'єкт) злочинного посягання; 

сліди злочину; спосіб вчинення злочину; дані про особистість злочинця. Крім 

названих, у структуру криміналістичної характеристики пропонують 

включати дані про особистість потерпілого, про обстановку, механізм, 

знаряддя і засоби вчинення злочину, про характеристику вихідної інформації, 

про мотиви і мету злочину і деякі інші. На нашу думку варто погодитися з 

переліком елементів криміналістичної характеристики, прийнятним для 

більшості вчених-криміналістів, тобто з вищезгаданими чотирма складовими, 

доповнивши їх такими, як обстановка вчинення злочину й особистість 

потерпілого. 

Таким чином, структуру криміналістичної характеристики злочину 

складають (пропонується записати): 

1) сліди злочину; 

2) спосіб вчинення злочину; 

3) обстановка вчинення злочину; 

4) предмет злочинного посягання; 

5) особистість злочинця; 

6) особистість потерпілого. 

Вищевказані елементи найчастіше містять інформацію про ознаки 

злочину, які цікавлять криміналістів. Разом з тим для окремих видів, груп 

злочинів перелік названих елементів може корегуватись. Так, 

криміналістична характеристика ухилень від сплати податків не містить 

такого елементу як особистість потерпілого.  

Розглянемо зміст елементів криміналістичної характеристики. 
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1)Спосіб вчинення злочину - у криміналістичному розумінні один з 

найважливіших елементів структури криміналістичної характеристики, 

джерело даних про якісну сторону злочинної поведінки правопорушників. 

Під способом вчинення злочину в криміналістичному змісті розуміють 

об'єктивно і суб'єктивно обумовлений комплекс дій суб'єкта до, в момент і 

після скоєння ним злочину, пов'язаний з використанням відповідних знарядь 

і засобів, та такий, що залишає різного роду сліди, які характеризують 

сутність події, своєрідність поведінки злочинця, його окремі якості, навички. 

Структуру способу вчинення злочину можуть складати дії по його 

підготовці, скоєнню і приховуванню в сукупності, або тільки скоєнню, або дії 

по скоєнню в сукупності з підготовкою або приховуванням. Елементи 

способу вчинення злочину знаходяться в просторовому, часовому і 

причинному взаємозв'язках між собою та з навколишнім середовищем. Їх 

складний характер детерміновано властивостями особистості злочинця, 

обстановкою вчинення злочину і предметом посягання. Знаючи типові 

способи вчинення злочинів того чи іншого виду (групи), можливо 

побудувати типову модель діяння, уявити собі зміст дій суб'єкта, механізм 

утворення слідів та в результаті визначити шляхи і способи розслідування. 

У структурі способу вчинення злочину певне значення має 

співвідношення дій по вчиненню та приховуванню злочину. 

Приховування злочину являє собою цілеспрямовану поведінку людини, 

яка усвідомлює, що її дії дезорієнтують правоохоронні органи в пошуках 

інформації про обставини події, утруднюють розслідування та встановлення 

істини. 

Серед прийомів приховування варто виділити наступні: 

1)утаювання – активне чи пасивне залишення в неведенні 

правоохоронних органів щодо обставин злочину або джерел інформації про 

нього (наприклад: приховування викраденого майна; неповідомлення 

окремих фактів); 

2)знищення слідів злочину або слідів злочинця (може бути повним або 

частковим); 

3)маскування – зміна уявлення про спосіб вчинення злочину, 

особистість винного, джерела інформації (наприклад: зміна зовнішності 

злочинця; скоєння злочину в рукавичках; зміна почерку); 

4)фальсифікація – підробка, створення помилкової інформації 

(наприклад: створення неправдивих слідів; виготовлення підроблених 

документів; неправдиве повідомлення про місцезнаходження викраденого 

майна); 

5)інсценування – створення штучної картини події (інсценування події в 

цілому; її наслідків; часу протікання; місця; об'єкта посягання тощо). 

Для навмисних (на відміну від необережних) злочинів дані про спосіб їх 

вчинення мають першорядне значення. 

Криміналістичне значення способів вчинення (а також приховування) 

злочину засновано на властивості їх повторювання при скоєнні однорідних 

діянь однією й тією же особою (особами). Однак варто враховувати, що 
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аналогія між способами вчинення різних злочинів однією особою не може 

бути повною. Можливе сполучення (комплекс) певних ознак, повторення 

якого в діях інших осіб малоймовірно, або ж у способі вчинення злочину 

проявляються навички або інші властивості (так званий «почерк»), що 

індивідуалізують особистість злочинця. Виділення ознак способу при аналізі 

однорідних злочинів дозволяє висувати версії про вчинення даних діянь 

однією особою або про приналежність злочинця до певної групи осіб. 

2)Сліди злочину – важливий елемент криміналістичної характеристики, 

матеріально відображений результат дій осіб, що знаходились на місці події, 

в першу чергу злочинця. 

Під слідами злочину ми розуміємо сукупність зі: 

слідів-відображень; 

окремих елементів обстановки на місці події; 

знарядь вчинення злочину або інших предметів, навмисно чи 

ненавмисно залишених злочинцем; 

запахів; 

звуків. 

3)Обстановка вчинення злочину. Подія злочину, підготовка, що йому 

передує, та приховування слідів діяння протікають у конкретних умовах 

місця, часу, освітлення, проявів природно-кліматичних факторів, виробничої 

діяльності, побуту та ін. Зазначені умови у певні моменти по різному 

проявляються та впливають на протиправну подію. При цьому вони 

складаються незалежно або залежно від волі учасників злочинної події та в 

основному характеризують певне зовнішнє середовище, деякі інші фактори 

реальності, та в сукупності називаються обстановкою вчинення злочину. 

Обстановка вчинення злочину - система різних взаємодіючих між собою 

до та в момент вчинення злочину об'єктів, явищ і процесів, які 

характеризують місце, час, речовинні, природно-кліматичні, виробничо-

побутові та інші умови навколишнього середовища, а також другі фактори 

об'єктивної реальності, що визначають можливість, умови та деякі обставини 

вчинення злочину. 

З вивчення обстановки найчастіше починається встановлення події 

злочину й особи, яка його скоїла. Оцінка обстановки дозволяє одержати дані 

про те, які умови і фактори безпосередньо передували злочину, 

супроводжували його, як вони взаємодіяли між собою і впливали на діяння; 

які з елементів обстановки були підготовлені злочинцем, а що не залежало 

від нього; що з них сприяло або перешкоджало підготовці, вчиненню та 

приховуванню слідів злочину і як це враховувалося злочинцем; хто міг 

скористатися ситуацією, що об'єктивно склалася, або створити її для скоєння 

злочину і т.д. 

Обстановка вчинення злочину багато в чому визначає вибір і корегує 

спосіб скоєння діяння, впливає на його механізм. У ній виявляються окремі 

важливі особистісні риси злочинця, який формує (частково або цілком) дану 

обстановку і пристосовується до неї. 
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4)Предмет злочинного посягання. Мова йде про дані, що 

характеризують найбільш типові безпосередні предмети злочинного 

посягання, які дозволяють судити про інтереси і деякі властивості 

особистості злочинця. Для криміналістичної характеристики він важливий 

також і як слідоутворюючий об'єкт, оскільки опис його ознак дозволяє 

спрогнозувати, виявити наявність слідів в елементах обстановки вчинення 

злочину. На відміну від кримінально-правового поняття предмета злочину, у 

криміналістичному розумінні предметом (об'єктом) посягання може 

виступати людина. Як предмет посягання також виступати гроші, матеріальні 

цінності, наркотичні речовини і т.п. 

5)Особистість злочинця. Результати кожної злочинної діяльності містять 

сліди особистості людини, яка її вчинила, і, зокрема, дані про деякі її 

особисті соціально-психологічні властивості та якості, злочинний досвід, 

наявність спеціальних знань, стать, вік, особливості взаємин з жертвою 

злочину і т.п. 

Інформація про особистість злочинця, виявлена при розслідуванні і 

зіставлена з даними про спосіб, механізм і обстановку вчинення злочину, 

створює нову самостійну інформацію, яка дозволяє правильно визначити 

напрямок і способи розшуку, затримання та подальшого викриття злочинця. 

Дані про невідомого злочинця звичайно формуються завдяки виду, 

місцю, часу вчинення діяння, предмету посягання, слідах на місці події, 

пам'яті свідків, потерпілих та по других джерелах. Отримана в такий спосіб 

інформація дозволяє правильно визначити напрямок, засоби та прийоми його 

розшуку і затримання. 

