
 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО 

РОЗСЛІДУВАННЯ 
 

 

Кафедра криміналістики, судової медицини та психіатрії  

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ  

 

з дисципліни: «Організація розслідування злочинів» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Для здобувачів вищої освіти 

факультетів підготовки 

фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції та для 

органів досудового 

розслідування, а також 

заочного навчання працівників 

поліції ННІ ПОЗН 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2016 



 2 

 

Конспект лекцій навчальної дисципліни «Організація розслідування злочинів» 

для здобувачів вищої освіти факультетів підготовки фахівців для підрозділів 

кримінальної поліції та для органів досудового розслідування, а також заочного 

навчання працівників поліції ННІ ПОЗН, що навчаються на першому 

бакалаврському рівні вищої освіти / Дніпро: Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2016.– 61 с. 

 

 

Конспект лекцій підготували: 

Пиріг І.В. – професор кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

доктор юридичних наук, доцент, полковник поліції;  

Плетенець В.М. – доцент кафедри криміналістики, судової медицини та 

психіатрії факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, доцент, підполковник поліції;  

Бідняк Г.С. – старший викладач кафедри криміналістики, судової 

медицини та психіатрії факультету підготовки фахівців для органів досудового 

розслідування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 

кандидат юридичних наук, майор поліції. 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТИ: 

Антонов К.В., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін 

Університету митної справи та фінансів України, доктор юридичних наук, 

професор  

Мінченко С.І., професор кафедри кримінології та кримінально-
виконавчого права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних 
наук, старший науковий співробітник 

 

 

 

 

Конспект лекцій обговорений та 

схвалений на засіданні кафедри 

криміналістики, судової 

медицини та психіатрії 

факультету підготовки фахівців 

для органів досудового 

розслідування 

01.08.2016 р.,  

протокол № 1 

 

 



 3 

ТЕМА № 2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВ’Я 

ТА СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ОСОБИ 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. Криміналістична характеристика вбивств…………………………………….4 

2. Початковий етап розслідування. ………………………………………………7 

3. Подальший етап розслідування і його особливості…………………………..9 

4. Особливості розслідування деяких видів вбивств……………………………11 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Конституція України. – К., 1996. 

2.  Кримінальний кодекс України. – К., 2001, 167 с. 

3.  Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий 

Верховною Радою України Законом № 4651-V1від 13.04.2012 р. – Х.: ООО 

«Право», 2012. – 392 с. 

4. Закон України ―Про оперативно-розшукову діяльність‖ від 18 

лютого 1992 року № 2135-ХІІ зі змінами і доповненнями, внесеними 13 січня 

2000 року // ВВР. – 2000.  

5. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец, вищих закладів 

освіти / Глібко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. 

В.Ю. Шепітька. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2001. 

6. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): 

Підручник. - К.: Кондор, 2005.  

7. Криміналістика : підруч. для студ. вищ. навч. зал. /  [К.О. 

Чаплинський, О.В. Лускатов, І.В. Пиріг, В.М. Плетенець, Ю.А. Чаплинська]. – 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2014. – 380 с. 

8. Клименко Н., Янчук О. Наукове забезпечення розслідування 

злочинів // Право України. – 2003. - № 1. – С. 95. 

9. Настільна книга слідчого / За ред. В.Я. Тація, М.І. Панова, В.Ю. 

Шепітько, В.О. Коновалова. – К.: Національна Академія України імені 

Ярослава Мудрого. – 2003. – 715 с. 

10.  Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном 

следствии. – Минск, 1976. – 115 с. 

11. Советская криминалистика: Методика расследования отдельных 

видов преступлений / В.К. Лисиченко, В.И. Гончаренко, М.В. Салтевский и др.; 

Под ред. В.К. Лисиченко. – К., 1998. – 326с. 

12. Синєокий О.В. Планування та організація розслідування 

кримінальних справ про умисні вбивства, які скоєні в умовах неочевидності. 

Науково-практичне видання для прокурорів. Слідчих та оперативних 

працівників карного розшуку (монографія). – Запоріжжя: Дике Поле, 1999. – С. 

27-31. 

 

 

 



 4 

МЕТА ЛЕКЦІЇ 

Вивчення та закріплення знань, пов'язаних з особливостями розслідування 

злочинів проти життя та здоров’я особи і в першу чергу різних видів вбивств. 

Визначення найбільш розповсюджених способів підготовки, вчинення та 

маскування злочинів розглядуваної категорії, визначення напрямків організації 

розслідування та проведення слідчих дй. 

  

ВСТУП 

Україна набула незалежності й почала свій розвиток як самостійна 

держава, поступово реформуючи різні сфери суспільства: судочинство, вищу 

освіту, охорону здоров’я та інші системи, що знайшло своє відображення у 

нових законах та Конституції України. Людину, її життя і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканість і безпеку визнано в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Відповідно до Конституції України держава взяла на себе обов’язок 

захищати життя людини від злочинних посягань. Тому проблеми попередження 

та розкриття злочинів, вчинених проти особи, не втрачають актуальності. 

Не можна миритися зі становищем, коли вбивства залишаються 

нерозкритими, коли винуватці цих злочинів залишаються невиявленими. Факти 

нерозкритих вбивств викликають цілком справедливі нарікання з боку широких 

мас населення проти органів, які ведуть боротьбу зі злочинами. Безрезультатні 

зусилля розкрити злочини нерідко правильно пояснюються недостатньо 

уважним ставленням до справи з боку органів слідства, недостатньо енергійної 

роботою по їх розслідуванню чи неприпустимою недбалістю.  