Дані про особистість затриманого, підозрюваного виходять з матеріалів 

справи і представляють інформацію про життєву установку, ціннісні 

орієнтири, дефекти правосвідомості, особливості антигромадських поглядів, 

а також про те, яка інформація про підозрюваного допоможе налагодити з 

ним необхідний контакт, вибрати найбільш ефективну тактику спілкування, 

визначити найбільш дієві способи одержання правдивих показань та 

профілактичного впливу на нього. 

При вчиненні правопорушення членами організованої злочинної групи 

остання стає самостійним об'єктом криміналістичного вивчення і відповідно 

одним з елементів криміналістичної характеристики даного злочину. 

6)Особистість потерпілого. Між потерпілим (жертвою) і злочинцем 

найчастіше просліджується певний взаємозв'язок, внаслідок чого злочинці 

зазвичай не випадково обирають окремих осіб об'єктами свого кримінального 

посягання. Тому і виявлення злочинця може відбуватися залежно від даних 

про потерпілого. Особливо важливе виявлення і вивчення зв'язку між ними 

на початку розслідування. 

В цілому, дані про особистість потерпілого можуть бути використані: 

1)для висунення версій про злочинця, визначення кола осіб, серед яких 

треба його шукати; 

2)для прогнозування поведінки потерпілого на слідстві й у суді; 

3)для визначення тактики слідчих дій за участю потерпілого; 
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4)для встановлення всіх обставин події з урахуванням взаємозв'язку 

злочинця з потерпілим; 

5)для встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 
Криміналістична характеристика – динамічна наукова категорія, що 

обслуговує окрему методику розслідування виду (групи) злочинів; 

представлена трьома видами, аналогічними типам окремих методик; має 

визначену структуру, яка може корегуватись залежно від виду 

характеристики або типу окремої методики. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЕТАПІВ РОЗСЛІДУВАННЯ. 

ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО 

 

Етапи розслідування злочину варто розглядати не в якості окремих 

часових періодів, з яких в цілому складається весь термін розслідування, а як 

частини (елементи) системи зі слідчих, оперативно-розшукових, 

перевірочних, організаційних, плануючих дій, об'єднаних загальною метою 

встановлення істини по справі. 

Поділ процесу розслідування злочину на етапи можливий завдяки 

наявності наступних критеріїв: 1)обсяг і зміст вихідних даних, що 

знаходяться в розпорядженні слідчого; 2)типові слідчі ситуації; 

3)значення, особливості побудови і перевірки версій; 4)завдання, 

розв'язувані на тому або іншому етапах. 

Початковий етап розслідування (висунення всіх можливих реальних 

версій; планування слідчих дій і оперативно-розшукових заходів по їх 

перевірці; виконання частини або усіх (залежить від їхнього обсягу) 

запланованих дій; збір і закріплення доказів, що можуть бути загублені; 

прийняття заходів для встановлення, розшуку та затримання підозрюваних; 

початок збору даних, які характеризують особистості підозрюваних; 

прийняття заходів до відшкодування матеріальних збитків, заподіяних 

злочином; виявлення деяких причин і умов, що сприяли скоєнню злочину). 

Слід зазначити, що слідчі дії й оперативно-розшукові заходи на 

початковому етапі носять, як правило, пошуковий, невідкладний характер, 

відрізняються інтенсивністю, щільністю, високим темпом організації і 

проведення. 

В комплекс слідчих дій і оперативно-розшукових заходів в тому чи 

іншому комплекті можуть входити наступні: 1)слідчий огляд; 2)освідування; 

3)обшук; 4)виїмка; 5)допит потерпілого; 6)допити свідків; 7)допит 

підозрюваного; 8)пред'явлення для впізнання; 9)затримання підозрюваного; 

10)призначення відповідних експертиз; 11)зняття інформації з каналів 

зв'язку; 12)виготовлення суб'єктивних портретів; 13)розшук злочинця по 

прикметах і інших даних; 14)розшук викраденого майна; 15)подомові або 

поквартирні обходи; 16)зовнішнє спостереження; 17)прочісування території; 

18)організація засідок, патрулювання та інші. 
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Подальший етап розслідування (висунення додаткових версій при 

встановленні нових обставин скоєння злочину; планування слідчих дій і 

оперативно-розшукових заходів по їх перевірці; виконання всього 

запланованого; визначення особи або кола осіб, винних у вчиненні злочину; 

закінчення збору доказів, оцінка їх повноти і побудова в систему; 

пред'явлення обвинувачення та обрання запобіжного заходу (якщо він не був 

застосований до підозрюваного); завершення збору даних, що 

характеризують особистість обвинувачуваного (обвинувачуваних); 

виявлення всіх причин і умов, що сприяли скоєнню злочину, та прийняття 

заходів профілактичного характеру). 

На даному етапі слідчий має обсяг інформації, достатній для того, щоб 

більш-менш точно розв'язати основні питання, які раніше виникли на 

початковому етапі розслідування, коли відповіді на них носили можливий, 

вірогідний характер. В зв'язку з появою на подальшому етапі 

обвинувачуваного, істотна частина слідчих дій і оперативно-розшукових 

заходів зосереджується навколо цієї процесуальної фігури. Головна задача 

даного етапу – повне і всебічне дослідження та доказування всіх обставин, 

які підлягають встановленню по справі. 

Заключний етап розслідування (ознайомлення відповідних осіб, 

наділених процесуальними правами, з матеріалами кримінальної справи; 

усунення недоліків (при необхідності), на які вказано обвинувачуваним або 

іншою особою в процесі ознайомлення з матеріалами справи; складання 

обвинувального висновку). 

В зміст заключного етапу входять процесуальні дії по завершенню 

досудового слідства, деякі організаційні заходи, а іноді і додаткові слідчі дії. 

Результат проведення слідчих дій (коли відкриваються нові обставини) може 

створити ситуацію, характерну для подальшого і навіть початкового етапів. 

У такому випадку розслідування продовжується з етапу, на який його 

повернула ситуація, що склалася. 

Профілактична діяльність слідчого. 

Виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, а також 

прийняття заходів по їх усуненню – вимоги кримінально-процесуального 

закону (ст.ст. 23, 23-1 КПК України), які знайшли своє відображення в 

окремій криміналістичній методиці. 

Розгляд зазначених причин і умов важливий з криміналістичної точки 

зору, оскільки допомагає визначенню способів вчинення злочинів, 

встановленню взаємозв'язків між способом та обставинами, що сприяли 

скоєнню діяння, методів використання злочинцями конкретних умов для 

реалізації своїх намірів. 

Окрема криміналістична методика розробляється на підставі аналізу 

слідчої практики, у тому числі, обставин, які сприяли вчиненню злочинів. 

Тому, вона включає рекомендації по виявленню та усуненню причин і умов, 

що сприяли злочину, і характеристику типових профілактичних заходів. 

Профілактична діяльність слідчого повинна починатися вже на 

початковому етапі розслідування, коли проводяться огляд місця події, 
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допити, обшуки і т.п. Аналіз даних, отриманих при провадженні слідчих 

дій, поступово формує у слідчого картину всіх обставин, що сприяли 

вчиненню злочину. На подальшому етапі розслідування закінчується 

процес накопичення інформації і його логічним завершенням стають міри 

(форми) реагування, регламентовані кримінально-процесуальним законом 

та спрямовані на усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину. 

Як такі форми реагування можна назвати (пропонується записати): 

1)направлення інформації; 

2)внесення рекомендацій у відповідні підприємства, установи, 

організації про прийняття заходів до усунення виявлених недоліків; 

3)виступи в засобах масової інформації; 

4)публікації в пресі; 

5)виступи в колективах за місцем роботи і проживання громадян; 

6)індивідуальна профілактика (бесіди і т.п.). 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 
Поділ процесу розслідування злочинів на етапи є реалізацією принципу 

етапності в криміналістичній методиці. Структура окремої методики 

побудована з урахуванням етапів розслідування злочинів. 

Профілактична діяльність слідчого, з одного боку, входить у зміст 

окремої криміналістичної методики, з іншого боку - є відображенням вимог 

кримінально-процесуального закону, що рекомендує застосування різних 

форм реагування, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють 

вчиненню злочину. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Концептуальні положення криміналістичної методики відображають 

основні питання теоретичного характеру, які розкривають суть, значення, 

структуру розділу науки, а також є базовими для розуміння, вивчення, 

оволодіння методиками розслідування окремих видів (груп) злочинів. 

Щоб успішно вирішувати завдання розслідування конкретного 

посягання, необхідно опановувати слідчу практику, мати в своєму 

розпорядженні дані щодо досвіду розкриття подібних діянь. Будь-який 

злочин індивідуальний і неповторний, однак у кожному зустрічаються схожі 

ознаки, що служать основою для визначення і розробки типових прийомів 

розслідування. Тож, в межах криміналістичної методики досліджується 

слідча практика по різних видах злочинів, досвід ефективного використання 

тактичних прийомів, науково-технічних засобів, що дозволяє розробляти 

систему рекомендацій з проведення розслідування, враховуючи особливості 

злочинів окремих видів чи груп. 

Знання концептуальних положень криміналістичної методики є 

необхідною передумовою якісної підготовки майбутніх юристів та 

правоохоронців в цілому та, зокрема, опанування окремих криміналістичних 

методик з розслідування окремих видів, груп чи категорій злочинів. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, 

що необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при 

вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

кабінету криміналістики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути увагу на низку питань, що є дискусійними серед 

науковців, а тому іноді відзначаються дещо відмінними один від одного 

поглядами вирішення теоретичної проблеми. До таких питань, зокрема, 

належать: структура окремої криміналістичної методики, види окремих 

методик, зміст та структура криміналістичної характеристики, 

співвідношення початкового та подальшого етапів розслідування 

(розмежування їх за часом чи за станом розслідування). 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 
 

Головною метою лекції є на основі вивчення вітчизняної судово-

слідчої практики, узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, з 

урахуванням сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку 

криміналістичної науки розглянути особливості розслідування злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, 

проблемні питання протидії злочинам вказаної категорії.. 

 

ВСТУП 
 

Боротьба зi злочиннiстю в останні роки стала одним  iз головних 

державних завдань економiчного та соцiального становлення незалежної 

України. Зростання кiлькостi злочинiв щодо незаконного обiгу наркотичних 

засобiв завдає не лише матерiальних, але й моральних втрат суспiльству i 

державi, заподiює непоправної шкоди здоров`ю людей, призводить до 

деградацiї особи.  

Заходи, вжитi для реалiзацiї Нацiональної програми боротьби зi 

зловживаннями  наркотичними засобами і незаконним їх обiгом (1994-1997 

рр.) та розроблена Кабiнетом Мiнiстрiв i затверджена 17.09.1996 р. Указом 
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Президента Комплексна цiльова програма боротьби зi злочиннiстю на 1996-

2000 рр. не принесли очiкуваних результатiв.  Враховуючи важливiсть 

проблеми, Указом Президента від 25.12.2000р. ула затверджена Комплексна 

програма профiлактики злочинностi на 2009-2014 роки, у розділі VII якої 

визначені  заходи щодо запобiгання поширенню наркоманiї, пияцтва та 

алкоголiзму, а Міністерством внутрішніх справ, за дорученням Президента 

України розроблено Концепцію боротьби з незаконним обігом та  

розповсюдженням в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів на 2002-2012 роки. У Концепції проголошено основні засади у 

сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та скорочення попиту на них, 

забезпечено державну політику в здійсненні організаційних і правових 

заходів  протидії зловживанню наркотиками, їх незаконному обігу, а також 

значна увага  приділена  профілактиці цих явищ; лікуванню і реабілітації 

осіб, які вживають наркотики без призначення лікаря; контролю за 

виробництвом і розподілом наркотиків; міжнародного співробітництва з 

питань боротьби із незаконним обігом наркотиків. 

 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ 

У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ 

РЕЧОВИН І ПРЕКУРСОРІВ 

 

У кримiналiстичному аспектi предмети безпосереднього посягання - 

це матерiальнi утворення. Останнiми можуть бути найрiзноманiтнiшi фiзичнi 

тiла, речi i предмети органiчного та неорганiчного походження, якi 

виступають матерiальним вираженням суспiльних вiдносин. Так, фiзичнi 

об`єкти характеризуються ознаками агрегатного стану (твердий, рiдкий, 

газоподiбний); споживчим призначенням - предмети працi (знаряддя, 

iнструменти), предмети побуту, туалету, прикраси i т. п.; фiзико-хiмiчними 

властивостями - колiр, розмiр, хiмiчна активнiсть, легкiсть та iн. 

Важливо уточнити, що на вiдмiну вiд кримiнально-правового поняття 

предмета злочину, предметом безпосереднього посягання у 

кримiналiстичному планi може бути i людина, тобто його  тiлесна 

органiзацiя, що розглядається як фiзико-бiологiчна система, яка може 

вступати у рiзнi взаємодiї, вiдображати себе у матерiальному середовищi. 

При розслiдуваннi злочинiв кримiналiстика дослiджує, перш за все, 

матерiальнi об`єкти (неживi, живi i їх вiдбитки, що виникають у 

матерiальному середовищi). Саме за слiдами-вiдбитками слiдчий пiзнає, якi 

об`єкти взаємодiяли i у якi певнi вiдношення вступали.  Ознаки предмета 

посягання сприяють встановленню способу учинення злочину (наприклад, 

технологiя виготовлення наркотика), а також для встановлення особи 

злочинця. Останнє особливо необхiдне для встановлення не тiльки особи - 

споживача наркотичних засобiв,  але i їх збувачiв, виготовлювачiв. 

Для кримiналiстичної характеристики предмет злочинного посягання 

важливий як слiдоутворюючий об`єкт, що дозволяє  будувати версiї про 

механiзм слiдоутворення, вид слiдiв на взаємодiючих об`єктах (злочинцi, 
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обстановцi мiсця подiї).  Такий пiдхiд до предмета безпосереднього 

посягання створює передумови використання типових слiдчих ситуацiй, для 

побудови методики розслiдування конкретного злочину. 

Предметом злочинного посягання дослiджуваної категорiї злочинiв є 

наркотичнi засоби. 

Законодавець визначає наркотичнi засоби як включені до Переліку 

речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які 

становлять небезпеку для здоровя населення у разі зловживання ними. 

У спецiальнiй лiтературi дане, на наш погляд, бiльш точне i 

диференцiйоване визначення наркотичних засобiв, як речовин рiзних за 

природою походження (фiзiчна ознака), якi мають здатнiсть впливати на 

центральну нервову систему, призводять до стану особливого сп`янiння, до 

звикання i наркотичної залежностi (медична ознака), перелiк яких 

закрiплений у спецiальних нормативних актах (юридична ознака), а 

зловживання ними ставить пiд загрозу народне здоров`я (соцiальна ознака). 

Фiзична ознака вiдображає рiзну матерiальну природу наркотичних 

засобiв. Вони можуть мати вигляд рiдини, порошка, брикету, рослини i т.д.; 

бути синтетичного чи природного походження i т.п. При цьому очевидно, 

рiзна бiологiчна природа,  хiмiчна  формула, агрегатний стан, походження 

того чи iншого засобу не впливають на вирiшення питання про його 

вiднесення до  наркотичних.  

Наприклад, до природних наркотичних засобів відносяться наркотики, 

отримані з натурального продукту – кокаїнового куща, коноплі, опійного 

маку, ефедри. Напівсинтетичні наркотики одержують шляхом хімічної, 

термічної чи іншої обробки природних речовин. Напівсинтетичні наркотики 

виготовляються з природного алколоїду шляхом простої транскрипції 

(героїн). Синтетичні наркотики виготовляються винятково штучним шляхом, 

за  допомогою проведення хімічних процесів (метадон). 

Фiзична ознака виключає визнання як наркотикiв нематерiальнi 

об`єкти (iдеї, знання i т.п.), навiть об`єктивованi у книгах, вiдеофiльмах, 

предметах культури, мистецтва i побуту. Останнє пояснюється 

нематерiальнiстю iнформацiї, що мiститься у них. 

Соцiальна ознака вiдображає факт обiгу наркотикiв у конкретному 

суспiльствi. Суть її зводиться до того, що наркотичнi засоби або повнiстю  

вилученi з вiльного обiгу, або пiдпадають пiд дiю дозвiльної системи, 

оскiльки їх використання з немедичною метою пiдриває здоров`я населення. 

Iншими словами, ця ознака розкривається у юридичнiй i медичнiй ознаках, 

бо саме за ними формулюється в цiлому соцiальна характеристика 

наркотикiв. 