Запобігання, розкриття та розслідування вбивств являє собою одну з 

найбільш важливих завдань правоохоронних органів. З розвитком науково-

технічних засобів злочинці вибирають все більш витончені способи вчинення 

злочинів, виявлення, розкриття і розслідування яких вимагає від слідчого 

мобілізації всіх його зусиль, високого професіоналізму, знання та вмілого 

застосування на практиці новітніх досягнень науки криміналістики.  

Розкриття та розслідування, а також судовий розгляд даної категорії 

злочинів є важливим чинником.  

По-перше, це попередження особливо небезпечних для суспільства діянь, 

по-друге, дані заходи є соціально-необхідною реакцією суспільства, що 

забезпечує справедливу відплату винуватцю у скоєнні вбивства. Лише швидке, 

повне, якісне кримінальне провадження та реалізація принципу невідворотності 

кримінальної відповідальності за кожний скоєний злочин здатні змінити 

ситуацію в країні зі злочинністю.  

 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ 

 

Вбивство є злочином проти життя особи і являє собою умисне 

протиправне заподіяння смерті іншій людині. 

Кримiнальна вiдповiдальнiсть за вчинення вбивства передбачена ст. ст. 

115-119 КК України. Найбiльш небезпечними є умиснi вбивства, які належать 

до категорiї особливо тяжких злочинiв (ст. 115 КК України)   
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 Найважливішим завданням оперативно-розшукових та слідчих органів є 

швидке розкриття таких злочинів, встановлення причин і умов, що сприяють їх 

вчиненню та об’єктивне, всебічне їх розслідування. Складність розслідування 

вбивств зумовлена відсутністю, як правило, свідків, великою кількістю версій 

розслідування, характером речових доказів, а у деяких випадках інсценуванням 

обставин події злочину.  

Ефективному розслідуванню злочинів сприяє з’ясування даних, що 

складають криміналістичну характеристику вбивств, тобто сукупності 

криміналістично значущих елементів, які допомагають найбільш швидкому 

розслідуванню. До елементів криміналістичної характеристики вбивств 

належать: 1) спосіб вчинення; 2) спосіб приховування; 3) місце, час та 

обстановка; 4) «слідова картина»; 5) особа злочинця; 6) особа потерпілого.  

Так, при розгляді першого елемента характеристики — способу вчинення 

злочину – важливо з’ясувати, як саме вбивство було вчинено — в умовах 

неочевидності або очевидності. З’ясування цієї обставини впливає на 

планування та організацію розслідування.   

Вбивства, вчинені в умовах очевидності, характеризується перш за все, 

як вбивства, якi вчиняються за сiмейно-побутовими мотивами (ревнощi, 

помста, побутове хулiганство, особистi неприязнi стосунки). Як правило, такі 

злочини мають ситуативний характер — вчиняються без попередньої 

підготовки, під впливом конфлiкних стосункiв мiж знайомими особами. Вони 

характеризуються тим, що мiсцем їх вчинення найчастiше є житло 

(приміщення, подвiр’я), є очевидцi i, як правило, на момент виявлення злочину 

вiдомий підозрюваний. Бiльшiсть вбивств названої категорiї вчиняється у 

вечiрнiй i нiчний час, досить часто у станi алкогольного сп’янiння. Тому 

виявлення трупа з ознаками насильницької смертi у житлi вже є пiдставою для 

висування версiї про те, що вбивцею є особа з найближчого оточення 

потерпiлого. 

Вбивства вчиненi в умомах неочевидностi, — це вбивства, вчиненi з 

подальшим приховуванням особи потерпiлого, знищенням слiдiв, а iнодi i 

трупа. До цiєї категорi вбивств належать тi, якi характеризуються наступними 

обставинами: труп або його частини виявлено поза житлом (на вулиці, в полi, 

лісі тощо); особа потерпiлого невiдома; вiдсутнi очевидцi, вiдсутня iнформацiя 

щодо особи пiдозрюваного у вбивствi. 
 

Розглянемо основні елементи криміналістичної характеристики вбивств.  

Спосіб вчинення. Такі способи надзвичайно різноманітні: застосування 

вогнепальної і холодної зброї, удавлення зашморгом, дія високої температури, 

утоплення та ін. Спосіб вчинення часто вказує на особу злочинця і дозволяє 

висувати версії як щодо вбивці, так і щодо мотивів учинення злочину. Спосіб 

вчинення злочину орієнтує слідчого на комплекс слідів і речових доказів, що 

можуть бути виявлені у процесі розслідування. Крім того, спосіб вчинення 

може сприяти встановленню особи потерпілого (мається на увазі характер 

попередніх стосунків потерпілого зі злочинцем).  

Спосіб приховування. Найбільш традиційними способами приховування 

є: знищення слідів злочину; приховування чи знищення знарядь і засобів; 
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інсценування вбивства під нещасний випадок чи самогубство; знищення трупа 

(спалювання, утоплення, розчленування, закопування); спотворення трупа з 

метою приховування особи потерпілого. Як правило, такі дії пов’язані з 

бажанням вбивці уникнути відповідальності, приховати свою причетність до 

злочину.  