Медична ознака наркотичних засобiв вiдображає головну  властивiсть 

наркотиків - викликати наркотичне сп`янiння, а при  бiльш чи менш  

систематичному вживаннi - хворобливе звикання до них, тобто наркоманiю. 

Наркоманiя (вiд грец. narke - зацiпенiння, i mania - безумство, 

патологiчний потяг) – хворобливий потяг до вживання наркотиків. Як 

правило, наркоманія розвивається від вживання одного наркотику, але 
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можлива залежність і від кількох наркотичних засобів. Така наркоманія 

називається полінаркоманією. Вживання наркотиків супроводжується 

ейфорією. Тривалість та характер ейфорії залежить від виду та кількості 

вжитого наркотику. хвороба, що характеризується непереборним потягом до 

наркотикiв, якi викликають у невеликих дозах ейфорiю, а у великих - 

оглушення, наркотичний сон.  Систематичне вживання наркотикiв потребує  

збiльшення доз. 

Юридична ознака - нормативна, яка вiдображає той факт,  що до 

наркотичних можуть бути вiднесенi лише тi речовини,  якi перелічені у 

спецiальних нормативних актах, а саме: у Єдинiй Конвенцiї про наркотичнi 

засоби з додатком - "Списком  наркотикiв, що перебувають пiд мiжнародним 

контролем" (1961 р.), а також у Конвенцiї про психотропнi речовини (1971 р.) 

i Конвенцiї ООН по боротьбi проти незаконного обiгу наркотичних засобiв i 

психотропних речовин (1988 р.). 

Як свiдчить статистика, в Українi "найпопулярнiший" наркотик - 

макова солома. Статистичнi данi пiдтверджуються i проведеним вивченням 

архiвних кримiнальних справ: у 89  яких предметом безпосереднього 

посягання була макова солома, у 6 - продукти її переробки. Що ж собою 

становить цей наркотик? 

Макова солома - це всi частини (як цiлi, так i подрiбненi, як висушенi, 

так i невисушенi, за винятком дозрiлого  насiння) усiх сортiв маку 

снотворного, зiбранного будь-яким способом, що мiстять наркотично активнi 

алкалоїди опiю. Переробка висушених коробочок i стебел маку за допомогою 

м`ясорубки, кавомолки, кулькового млина, а також шляхом розтирання у 

ступцi дає можливiсть отримати подрiбнену солому рослини маку. Питома 

поверхня її перевищує поверхню коробочок i стебел маку на 2-3 порядки. 

Колiр макової соломи залежить вiд часу збирання і набуває вiд свiтло- до 

темно-зеленого i вiд свiтло-жовтого до коричневого забарвлення. Таким 

чином, джерелом описуваного наркотичного засобу є наркотиковмiсна 

рослина -  мак  снотворний.  У СРСР був прийнятий умовний подiл 

снотворного маку (Papaver Somniferum L.) на опiйний та олiйний. Обидвi  

форми мiстять наркотично активнi алкалоїди, але у сортах опiйного маку їх, 

як правило, бiльше. На територiї колишнього СРСР росло близько 50 сортiв з 

роду макових (Papaveracea). Майже всi вiдомi сорти маку мiстять 

фiзiологiчно  активнi  речовини,  що  мають  наркотичну дiю i 

використовуються для виготовлення наркотикiв. Цiкаво зауважити, що якщо 

з медичною метою для виготовлення лiкарських препаратiв використовують 

лише стiнки плодiв, у яких накопичуються такi алкалоїди як морфiн, кодеїн, 

папаверiн, то для виготовлення наркотичних засобiв кустарним способом 

використовується вся вегетативна система, крiм кореневища, що 

пояснюється концентрацiєю у верхнiй частинi стебла рослини маку 

завдовжки біля 20 см основної маси наркотичного засобу - морфiну (0,1-

0,25). 

Опiй i екстрацiйний опiй - це наркотики, одержанi вiд переробки 

молочного соку недозрiлих коробочок маку, що мiстять наркотичнi засоби - 
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морфiн, кодеїн, тебаїн. Висушений (тобто той, що зсiвся) молочний сiк i 

називається опiєм.  Концентрацiя морфiну в опiї, залежно вiд сорту маку, 

коливається вiд 5 до 20. Екстрацiйний опiй (екстракт макової соломи) - 

засiб, отримуваний з макової соломи будь-яким способом добування 

(екстракцiї) наркотично активних алкалоїдiв водою або органiчними 

розчинниками. Зовнiшньо названi наркотики можуть мати вигляд твердих 

безформних грудок i таблеток - вiд темно-коричневого до чорного, рiдини - 

вiд коричневого до темно-коричневого кольору. 

Iнколи злочинцi використовують ацетилуваний опiй - наркотичний 

засiб, одержаний з опiю, що мiстить у своєму  складi, крiм алколоїдiв, 

моноацетилморфiн, дiацетил-морфiн, ацетилкодеїн або їх сумiш. Зовнiшнiй 

вигляд наркотика:  рiдина темно-коричневого, або жовтого кольору, що має 

характерний запах. Враховуючи, що основний алкалоїд опiю - це морфiн, 

розглянемо його ознаки. Морфiн медичною промисловiстю випускається у 

виглядi таблеток (морфiну гiдрохлорид); 1 -го i 5 -го розчинiв у ампулах i 

1 -го розчину у шприц-тюбику, а також може зустрiчатися i у виглядi 

порошку. Таблетки (порошок) бiлого кольору, розчини у ампулах  i  шприц-

тюбику - безбарвнi або ледь жовтуватi рiдини.  

Героїн - напівсинтетичний наркотичний засiб, похiдний морфiну, який 

за наркотичною активнiстю перевищує його в декiлька разiв. Героїн являє 

собою порошок рiзних кольорiв - вiд бiлого до коричневого (залежно вiд 

ступеню очистки). Часто використовується разом з наповнювачами - 

борошном, крохмалом, а також деякими лiкарськими засобами - 

барбiтуратами, метакволоном, новокаїном та iн. Важливо зауважити, що 

героїн, хоч i напівсинтетичний засiб, але державною фармацевтичною 

промисловiстю не випускається. 

Наступна група "популярних" наркотичних засобiв має  пряме 

вiдношення до наркотиковмiсної рослини - коноплі (Cannabis), до якої 

входить наркотично активний компонент  тетрагiдроканнабiнол. Для 

виготовлення наркотика придатнi практично всi сорти коноплі,  що 

зростають на теритроії України, проте у посiвних культурних сортах коноплі 

вмiст тетрагiдроканнабiнолу менший, нiж у дикоростучiй. Плоди коноплі 

(насіеея) наркотичного iнгредiєнта не мiстять i до наркотичних засобiв не 

належать. Рослини коноплі є сировиною для виготовлення наркотичних 

засобiв. Залежно вiд часу i способу збирання, а також способу переробки 

розрiзняють три наркотичні засоби з коноплі: маріхуану, гашиш i гашишну 

олію. 

У результатi вивчення архiвних кримiнальних справ встановлено, що 

у 4,4 % предметом безпосереднього посягання були коноплi i продукти їх 

переробки. Що ж це за наркотики? 

Маріхуана - це сумiш висушених або невисушених верхiвок рослин з 

листям i залишками стебла будь-яких сортiв коноплi без центрального 

стебла, iнколи з певною кiлькiстю насіння. Така сумiш мiстить 

тетрагiдроканнабiноли i має своєрiдний пряний запах, притаманний коноплі. 

Колiр - свiтло-зелений, зелений, рiдко коричневий, залежно вiд часу i методу 
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переробки сировини. Якість маріхуани залежить від місця зростання коноплі, 

місця збирання і навіть від години доби, коли збирався ―врожай‖. 

Гашиш (анаша, смола каннабiса) - спецiально виготовлена сумiш 

вiдокремленної смоли i пилку коноплі або сумiш, виготовлена шляхом 

обробки (подрiбненням, пресуванням i т. д.) верхiвок коноплі з рiзними 

наповнювачами. Незалежно вiд того, яка форма надана сумiшi - таблетки, 

спресованi плитки, пасти та iнші - вони мiстять тетрагiдроканнабiнол. Колiр 

гашишу - вiд свiтло-зеленого до коричневого. Має характерний запах. 

Гашишна олія - розчин чи в`язка маса, одержана з частин рослин 

будь-яких видiв сортiв коноплi шляхом добування  (екстракцiї) рiзними 

розчинниками або жирами. Це в`язка маса темно-коричневого або майже 

чорного кольору зi специфiчним запахом коноплі.  