Час, місце та обстановка події злочину. Звичайно злочинець обирає час, 

коли немає свідків, коли потерпілий один у будинку чи в офісі або в іншому 

місці, нерідко вечірній або нічний. Місце вчинення вбивства — це найчастіше 

безлюдна місцевість чи квартира, в якій потерпілий може бути один. Також це 

може бути транспорт (автомобільний чи залізничний), зруйновані будинки або 

такі, що будуються, інші місця, куди з різних обставин потрапляє потерпілий. 

Місце злочину, як і обстановка, є надзвичайно важливим джерелом інформації, 

бо воно містить велику кількість слідів і речових доказів, що визначають 

напрям розслідування і висунення слідчих версій.  

«Слідова картина» події (сліди злочину). «Слідову картину» 

утворюють обставини і сліди події злочину. Виявлення їх, аналіз, встановлення 

причинних зв’язків дозволяють побудувати картину події, сформувати уявні 

або дійсні моделі злочину, механізм його вчинення. Дослiдження таких слідів і 

речових доказів може вказати на особу злочинця, особу потерпілого та 

обставини події, виявити негативні обставини, сліди приховання злочину.  

Особа злочинця. Соціальний і психологічний портрет вбивці має 

різноманітні риси залежно від того, чи є злочин умисним або вчинений з 

необережності. Злочинець, який вчинив убивство навмисно, характеризується 

негативно, має такі якості, як агресивність, жорстокість, егоїзм, цинізм, зневага 

до чужих інтересів, розпущеність тощо. Серед злочинців цієї категорії 

переважають наркомани, сексуальні психопати, особи з психічними 

відхиленнями. У випадках необережних убивств злочинці, як правило, не 

мають таких якостей. Дії злочинця на місці події дозволяють дійти висновків 

щодо його обережності, продуманості дій, наявності фахових навичок, сили, 

жорстокості та ін.  

Особа потерпілого. Особа потерпілого нерідко вказує на особу злочинця 

(зв’язки потерпілого зі злочинцем, характер їхніх стосунків, мотиви вчиненого 

злочину). Тому вивчення особи потерілого дозволяє висунути версії щодо 

вбивці, мотивів учинення злочину, в окремих випадках щодо віктимної 

поведінки потерпілого.  

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Ефективному розслідуванню злочинів сприяє з’ясування даних, що 

складають криміналістичну характеристику вбивств, тобто сукупності 

криміналістично значущих елементів, які допомагають найбільш швидкому 

розслідуванню. До елементів криміналістичної характеристики вбивств 

належать: 1) спосіб вчинення;2) спосіб приховування;3) місце, час та 

обстановка; 4) «слідова картина»;5) особа злочинця;6) особа потерпілого.  
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2.ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

Основними завданнями початкового етапу розслiдування вбивств є: 

1) встановлення особи загиблої людини i безпосередньої причини смертi; 

2) встановлення мiсця, часу i способу вчинення вбивства; 

З) виявлення, фiксацiя та вилучення слідів вбивства, у тому числi тих, якi 

дозволяють iдентифiкувати злочинця; 

4) встановлення, розшук i затримання особи, підозрюваної у вчиненнi 

злочину; 

5) збирання доказiв, достатнiх для підозри особи у вчиненні злочину. 

В процесі розслідування вбивств необхідно з'ясувати низку обставин, 

що сприяють встановленню істини. До них належать:  

1) безпосередня причина смерті (що мало місце — насильницьке 

заподіяння смерті чи смерть сталася від інших причин (нещасний випадок, 

хвороба);  

2) яким способом, за допомогою яких знарядь вчинено вбивство;  

3) час настання смерті (має важливе значення для встановлення багатьох 

обставин, зокрема часу вчинення злочину, визначення кола можливих свідків, 

організації негласних слідчих дій, пов'язаних з пошуком злочинця, та ін.);  

4) місце вчинення вбивства; 

5) обставини, за яких вчинено вбивство;  

6) особа жертви (може бути встановлена в разі виявлення документів, що 

засвідчують особу, а також пред'явлення для впізнання особам, котрі першими 

виявили потерпілого, або тим, які проживають поруч з місцем події; особа 

жертви може бути встановлена шляхом звернення до криміналістичних 

обліків, зокрема, до дактилоскопічного і обліку осіб, що безвісти зникли;  

7) співучасники вбивства і роль кожного з них у вчиненні злочину; 

8) особа вбивці (може бути встановлено шляхом опитування свідків, 

складання портрету, його показу по телебаченню);  

9) мотиви вбивства (помста, користь, ревнощі, бажання усунути 

конкурента, «розборки» мафіозних груп); 

10) обставини, що сприяли вбивству (умисному чи необережному), 

заходи, яких треба вжити для попередження таких злочинів. 

Названі обставини складають основні питання розслідування вбивств, 

але не вичерпують їх. 

Початкові дії при розслідуванні вбивств включають невідкладні слідчі 

(розшукові) дії і оперативно-розшукові заходи. До оперативно-розшукових 

заходів належать: організація переслідування злочинця, опитування громадян, 

які першими виявили труп, або тих, котрі перебували на місці злочину, 

організація спостереження на вокзалах, пристанях, улаштування засідок тощо. 