Ми розглянули наркотичнi засоби, якi складають основну масу 

наркотикiв, якi знаходяться в обiгу в Українi, але цей список розширюється 

―наркобізнесменами‖ в результаті чого на українському наркоринку 

зявляються нові наркотики.  

Кокаїн - це порошок або паста, одержаний з листя рослини коки, що 

росте у Пiвденнiй Америцi, Африцi, на островах Цейлон i Ява. Порошок 

бiлого кольору, паста - бiлого, кремового чи бежевого кольору. У медичнiй 

практицi застосовують лiкарський препарат кокаїну гiдрохлорид. Це 

безбарвнi голчастi кристали або бiлий кристалiчний порошок гiркий на смак,  

який викликає при нанесеннi на язик вiдчуття занiмiння (стерплостi). 

Особливе занепокоєння в зарубіжних країнах викликає крек - похiдне  

кокаїну, що вiдзначається високим ступенем звикання. Пiсля першого 

прийому цього наркотика уже через 5 - 10 хвилин наступає ефект звикання i 

людина стає наркоманом. Наркотик зустрiчається у виглядi розчинiв i в 

твердому станi, звичайно жовтуватий або безбарвний. При вживаннi креку 

характерна  бiльш тривала депресiя, нiж при прийманнi iнших 

кокаїновмiсних препаратiв. Крек викликає необоротнi змiни у легенях, а 

також "кокаїнові психози", включаючи параноїдальнi реакцiї, галюцинацiї, 

пiдвищену схильнiсть до скоєння насиль-ницьких дiй. 

Що стосується психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів – то 

їх визначають таким чином. 

Психотропнi речовини - включені до Перелiку речовини природного 

чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні 

викликати стан залежності та чинити депресивний або стимулюючий вплив 

на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або 

емоцій, або мислення, або поведінки і становлять небезпеку для здоровя 

населення у разі зловживання ними. Психотропні речовини мають свою 

медико-фармакологічну специфіку. За своїми властивостями вони чинять 

стимулюючий або депресивний вплив на центральну нервову систему, 

викликаючи галюцинації або порушення моторної функції, мислення або 

поведінки, сприйняття чи настрою. 
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Прекурсори визначаються як речовини та їх солi, що 

використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і 

психотропних речовин, включених до Переліку. 

Аналоги  наркотичних засобів  i психотропних речовин – заборонені 

до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не 

включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до 

хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних 

речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ  

У зв`язку з тим, що в останній час наркобізнес набирає міжнародного 

характеру, в Україні з`являються нові види психотропів. За даними ООН та 

Інтерполу Україна, з її зручним геополітичним становищем, нестабільністю 

соціально-економічної сфери, певною прозорісті кордонів становить  стійкий 

ринок збуту і транзитного переміщення як наркотиків, так і психотропних 

речовин наркомафіями Італії, Колумбії, Пакистану та ін. В Україні поступово 

витискаються традиційні наркотики (макова солома та її похідні, маріхуана), 

більш важкими - героїном, кокаїном, ЛСД, амфетамінами, які набагато 

дорожчі. Наприклад, одна таблетка амфетаміну  «екстазі», яка закуповується 

залежно від партії за 3-5 доларів, під час реалізації йде за 20 – 25. До речі, 

ЛСД та амфетаміни є психотропними речовинами. 

 

2. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ 

 

Огляд, як самостiйна слiдча дiя, проводиться виходячи з загальних 

вимог закону i вiдповiдно до рекомендацiй, розроблених кримiналiстикою. 

Однак у справах про незаконний обiг наркотичних засобiв ця слiдча дiя має 

особливостi. 

Так, огляд мiсця затримання передбачає знайдення речей, предметiв, 

викинутих або прихованих затриманим. В першу чергу, це стосується 

наркотичних засобiв, вiд яких завжди намагаються позбавитись, але можливе 

знайдення шприцiв, голок до них, упаковочних матерiалiв, предметiв або їх 

частин, якi служать для переробки або виготовлення наркотикiв (нiж 

м`ясорубки) та iнше. Отож слiд мати на увазi, що обмежувати огляд лише 

тiльки конкретним простором мiсця затримання неприпустимо. При 

затриманнi особи на вулицi, оглядають всю територiю навколо цього мiсця. 

Якщо це трапилось у примiщеннi, то воно пiдлягає огляду, а також прилегла 

до нього мiсцевiсть (дiлянка пiд вiкном). Якщо ж затриманню передувала 

погоня, то уважно оглядають ту дiлянку, по якiй здiйснювався  маршрут 

переслiдування.  Такий огляд доцiльно вести вiд мiсця затримання у 

зворотний бiк по шляху переслiдування, бо злочинцi звичайно викидають 

викривальнi докази не вiдразу пiсля початку погонi, а перед безпосереднiм 

фiзичним захопленням. 
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При оглядi мiсць виготовлення, зберiгання, збуту наркотикiв, місць 

для їх незаконного вживання основними об`єктами пошуку i аналiзу будуть: 

а) наркотичнi та психотропні лiкарськi засоби (препарати) в ампулах, у 

виглядi таблеток, порошку, настоянок з фабричною маркiровкою чи без 

такої;  б) наркотичнi засоби кустарного виготовлення або напiвфабрикати 

(смоли, рiдини зелено-коричневого або темно-коричневого кольору, з осадом 

на днi, з запахом розчинникiв або спирту); в) предмети, якi могли 

використовуватися для виготовлення наркотикiв (посуду зi  слiдами 

переварювання опiю-сирцю або гашишного масла; сито зi слiдами 

конопляного пилку або частин цiєї рослини, важкi предмети, 

використовуванi як прес для виготовлення анашi, ваги; г) вiдходи 

виготовлення наркотичних засобiв (головки  маку, лушпiння вiд них, 

конопляна солома); д) пристосування для вживання наркотикiв (трубки, 

шприци та iн.); е) тютюнові вироби зi слiдами просочування гашишним 

маслом або з добавками анашi; є) пристосування для набивання гiльз 

тютюном;  ж) слiди вживання наркотикiв (залишки у трубках, попiл, 

недопалки, пустi ампули, упаковки вiд наркотикiв - лiкарських препаратiв та 

iн.); з) бинти, марля, iнша тканина з плямами жовтого кольору; и) речi, якi 

могли служити платнею за наркотичний засiб або за вiдвiдування місця для 

незаконного вживання наркотичних засобiв; i) переписка, поштово-

телеграфна кореспонденцiя, записнi i телефоннi книжки та iншi документи. 

Iнколи слiдчий i спецiалiст-кримiналiст не надають значення 

предметам, якi мають ознаки насичення невизначеною субстанцiєю, зокрема 

блювальними видiленнями пiсля приступiв нудоти. Цi видiлення можуть 

бути викликанi, наприклад, надмiрною дозою гашиша у цигарцi. У них 

завжди присутнi мiкрочастини гашишу, якi виявляються експертним шляхом. 

При оглядi примiщень державних органiзацiй i закладiв (аптек, 

лiкарень, фармацевтичних пiдприємств, складiв та iн.), квартир i 

домоволодiнь - поряд iз загальними кримiналiстичними об`єктами пошуку, 

слiд звертати увагу на слiди вживання наркотикiв (шприци, голки, вiдкритi 

упаковки, пустi ампули, флакони та iн.). При цьому слiд мати на увазi, що 

кiлькiсть пустих ампул або упаковок з-пiд наркотичних засобiв, що значно 

перевищує потребу однiєї людини  (у випадку вживання наркотикiв на мiсцi) 

з урахуванням виявлених на них слiдiв рук декiлькох осiб - свiдчить про 

участь у злочинi бiльш нiж однiєї людини. 

Огляд дiлянок з незаконними посiвами наркотико- або 

психотроповмiсних культур має низку особливостей, оскiльки у бiльшостi 

випадкiв це єдина можливiсть одержання доказiв i їх процесуального 

закрiплення, бо незаконний посiв пiдлягає обов`язковому знищенню пiсля 

його виявлення. 

Дана слiдча дiя вимагає ретельної пiдготовки, а саме: а) визначення 

послiдовностi дiй осiб, якi беруть участь у оглядi; б) запрошення 

квалiфiкованого спецiалiста-агронома i пояснення йому мети огляду i 

завдань, що стоять перед ним; в) пiдбiр i iнструктаж понятих (складнiсть 

цього заходу обумовлена тим, що незаконнi посiви наркотико або 
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психотроповмiсних  культур часто розташованi у вiддалених, 

важкодоступних мiсцях). 