Початковою невідкладною слідчою (розшуковою) дією є огляд місця 

події і трупа (ст.ст. 237 та 238 КПК). Особливості огляду місця події по 

справах цієї категорії випливають із специфіки характеру вбивства 

(застосування вогнепальної зброї, удавлення зашморгом, отруєння тощо). 

Важливими є також пошук і огляд слідів та речових доказів. Характер 
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вбивства орієнтує слідчого на пошук слідів, характерних для застосування тих 

чи інших знарядь і засобів вчинення злочину. Так, слідами застосування 

вогнепальної зброї можуть бути гільзи, стріляні кулі, іноді пістолет, а також 

сліди крові, сліди опору (боротьби) і, що особливо важливо, мікросліди й сліди 

нашарування. Аналіз таких слідів дозволить дійти висновку про вид зброї, з 

якої було зроблено постріл; при дослідженні мікрослідів (крупинок, ниток) 

можна встановити групову належність тканини одягу злочинця. 

У випадках, коли наявні ознаки отруєння, на місці події необхідно 

вилучити посуд із залишками харчів, лікарські препарати (порошки, пляшки з 

ліками), виділення потерпілого. 

При удавленні зашморгом чи повішенні особливу увагу слід зосередити 

на матеріалі зашморгу, його формі, способі в'язання, бо це часто пов'язано з 

фаховими навиками особи, яка вчинила злочин, і може вказати на певне коло 

осіб, які могли бути причетними до події. Так, при розслідуванні вбивства 

шляхом удавлення зашморгом жінки, труп якої був виявлений у водосховищі, 

дослідження характеру в'язання зашморгу вказувало на те, що воно 

притаманно фаховим діям телятників — саме так зв'язують телят. Зять 

потерпілої був телятником. Незважаючи на висунуте їм неправдиве алібі, вину 

його було доведено. 

Огляд місця події і трупа здійснюється з участю судово-медичного 

експерта, який виконує в цьому випадку функції фахівця. Він допомагає 

слідчому в здійсненні огляду, зосереджуючи свою увагу на огляді трупа. 

Проте це не означає, що огляд трупа здійснюється тільки судово-медичним 

експертом, слідчий бере в ньому найактивнішу участь. Огляд трупа 

здійснюється в певній послідовності, у такій саме послідовності фіксуються в 

протоколі його результати. При огляді трупа в протоколі зазначаються: а) 

загальні дані (зріст, вік, стать, поза, положення); б) одяг (його стан, ознаки, 

наявність слідів впливу знаряддя вбивства); в) будова тіла, колір шкіри, 

особливі прикмети; г) ушкодження, що є на тілі (розмір, форма, місце 

розташування). 

Велике значення має огляд ложа трупа (тобто місця його виявлення). Тут 

можуть бути виявлені документи, предмети, загублені злочинцем, знаряддя 

вбивства та інші сліди, що мають значення для з'ясування характеру вчиненого 

злочину. 

У процесі огляду місця події внаслідок аналізу виявленого слідчий у ході 

моделювання картини злочину може виявити негативні обставини — такі, що 

суперечать даним про природний розвиток подій. Зокрема, це може бути 

посмертний характер странгуляційної борозни при заяві про самогубство 

потерпілого, відсутність крові при чималому числі ножових поранень тощо. 

До початкових слідчих (розшукових) дій належить призначення 

судово-медичної експертизи. Серед питань, що розв'язуються судово-

медичною експертизою, можуть бути наступні:  

 причина смерті, час її настання;  

 характер та послідовність ушкоджень;  

 чи міг постражда-лий нанести собі ушкодження;  
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 прижиттєвість або посмертність ушкоджень трупа;  

 його резус-фактор, що сприяє визначенню особливостей крові, сліди 

якої можуть бути виявлені на одязі підозрюваного.  

Судово-медична експертиза відкриває можливість для індивідуальної 

ідентифікації особи по крові, частках м'язів, фрагментах кісток тощо. 

Поряд із судово-медичною експертизою можуть призначатися й інші 

експертизи, в тому числі судово-балістична, трасологічна, дактилоскопічна, 

біологічна та ін. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Основними завданнями початкового етапу розслiдування вбивств є: 

1) встановлення особи загиблої людини i безпосереднъої причини смертi; 

2) встановлення мiсця, часу i способу вчинення вбивства; 

З) виявлення, фiксацiя та вилучення слідів вбивства, у тому числi тих, якi 

дозволяють iдентифiкувати злочинця; 

4) встановлення, розшук i затримання особи, підозрюваної у вчиненнi злочину; 

5) збирання доказiв, достатнiх для підозри особи у вчиненні злочину та 

пред’явлення їй повідомлення про підозру. 

 

3. ПОДАЛЬШИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ 

 

Подальший етап розслідування пов’язується з пред’явленням особі 

повідомлення про підозру у порядку ст. ст. 276-279 КПК України. Негайно 

пiсля пред’явлення повідомлення про підозру слiдчий зобов’язаний провести 

допит цiєї особи. На початку допиту необхiдно запитати особу, чи визнає вона 

себе винною у вчиненні кримінального правопорушення, пiсля чого їй 

пропонується дати показання. Таким чином характер слiдчої ситуацiї цiлком 

залежить вiд позиції обвинуваченого на допитi, яка може мати чотири варiанти: 

1) особа вiдмовляється давати показання i вiдповідати на запитання; 2) особа 

визнає себе винною частково; 3) особа визнає себе винною повнiстю; 4) особа 

не визнає себе винною. 