У протоколi огляду обов`язково повиннi бути вiдображені такi 

фактичнi данi: а) де розташований незаконний посiв (присадибна дiлянка, 

землi сiльськогосподарських пiдприємств i т.д.); найближчi населенi пункти,  

житло, вiдстань до них, наявнiсть дорiг i стежок; найближчi територiї, на 

яких ведуться сiльськогосподарськi чи iншi роботи, наявнiсть тваринницьких 

господарств i т.д.); б) що росте на дiлянцi землi з посiвом i прилеглiй до 

нього територiї (тiльки наркотиковмiснi рослини чи разом з iншими 

культурами, стадiя вегетацiї рослин i т.д.); в) розмiр посiву, його 

розташування вiдносно iнших культур, кiлькiсть наркотико- або 

психотроповмiсних культур на одиницi площi i т.д.; г) слiди культивування 

(оранка, прополювання, поливання i т.д.); д) слiди збирання або виготовлення 

наркотичних засобiв (надрiзи на головках маку, наявнiсть скошених дiлянок,  

слiди збирання верхнiх i iнших частин конопель); е) наявнiсть 

сiльськогосподарських знарядь на дiлянцi з посiвом або територiї, прилеглiй 

до неї; ж) наявнiсть слiдiв транспортних засобiв, нiг тварин або людини, 

вiдбиткiв пальцiв рук на головках маку при збираннi опiю або на 

сiльськогосподарських знаряддях, а також iнших даних, що свiдчать про 

перебування людини на дiлянцi з посiвом наркотиковмiсних культур i т.д. 

У процесi огляду за допомогою спецiалiста слiд вiдiбрати зразки 

наркотико- або психотроповмiсних рослин, як слiд запакувати i вiдправити 

на експертизу. 

При оглядi транспортних засобiв, закладiв транспорту та зв`язку 

основними об`єктами аналiзу i пошуку будуть наркотичнi засоби, їх 

пакувальнi матерiали, слiди, якi свiдчать про наявнiсть схованок, записки i 

записнi книжки, документи на везений багаж та iншi. 

Пiд час проведення заходiв по контролю поставок наркотикiв у 

випадку виявлення останнiх у посилцi при її вiдправленнi, огляд має 

проводитись з дотриманням таких рекомендацiй. Так, огляд посилки 

доцiльно проводити з застосуванням фото-, вiдеозйомки (бажано кольорової), 

зважити виявленi наркотики, вилучивши не менше 10 г для проведення у 

подальшому експертизи. Обов`язково фотографується загальний вигляд 

посилки, особливо надписи на упаковцi, її вмiст, а також поштовi документи 

i вкладена кореспонденцiя, якi надалi можуть бути знищенi або втраченi, що 

унеможливить проведення почеркознавчого дослiдження. Питання про 

вилучення зразкiв обшивальної тканини, ниток чи iнших предметiв, якi 

можуть бути в упаковцi, повинне вирiшуватися залежно вiд конкретних 

обставин. Iнколи злочинцi навмисне зашивають посилку нитками спецiально 

обраного кольору, кладуть у певнi мiсця контрольнi знаки i так далi. Потiм 

зовнiшнiй вигляд посилки вiдтворюється. Момент її надходження у пункт 

призначення визначається пiсля проведення попередньо оперативно-

розшукових заходiв по встановленню справжнiх власникiв наркотичних 

засобiв, виробленню плану затримання останнiх  з речовими даказами. 
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Беручи до уваги небажанiсть розголошування одержаної пiд час 

обстеження посилки iнформацiї, понятими повиннi бути довiренi особи з 

працiвникiв поштампу, якi усвiдомлюють вiдповiдальнiсть виконуваної ними 

ролi i добре проiнструктованi. Пiсля проведення огляду посилки, доцiльно 

негайно опитати працiвникiв вiддiлення зв`язку про обставини прийому 

посилки, прикметах вiдправника, скласти фоторобот. 

При оглядi пiдроблених або незаконно виписаних рецептiв на 

отримання наркотичних або психотропних препаратiв, слiд аналiзувати такi 

ознаки i обставини: а) колiр паперу бланка, рецепта; б) стан захисної сiтки; в) 

наявнiсть друкарського тексту пiдпису (головного лiкаря або завiдувача 

вiддiленням); д) кiлькiсть лiкiв, що мiстять наркотики, виписаних на одному 

бланковi (дозволяється тiльки одне); е) факт видачi рецепта на наркотичний 

або психотропний лiкарський препарат приватнопрактикуючим лiкарем 

(заборонено); є) факт наявностi iногороднього рецепта на наркотичний 

лiкарський препарат, за яким був здiйснений їх вiдпуск (заборонено); ж) 

факти неналежного поводження з неправильно оформленими рецептами, якi 

вилучаються, погашуються у спецiальному журналi i направляються у 

медичний заклад, що видав рецепт; з) слiди пiдчищання i травлення, 

особливо у тих мiсцях, де проставляється дата i розрахунок вартостi; i) стан 

вiдбиткiв печаток i штампiв, вiдповiднiсть змiсту вiдбитку штампа вiдбитку 

печатки, вiдповiднiсть зазначених телефонiв, адрес, назв лiкувальних установ 

справжнiм; и) факт виписки рецепта з порушенням правил (без обов`язкових 

реквiзитiв, з порушенням розмiщення тексту на бланковi, не на латинi); й) 

граматичнi помилки у текстi. 

Пiдозру мають викликати рецепти: а) виписанi одним лiкарем на 

аналогiчний лiкарський засiб однiй особi з невеликим промiжком у часi; б) 

виписанi однiй i тiй же особi, але виданi рiзними лiкарями одного й того ж 

медичного закладу або рiзними медичними закладами; в) виконанi ймовiрно 

одним почерком, але вiд iменi рiзних лiкарiв; г) з характерними ознаками, що 

вказують на незнання виконавцем латинського шрифту (уповiльнiсть при 

написаннi тексту, особлива ретельнiсть написання окремих лiтер, наявнiсть 

росiйських або специфiчних українських лiтер у латинськких  словах, 

обведення). 

Огляд одягу i речей (чемоданiв, сумок i т.д.) вимагає найретельнiшого 

i найуважнiшого обстеження, адже у них можуть бути обладнанi схованки  

для  зберiгання або транспортування наркотичних засобiв, а також 

залишитися слiди зберiгання останнiх, особливо на м`яких тканинах, у 

складках, на згинах i т.д. 

При оглядi наркотичних та психотропних лiкарських препаратiв, що 

випускаються вiтчизняними i зарубiжними пiдприємствами, особливу увагу 

слiд зосередити на назвi препарату, заводi-виготовлювачi i термiнi зберiгання 

лiкiв. З цiєю метою необхiдно оглянути заводську упаковку i в необхiдних 

випадках долучити її до кримiнальної справи як речовий доказ. У протоколi 

слiд детально вiдобразити: а) зовнiшнiй вигляд, якiснi i кiлькiснi 

характеристики лiкарських препаратiв; їх назву i завод-виготовлювач; б) 
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цифровi позначення, у яких зашифрованi основнi вiдомостi про лiки (термiн 

зберiгання, пiдприємство-виготовлювач, змiна, результати аналiзу на 

вiдповiднiсть лiкiв стандарту i iншi характеристики препарату). Особливу 

увагу слiд придiлити останнiм чотирьом цифрам багатозначного цифрового 

маркування, бо вони означають рiк i мiсяць випуску. Для визначення iнших 

параметрiв лiкарських наркотичних або психотропних препаратiв, у  тому 

числi i тих, що надходять з-за кордону, слiд звернутися до спецiалiста. 

У зв`язку зi специфiкою предмета злочину важливе значення набуває 

знайдення мiкрооб`єктiв наркотичних засобiв при здiйсненi оглядiв та 

обшукiв. Однак у жоднiй з 300 вивчених кримiнальних справ мiкрооб`єкти не 

фiгурували, хоча їх виявлення суттєво б посилило позицiю попереднього 

слiдства. 

Для сприяння слiдчому при оглядi, спецiалiст по дослiдженню 

наркотичних засобiв може залучатися у таких формах: а) безпосереднiй: 

надання технiчної допомоги у знайденнi, вилученнi, попередньому 

дослiдженнi  об`єктiв наркотичних засобiв, вiдбiр порiвняльних об`єктiв для 

експертизи; б) опосередкований: надання консультацiй, довiдкових 

вiдомостей про властивостi, форми наркотичних засобiв, методи їх 

виявлення, дослiдження та можливостi кримiналiстичної експертизи 

наркотичних засобiв. Практика показує, що при подготовцi матерiалiв до 

проведення екпертизи наркотичних засобiв найбiльш ефективне залучення як 

спецiалiста спiробiтника експертної установи, який може правильно 

пiдказати слiдчому порядок вилучення виявлених об`єктiв, зразкiв 

порiвняння, необхiднiсть надання додаткових вiдомостей про умови 

знаходження об`єктiв у момент вилучення, iнших чинниках, що стосуються 

походження, iснування слiдоносiїв i слiдоутво-рюючих об`єктiв. 

Специфiчними вимогами, що висуваються до огляду, є залучення 

спецiалiста та використання для пошуку наркотикiв спецiально 

видресируваних собак. Особливим видом слiдчого огляду є освiдування, 

тобто огляд тiла живої людини, який проводився лише у 18,4% вивчених 

кримiнальних справ. Мiж тим, своєчасне освiдування затриманого, а iнколи i 

свiдкiв для встановлення об`єктивних ознак наркотичного збудження або 

абстиненцiї, у якому можуть знаходитись зазначенi особи, а також виявлення 

особливих прикмет i iнших ознак, якi дозволяють судити про зв`язок даної 

людини з розслiдуваною подiєю, має не тiльки доказове, а й тактичне 

значення для правильного висунення версiй, черговостi проведення слiдчих 

дiй. Крiм того, результати освiдування допоможуть вирiшити питання про 

правильний вибiр умов утримування наркомана (в ізоляторі тимчасового 

утримання, медичному закладi чи iншому примiщеннi до закiнчення впливу 

наркотика або перiоду абстиненцiї). 

Факт немедичного вживання наркотичних засобiв необхiдно 

встановлювати негайно, оскiльки наркотичне сп`янiння продовжується 

декiлька годин. Це з`ясовується за допомогою дослiдження кровi, сечi, слини 

i iнших бiологiчних мiкрооб`єктiв для виявлення у них вмiсту наркотичних 

речовин. При освiдуваннi осiб, щодо яких є пiдозра про вживання ними 
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наркотикiв, необхiдно звертати увагу на слiди iн`єкцiй (внутрiшньовенних i 

внутрiшньом`язкових), що залишились на тiлi. Найчастiше наркомани 

роблять внутрiшньовеннi iн`єкцiї в руки, вiд мiжпальцевих складок до 

лiктевого згину. Останнiм часом значне поширення одержало введення 

наркотика у вени нiг, пiдпахвової, пахової, шийної частини тiла. Рiдше 

зустрiчаються випадки iн`єкцiй наркотика у статевi органи i пiд язик. 

Неодноразове введення наркотика у вени призводить до їх запалення i 

утворенню тромбiв. Вони стають або потовщеними синюватого кольору, або 

"ховаються" у м`язову тканину. Весною i восени у них звичайно вiдбувається 

запальний процес. На мiсцях iн`єкцiй залишаються багато слiдiв колених ран, 

що утворюють по довжинi вени крапкову "дорiжку". Характерно, що першi 

двi доби слiди iн`єкцiй червоного кольору, потiм набувають коричневого i 

поступово зникають. Нерiдко у цих мiсцях утворюється синець, який у 

першу добу має рожевий колiр, до третьої - синiє, а пiсля третьої доби 

набуває жовто-зеленого кольору, який  зникає до десятої доби. Якщо цi 

обставини будуть встановленi, то вони можуть використовуватися у процесi 

подальшого розслiдування злочину. 

Таким чином, пiдсумовуючи означене, ми гадаємо, що у справах про 

незаконний обiг наркотичних засобiв, психотропних речовин, їх аналогів та 

прекурсорів огляду повиннi пiдлягати: 1) мiста затримування злочинцiв; 2) 

мiсця використання дикоростучих наркотико- або психотроповмiсних рослин 

або плантацiї цих культур, на яких злочинцi можуть збирати сировину 

(наприклад, пилок конопель); 3) мiсця виготовлення наркотичних засобiв; 4) 

мiсця їх зберiгання; 5) рiзноманiтнi упаковки, використовуванi для 

перевезення i пересилання наркотичних засобiв, транспортнi засоби, а при 

необхiдностi - вiддiлення зв`язку, у яких знаходилась посилка (наприклад, 

коли посилка має розiрвану упаковку);  6) мiсця збуту наркотикiв; 7) мiсця їх 

вживання; 8) одяг пiдозрюваних, у якiй вони, за наявними даними, зберiгали 

наркотики; 9) медичнi рецепти на одержання наркотиковмiсних лiкарських 

препаратiв; 10) безпосередньо наркотичнi засоби. 

У кримiналiстичнiй лiтературi прийнято говорити про допит як про 

слiдчу i судову дiю, у процесi якої орган розслiдування або суд отримують 

iнформацiю вiд допитуваного про обставини, якi мають значення для 

з`ясування iстини у справi. Допит – це складна, багатопланова дiя, що має 

процесуальнi, кримiналiстичнi, органiзацiйнi, психологiчнi i етичнi аспекти, 

але це найбiльш поширений спосiб отримання доказiв. 

Як вiдомо, з тактичної точки зору пiдозрюваного слiд допитати зразу 

ж пiсля затримання, щоб: 1) виявити всiх учасникiв злочинних операцiй з 

наркотичними засобами i осiб, якi вживають наркотики; 2) отримати 

iнформацiю про мiсце виготовлення, зберiгання, розповсюдження як самих 

наркотикiв, так i пристосувань для їх виготовлення, зберiгання, перевезення i 

вживання; 3) одержати iншу iнформацiю, що має значення для справи, 

наприклад, про характер i ступiнь активностi кожного спiвучасника, про 

взаємостосунки мiж ними, про випадки обману одне одного або недодачi 

наркотикiв, грошей, одержаних у результатi злочинних операцiй. Раптовiсть 
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затримання i наступного допиту не дозволяє допитуваному обмiрковувати 

вiдповiдi i тому вiн нерiдко у такiй ситуацiї дає достовiрнi i повнi показання. 

Вивчення практики показало, що у бiльшостi випадкiв це вiдповiдає 

дiйсностi. За нашими даними, у день затримання пiдозрюваний допитувався 

у 45,7% кримiнальних справ, наступного дня -10,3%, а через день i пiзнiше - 

11%. З наведених цифр видно, що їх сума не становить 100% i пояснюється 

це тим, що у 33% кримiнальних справ слiдчий справжнього пiдозрюваного 

допитував як свiдка, при цьому день доставлення i допиту не завжди 

спiвпадав. Ми вбачаємо причини такої тенденцiї у тому, що слiдчий, хоча й 

має всi пiдстави пiдозрювати особу у вчиненнi злочину, однак, враховуючи 

обов`язковiсть  виконання  вiдомих  процедур у випадку допиту особи як 

пiдозрюваної, а також: а) завантаженiстю; б) полегшенням процесуальної 

форми отримання показань i, звичайно, доказiв; в) можливiстю своєрiдного 

психологiчного i морального впливу на допитуваного шляхом попередження 

останнього про кримiнальну вiдповiдальнiсть за давання завiдомо 

неправдивих показань, а також вiдмови вiд давання показань; г) оцiнкою 

особи  допитуваного i передбаченням,  що останнiй не сховається вiд суду i 

слiдства,- допитує особу як свiдка, тим самим грубо порушує кримiнальне 

законодавство. 

Труднощі допиту визначається тим, що слідчий не має до моменту 

допиту досить повних даних про особистість підозрюваного і певну 

сукупність доказів, які можна використовувати в допиті. Пiд час першого 

допиту слiдчий не завжди знає кого вiн допитує - наркомана, чи особу, що 

допускає немедичне вживання наркотикiв, але без дiагнозу "наркоманiя", чи 

особу, яка вживає психотропнi або iншi речовини, якi викликають ефект, 

аналогiчний наркотичному оп`янiнню. Тому, починаючи допит, необхiдно 

з`ясувати, чи не знаходиться допитуваний у станi наркотичного сп`янiння чи 

абстинентного синдрому. Практика медичних i правоохоронних органiв 

свiдчить про брехливiсть наркоманiв або вiдверту послужливiсть, яка 

виражається у пропонуваннi "послуг" правосуддю в обмiн на одержання 

необхiдних йому засобiв, якi здатнi вивести його з абстиненцiї. Мiж iншим, 

нi чинне кримiнально-процесуальне законодавтсво, нi практика його 

застосування не мiстить чiтких вказiвок на те, що повинен робити слiдчий у 

таких ситуацiях. 