У першiй ситуації слiдчий, звертаючи увагу на те, що давання показань є 

правом підозрюваного, все ж таки повинен спонукати його до вступу у 

спiлкування i давання вiдповiдних пояснень стосовно обставин вчинення 

вбивства. У другiй i третій ситуаціях визначальним є фактор визнання вини i 

завданням слiдчого є перевiрка одержаних показань пiсля закiнчення допиту. У 

четвертій ситуацiї завданням слiдчого є викриття підозрюваного у вчиненні 

вбивства шляхом оперування вже зiбраними доказами, а також спрямування 

зусиль на визначення i використання інших джерел доказів. 

Окрiм завдань розслiдування, якi визначаються позицiєю особи щодо 

пред’явленого повідомлення про підозру, завданнями наступного етапу 

розслiдування вбивств є: 

1) встановлення всiх спiвучасникiв злочину i збирання доказiв для їх 

притягнення як підозрюваних; 
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2) вивчення особистостi підозрюваних з метою отриманая iнформацiї, 

необхiдної для винесення справедливого вироку; 

3) встановлення причин i умов, що сприяли вчинемю вбивства, i вжитя 

заходiв щодо їх усунення; 

4) забезпечення вiдшкодування матеріальної шкоди, заподiяної злочином, 

та можливої конфiскацiї майна; 

5) забезпечення безпеки учасникiв кримінального провадження за 

наявностi загрози. 

Для вирiшення названих завдань проводяться комплекси слiдчих та 

оперативно-розшукових заходів, послiдовнiсть яких обумовлюється 

особливостями конкретної слiдчої ситуації на тому чи iншому вiдрiзку часу. 

Типовими для подальшого етапу розслідування вбивств є наступні слідчі 

(розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: 

— оперативно-розшукові заходи щодо встановлення всiх спiвучасників 

вбивства, а також можливих його свiдкiв; 

— допит свiдкiв, якi з’явилися у кримінальному провадженні пiсля 

допиту підозрюваного; 

— оперативно-розшукові заходи щодо забезпечення безпеки свiдкiв, а 

також осiб, визнаних потерпiлими у кримінальному провадженні про вбивство; 

— проведення негласних (розшукових) слідчих дій, спрямованих на 

збирання такої iнформацiї; 

— одночасний допит двох і більше осіб (проводиться для усунення 

суперечностей мiж раніше допитаними особами); 

— слідчий експеримент за участю підозрюваного, який визнав себе 

винним у вбивствi; 

— призначення експертиз речових доказiв, виявлених пiсля допиту 

підозрюваного; 

— призначення судово-психiатричної, судово-наркологiчної експертиз 

підозрюваного. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Подальший етап розслідування пов’язується з пред’явленням особі 

повідомлення про підозру у вчиненнi вбивства у порядку ст. ст. 276-278 КПК 

України та подальшими слідчими та негласними (розшуковими) слідчими 

діями, а також оперативно-розшуковими заходами, направленими на 

встанолення причетності особи та інших осіб до скоєного злочину. 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ВБИВСТВ 
 

У загальній методиці розслідування вбивств виділяють кілька особливих 

методик, що відрізняються специфікою, яка визначається ситуацією. До них 

належать: методика розслідування вбивств, що маскуються під нещасний 

випадок; методика розслідування вбивств за відсутності трупа потерпілого; 
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методика розслідування вбивств, пов'язаних із розчленуванням трупа; 

методика розслідування вбивств на замовлення. 

Кожна з названих методик має особливості в організації провадження 

початкових слідчих  і оперативно-розшукових заходів. 

Вбивства, що маскуються під нещасний випадок чи самогубство. 

Найважливішою слідчою (розшуковою) дією при розслідуванні таких 

вбивств є огляд місця події і трупа. При огляді особливу увагу звертають на 

обставини виявлення трупа, його положення, стан одягу, сліди боротьби чи 

опору. В ході огляду можуть бути виявлені певні невідповідності (негативні 

обставини), характер яких дозволяє висунути версію про те, що мало місце 

інсценування події. До таких належать сліди, що суперечать загальній картині 

події або явно вказують на те, що подія відбувалася в іншому місці чи мала 

інший характер. Так, при огляді місця автотранспортної події наявність 

різаних ран на тілі постраждалого внаслідок наїзду є обставиною, що вказує на 

вбивство, інсценоване як нещасний випадок. Виявлення посмертної 

странгуляційної борозни на трупі як наслідок наїзду поїзду також є 

результатом інсценування і вказує на інший характер події, ніж той, що 

передбачався. Вбивства, що маскуються під нещасний випадок на 

виробництві, також вимагають ретельного аналізу слідів при огляді місця 

події, їх розміщення, співвідношення з частинами механізмів, що рухаються, 

співвідношення з часом вмикання чи вимикання механізмів. У цих випадках 

дуже важливим є зіставлення показань свідків з результатами огляду і даними 

судово-медичної експертизи, що можуть виявити невідповідність, яка вказує 

на вбивство. 

При розслідуванні вбивств, які інсценуються під самогубство, дійсна 

картина того, що сталося, може бути з'ясована внаслідок проведення як 

невідкладних, так і наступних слідчих дій. Так, при огляді місця події важливо 

встановити, чи міг загиблий сам собі нанести поранення, зав'язати зашморг 

(останнє може вказати на фахові навики), чи мають місце сліди боротьби або 

опору, що знайшли відображення як на трупі, так і в обстановці події (розбиті 

меблі, сліди крові на предметах обстановки). У разі застосування вогнепальної 

зброї важливо встановити дистанцію, з якої був зроблений постріл, виявити на 

пістолеті сліди пальців руки, що належать потерпілому або іншій особі. 

Судово-медичне дослідження трупа дозволяє встановити сліди 

прижиттєвого або посмертного ушкодження, головним чином странгуляційної 

борозни. У випадках самогубства шляхом повішення слідчим експериментом з 

використанням вантажу, рівного вазі тіла загиблого, необхідно встановити, чи 

витримує мотузка вагу тіла. 

У практиці розслідування нерідкі випадки, коли особа, яка вчинила 

самогубство, залишає перед смертю листи, записки. Якщо факт написання 

листа загиблим викликає сумнів, необхідно призначити почеркознавчу 

експертизу. При розслідуванні самогубства важливо зібрати дані про спосіб 

життя загиблого, встановити його психологічний стан, з'ясувати, чи не було 

заяв про прагнення піти із життя. У необхідних випадках можна призначити 
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судово-психіатричну або судово-психологічну експертизу за матеріалами 

кримінального провадження. 

Вбивства за відсутності трупа потерпілого. 

У випадках зникнення особи, коли обставини вказують на можливість 

вбивства, приводом для порушення кримінальної справи і розслідування є 

заяви чи інші дані про її зникнення. Первісною слідчою дією в цій ситуації є 

допит заявника і свідків у кримінальному провадженні. В процесі допиту 

з'ясовуються час уходу (від'їзду) особи, яка зникла (години і хвилини), 

можливий шлях її слідування, прикмети зовнішності, одягу, мета уходу 

(від'їзду), місце, куди особа мала прибути, дані про стан здоров'я, психічний 

стан, настрій. Слід з'ясувати також наявність у зниклого цінностей, грошей, 

документів, що засвідчують особу, дрібних речей — брелоків, запальничок, 

ключів та ін. 

За допомогою оперативно-розшукових заходів необхідно перевірити 

місця можливого перебування особи — місце роботи, проживання, місця 

проживання родичів і знайомих; лікарняні заклади, морги, місця затримання 

органами міліції та ін. 

Допит свідків має на меті з'ясувати певні дані про зниклу особу, зокрема, 

її стосунки у сім'ї, наміри виїхати в певному напрямку, стосунки із знайомими, 

друзями, інтимні зв'язки, що приховуються. За показаннями свідків можна 

скласти приблизний маршрут руху особи до її зникнення і в місцях можливого 

її перебування провести огляд з метою виявлення трупа. Рекомендується 

направити окремі запити до місць проживання родичів та друзів зниклої особи 

з метою з'ясувати її перебування. 

В процесі розслідування слідчий повинен скласти план розшуку трупа 

відповідно до місця його можливого приховання. Разом із цим, складаючи 

реєстраційну карту особи, яка безвісти зникла, слідчий робить запити в органи 

міліції інших областей про можливе виявлення невпізнаного трупа, прикмети 

якого схожі з прикметами особи, яка зникла. Отже, необхідно вилучити 

якомога більшу кількість фотознімків особи, яка зникла, здебільшого близьких 

до часу зникнення. 

По злочинах цієї категорії заявники нерідко є особами, які вчинили 

вбивство. З метою встановлення їх можливої причетності слідчий повинен 

зробити огляд можливого місця події. Це може бути квартира, надвірні будівлі, 

підвали, присадибна ділянка. Підставами для огляду можуть бути показання 

свідків про неприязнені стосунки, погрози, майнові домагання тощо. При 

огляді слід виявляти негативні обставини (пішла взимку до крамниці — шапка 

і пальто на місці; поїхала до родичів — не взяла носильних речей і взуття), а 

також на сліди крові, розкопування в надвірних будівлях і на присадибній 

ділянці. Так, у справі про зникнення громадянина Б., який начебто поїхав до 

своєї дочки, слідчий при огляді звернув увагу на свіжопофарбовані панелі 

кухні в квартирі зниклого. За словами свідків, ремонт був зроблений за 

тиждень до зникнення особи, при цьому панелі він фарбував сам блакитною 

фарбою, що різко відрізнялася від нового — коричневого — покриття. 

Проведені соскоби та їх дослідження підтвердили наявність слідів крові. За 



 13 

свідченням свідків, жінка зниклого пересаджувала смородину на ділянці під 

час її цвітіння, що викликало подив сусідів. При проведенні розкопок було 

виявлено труп. 

Вбивства, пов’язані з розчленуванням трупа. 

У кримінальному провадженні, пов'язаному із виявленням частини чи 

частин трупа, огляд місця події має своєю метою виявлення всіх частин трупа, 

огляд прилеглої місцевості, пакувальних матеріалів, а також засобів доставки 

частин трупа до місця їх виявлення. Для виявлення інших частин трупа 

необхідно надіслати запити до сусідніх областей, вказавши приблизно час і 

спосіб розчленування. Виявлені частини трупа повинні зберігатися в моргу в 

період можливого виявлення інших частин. Треба зазначити, що пакувальні 

матеріали мусять бути не тільки ретельно оглянуті (мали місце випадки, коли 

на газетах були виявлені адреси причетних осіб), а й сфотографовані і залучені 

до справи як речові докази, що можуть бути пред'явлені для впізнання. 