Злочинцi ретельно приховують джерело придбання наркотикiв i тому 

розслiдування часто закiнчується без з`ясування такої важливої обставини. З 

100 кримiнальних справ у 50-ти джерело придбання наркотичних засобiв не  

було встановлене, оскiльки пiдозрюванi (звинуваченi) посилались на те, що 

наркотики придбали у незнайомих осiб на ринку, вокзалi, iнших мiсцях, 

причому виключно для власного вживання. Тобто, інколи джерела придбання 

наркотикiв залишаються поза межами  дiяльностi слiдчого. Замiсть 

виявлення збувальникiв слiдчий, у кращому випадку, обмежується 

посиланням на значнi розмiри вилучених наркотичних засобiв. У 60 % 

вивчених кримiнальних справ допитуванi давали неправдивi показання. 

Результати узагальнень свiдчать, що слiдчi не завжди вживають необхiднi 
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слiдчi i оперативно-розшуковi заходи для вiдшукання джерела сировини. 

Iнколи вони намагаються позбутися вiдомостей, якi вимагають до-даткового 

розслiдування i лише за тiєю iнформацiєю, яка явно має мiсце, вживають 

заходiв щодо її вiдпрацювання у рамках однiєї кримiнальної справи, або 

видiляють даний матерiал у окреме провадження. Таким чином, неправда 

пiдозрюваних i обвинувачених у справах про незаконний обiг наркотичних 

засобiв є особливiстю методики розслiдування даних злочинiв, і робить 

проблему розробки тактики боротьби з неправдою досить актуальною. 

Допит наркоманiв ускладнюється двома обставинами. З одного боку, 

iснує реальна можливiсть порушення законностi. Наприклад, посадова особа, 

скориставшись станом допитуваного наркомана, може примусити його 

"признатися" у вчиненнi iнших злочинiв. Можливi i тi варiанти, коли та ж 

особа з жалю до мук наркомана, який знаходиться у станi абстиненцiї, 

дозволить вжити наркотики, а через деякий час ця гуманнiсть обернеться 

скаргою на слiдчого за те, що той умисно, за допомогою наркотика призвiв 

до потрiбного стану допитувану особу i таким чином отримав необхiдну 

iнформацiю. З другого боку, на нашу думку, необхiдно брати до уваги стан 

особи, допит якої планується, а достовiрнi медичнi методики встановлення 

стану наркоманiв вiдсутнi. Також у слiдчiй практицi не вiдпрацьованi 

питання взаємодiї з працiвниками наркологiчних закладiв для встановлення 

стану осiб перед допитом. 

При незаконному придбаннi з`ясовуються: 1) хто, де, коли, за яких 

обставин передав пiдозрюваному наркотичний засiб; 2) з якою метою вiн 

придбав наркотик (для власного вживання, для передачi iншiй особi чи 

збуту); 3) як (за якими ознаками), з чиєю допомогою вiн знайшов особу, яка 

збула наркотик; 4) чи знав вiн збувальника ранiше, за яких обставин вони 

познайомились, скiльки разiв купував вiн у нього наркотик (якщо 

допитуваний не знає установочних даних збувальника, то необхiдно 

встановити його особливi прикмети, зовнiшнiсть, одяг, коло знайомих, мiсце 

його з`явлення i т.д.); 5) яку кiлькiсть наркотика вiн придбав цього разу i 

ранiше; як був  упакований (розфасований) наркотик; 6) звiдки вiн 

привезений; 7) по якому ланцюжку  придбаний  наркотик; 8) як часто вiн 

придбав наркотик зазначеним способом, чи вiдомi йому iншi способи 

отримання наркотикiв; 10) якi види наркотикiв вiн придбаває; 11) чи знає вiн, 

де, у кого збувальник придбавав наркотики; 12) чи вiдомi йому iншi 

збувальники (канали i шляхи збуту наркотикiв); 13) де знаходиться 

невикористана партiя наркотика; 14) де вiн бере грошi на придбання 

наркотикiв. 

При незаконному зберiганнi, перевезеннi (пересиланнi) наркотичних 

засобiв коло з`ясовуваних обставин таке: 1) коли, хто передав йому на 

зберiгання (або для перевезення) наркотичний засiб; 2) який час вiн зберiгав 

(придбаний або переданий на зберiгання, для перевезення) наркотик; 3) яким 

чином i як розраховувалися з ним за зберiгання (перевезення); 4) де (в яких 

мiсцях, у якiй упаковцi) вiн зберiгав наркотик; 5) чи застосував маскування 

наркотика i яке; 6) кому повинен був передати наркотик; 7) де i на коли 
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планувалась передача наркотика; 8) яким способом повинна була вiдбутися 

передача наркотика (за партiєю повиннi були  прийти, передача повинна  

вiдбутися у наперед обумовленому мiсцi i т.д.); 9) яким чином вiдбувалось 

перевезення наркотика (яким транспортом, у якiй упаковкцi); 10) за якими 

адресами вiдбувалось перевезення; 11) як часто конкретна особа здiйснювала 

перевезення наркотичних засобiв i у якi населенi пункти; 12) за якими 

адресами i з якого поштового вiддiлення здiйснювалось пересилання; в якiй 

упаковцi; 13) якi адреси (вiдправника i отримувача) були зазначенi на 

посилцi, бандеролi i супровiдних документах; 14) ким виконувалися надписи 

на посилках, бандеролях i документах; 15) на чиє прохання вiдбувалась 

пересилання; 16) де знаходяться документи (листи, квитанцiї i т.д.), якi 

пiдтверджують факт пересилання наркотичних засобiв. 

При незаконному збутi необхiдно з`ясувати: 1) яку кiлькiсть 

наркотичних засобiв вдалося збути; 2) де знаходиться партiя наркотикiв, що 

залишилась; 3) яким чином планувалась органiзацiя збуту наркотикiв 

(особисто, через вiдповідних людей, оптом чи у роздрiб i т.п.); 4) чи знав вiн 

осiб, яким збував наркотики, чи знали вони його (якщо нi, за якими ознаками 

вони знаходили один одного); 5) за яку цiну вiн планував реалiзувати 

наркотик; 6) чи розфасовував вiн наркотик, яким способом, яким 

пристосуванням при цьому вiн користувався. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Підсумовуючи, слід зазначити, що у бiльшостi випадкiв мiж фактами, 

установлюваними кримiналiстичною експертизою наркотичних засобiв, i 

обставинами, що пiдлягають доказуванню за їх допомогою, iснує низка 

промiжних ланок. Встановлюванi експертизою факти є, таким чином, 

побiчними. Висновок експерта може бути використаним не тiльки для 

встановлення обставин, що пiдлягають доказуванню, тобто у кримiнально-

процесуальному планi.  Факти, виявленi експертом, допомагають в 

установленнi обставин кримiнально-правового характеру, тобто сприяють 

визначенню складу злочину, а саме дозволяють отримувати доказову 

iнформацiю про: а) безпосереднiй об`єкт злочину; б) мiсце подiї; в) час 

учинення злочину; г) знаряддя злочину; д) механiзм учинення злочину i 

характер дiй злочинця i т.д. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Останнім часом розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, як правило, супроводжується 

формуванням несприятливих ситуацій, які суттєво перешкоджають 

швидкому і повному розкриттю та розслідуванню злочинів, а також 

викриттю усіх винних у їх вчиненні та притягненню їх до кримінальної 

відповідальності. До таких ситуацій можна віднести наявність незначного 

обсягу інформації про подію злочину, відсутність слідів злочину, 

нечисленність свідків, відмова потерпілих від попередніх показань, 

негативний вплив та тиск на учасників кримінального судочинства з боку 
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злочинців, активна протидія розслідуванню та ін. Вказане вимагає від 

працівників слідчих та оперативних підрозділів вчасного вжиття необхідних, 

адекватних та оригінальних організаційно-тактичних заходів, а також 

обрання найбільш ефективної тактики провадження досудового 

розслідування в цілому. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ 

ТЕМИ 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, 

що необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при 

вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми 

рекомендується звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших 

джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді 

навчально-методичного кабінету криміналістики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво 

відмінними один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 

 

 