Однією з невідкладних слідчих дій при виявленні частин трупа є 

призначення судово-медичної експертизи, в процесі якої можуть бути 

поставлені і вирішені наступні питання:  

1) чи є виявлене частинами тіла людини;  

2) чи належать усі виявлені частини одному трупу;  

3) стать, вік, зріст потерпілого, чи є ознаки (шрами, татуювання), що 

можуть сприяти встановленню особи;  

4) причина смерті, час настання смерті, прижиттєве або посмертно було 

зроблено розчленування трупа;  

5) яким предметом завдана смерть, яким знаряддям (припустимо) 

зроблено розчленування трупа, чи залишилися на кістках і хрящах трупа сліди 

знаряддя розчленування, що мають індивідуальні ознаки;  

6) чи не має особливостей спосіб розчленування трупа, який вказує на 

фахові навики злочинця;  

7) чи не був потерпілий хворим, ознаки захворювання. 

Разом з призначенням судово-медичної експертизи мають виконуватися 

дії, пов'язані з ідентифікацією особи загиблого, зокрема, демонстрація 

фотографії по телевізору, дактилоскопіювання з метою перевірки за 

криміналістичними облікам попередньої судимості, заповнення карти 

невпізнанного трупа з метою її зіставлення з картами осіб, які зникли безвісти, 

пред'явлення частин тіла для впізнання особам, які заявили про зникнення їх 

рідних чи близьких. При встановленні особи вбитого подальші слідчі дії 

спрямовані на з'ясування його родинних, дружніх, інтимних зв'язків для 

встановлення осіб, причетних до злочину, і місця його вчинення. 

В процесі проведення обшуків слід зосереджувати увагу на пошуку 

слідів крові, знарядь розчленування, пакувальних матеріалів (їх частин), які в 

подальшому можуть бути використані для встановлення причетності особи до 

вчиненого злочину. При затриманні і освідуванні підозрюваного необхідно 

фіксувати увагу на слідах крові, а також слідах боротьби чи опору. 
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Методика розслідування окремих видів вбивств  має своєю основною і 

головною задачею озброїти слідчих необхідним для їх професійної діяльності 

науково-методичним комплексом знань і навичок розкриття, розслідування і 

попередження окремих видів вбивств у різних слідчих ситуаціях, що виникають 

у процесі практичної діяльності. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 Для того щоб швидко і повно розкрити вбивство і викрити винних осіб 

при розслідуванні, необхідно знати певні кримінально-правові і 

криміналістичні особливості окремих видів вбивств, методичні принципи 

їхнього розслідування і особливості застосування рекомендацій 

криміналістичної техніки і тактики в специфічних умовах розслідування 

вказаних видів злочинів.  

Методика розслідування окремих видів вбивств являє собою систему 

оптимальних прийомів і засобів діяльності слідчого в специфічних умовах 

розслідування вказаних видів злочинів, розроблену для найкращого вирішення 

задач слідства на певній теоретичній і методичній основі з урахуванням 

кримінально-процесуальних вимог кримінально-правової і криміналістичної 

характеристик злочинів. 
 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Для успішної підготовки до даної теми слухачам магістратури, що 

навчаються за спеціальністю «Право» потрібно: 

1. Ознайомитися з текстами наукових робіт та методичними 

рекомендаціями МВС україни рекомендованими до вивчення. 

2. Особливу увагу звернути на особливості початкового етапу 

розслідування при виявлені трупа з онаками насильницької смерті. 

3. Визначити сутність взаємодії слідчого та оперативних підрозділів при 

розслідуванні вбивств. 

4. 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. 
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ТЕМА № 3. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Вивчення та закріплення теоретичних знань методики розслідування 

злочинів проти власності: крадіжок, грабежів, розбоїв, шахрайства, вимагання 

та інших. 

 

ВСТУП 

 

Злочини проти власності становлять одну з найпоширеніших і 

найнебезпечніших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне з 

найбільш цінних соціальних благ – право власності. 

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, 

користуватись і розпоряджатись своєю власністю. Ніхто не може бути 

протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є 

непорушним. 

Передбачення в одному розділі VI Особливої частини КК України 

відповідальності за всі посягання на власність незалежно від її форми 



 16 

забезпечує всім суб’єктам права власності однаковий кримінально-правовий 

захист, як того вимагають Конституція України. 

За суб’єктом здійснення права власності чинне законодавство 

виокремлює: а) право власності українського народу; б) право державної 

власності; в) право комунальної власності; г) право колективної власності; д) 

право приватної власності, у т.ч. право спільної власності подружжя, членів 

сім’ї, осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство; є) право власності 

інших держав, їх юридичних осіб, спільних підприємств та міжнародних 

організацій. 

Родовим об’єктом злочинів, передбачених розділом VI Особливої 

частини КК України є суспільні відносини власності, тобто відносини з 

приводу володіння, користування і розпорядження майном. Предметом цих 

злочинів закон називає майно – тобто речі матеріального світу, яким 

притаманні специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного 

характеру. Фізичні ознаки – означають, що речі можуть бути вилучені з 

законного володіння, пошкоджені або знищені. Економічні ознаки: речі 

повинні мати мінову та споживчу вартість і бути відокремлені від природного 

середовища чи бути створені заново. Юридичні ознаки: майно повинно бути 

чужим для винного; воно має належати на праві власності іншому суб’єкту 

права власності; не повинно виступати предметом злочинів, відповідальність за 

які передбачена іншими розділами Особливої частини КК України (зброя, 

наркотичні речовини тощо). 

 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАДІЖОК. 

 

Крадіжки – найбільш поширені та небезпечні злочини, що посягають на 

державне, колективне й особисте майно громадян. Ступінь суспільної 

небезпеки цих злочинів значно підвищується, коли вони вчиняються у вигляді 

злочинного промислу злодіями-рецидивістами чи особами, які ухиляються від 

суспільно корисної праці, або неповнолітніми, які об'єдналися в організовані 

злодійські групи з метою систематичного вчинення крадіжок. 

Поняттям ―крадіжка‖ охоплюється значне коло злочинів, що 

відрізняються один від одного предметом посягання, способом вчинення і 

приховування, місцем реалізації злочинного задуму. З огляду на це 

виділяються: 

- крадіжки з приміщень – крамниць, кіосків, складів, готелів, санаторіїв, 

гардеробів, гуртожитків, квартир, будинків, дач тощо; 

- крадіжки матеріальних цінностей з цехів промислових підприємств, 

підприємств АПК, комунального господарства і будівельних майданчиків, а 

також вантажів на залізничному, річковому, морському і повітряному 

транспорті; 

- крадіжки особистих речей громадян на вокзалах, з купе поїздів тощо; 

- кишенькові крадіжки (на базарах, у громадському транспорті); 

- крадіжки транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, мопедів тощо). 



 17 

Будь-який злочин, у тому числі й крадіжка, являє собою подію, що 

характеризується сукупністю тільки йому притаманних властивостей і 

відмінних ознак. Разом з тим ці злочини мають і спільні риси, які дозволяють 

дати їм узагальнену характеристику і виділити при цьому певну специфіку 

розслідування деяких видів крадіжок. Криміналістична характеристика 

крадіжок містить відомості про своєрідні ознаки (елементи): 

1) обстановку, в якій готуються і вчиняються крадіжки; 

2) предмет злочинного посягання; 

3) способи вчинення крадіжок; 

4) типові сліди; 

5) особу злочинця (типи і характер злодійських груп, мотиви поведінки 

тощо); 

6) особу потерпілого від злочину. 

Одним з елементів криміналістичної характеристики крадіжок є 

обстановка, в якій готуються і вчиняються ці злочини. Крадіжки належать до 

групи злочинів, місце вчинення яких локалізується просторово, у більшості 

випадків обмежено невеликою площею (ділянка місцевості, приміщення тощо). 

За характером зв'язку злочинних дій з особливостями місця їх вчинення можна 

виділити три різновиди крадіжок: 

а) місце заздалегідь обирається злочинцем і є одним із чинників 

формування способу приготування і вчинення крадіжки. Так, квартирні 

крадіжки вчиняються здебільшого у містах, переважно у районах новобудов. 

При цьому використовуються зручні для злодія конструктивні особливості 

вхідних дверей (наявність щілин, відкривання всередину житла, недосконалість 

засувних пристроїв та ін.), відсутність охоронної сигналізації. «вразливість» 

перших і останніх поверхів багатоквартирних будинків, обмежена кількість 

квартир на сходових площадках тощо: 

б) місце, пов'язане з предметом крадіжки (склади, будівельні майданчики 

та ін.); 

в) крадіжки, в яких вибір місця реалізації злочинних дій випадковий 

(кишенькові крадіжки). 

Таємний характер крадіжок обумовлює вибір відповідного часу їх 

вчинення. Наприклад, дев'ять з десяти квартирних крадіжок вчиняються з 9 до 

17 годин у робочі дні тижня, більше половини – влітку; крадіжки з крамниць, 

комор вчиняються у вечірні та нічні часи, в святкові або вихідні дні; значна 

кількість кишенькових крадіжок вчиняються у вранішні і вечірні години, 

години «пік», коли виникає сприятлива для них ситуація у міському транспорті, 

крамницях, на ринках та в інших багатолюдних місцях. 

Важливе місце серед елементів криміналістичної характеристики 

крадіжок посідають відомості про предмет злочинного посягання. Так, під час 

квартирних крадіжок викрадаються: гроші (в тому числі іноземна валюта); 

вироби з коштовних металів, каменю і скла, антикваріат, предмети релігійного 

культу, імпортна відео-, аудіо-, теле- і радіоапаратура, персональні комп'ютери, 

одяг, взуття та інші предмети господарсько-побутового призначення, в тому 

числі і продукти харчування. Предметом кишенькових крадіжок є гроші, а 
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також коштовності, відеокамери, фотоапарати, портативні магнітофони, 

плейєри, які викрадають з сумок, портфелів тощо. 

Предметом крадіжок можуть бути автомобілі, мотоцикли, мопеди як засіб 

пересування або як комплекти різних агрегатів і деталей, які можна розібрати 

(мотор, шасі, колеса, магнітофон та ін.).У сфері комунального господарства 

предметами крадіжок е електролічильники, колективні телевізійні антени, 

агрегати ліфтів тощо.   Щорічно збільшується кількість крадіжок вогнепальної 

зброї та вибухових речовин з військових частин, складів та інших сховищ. 

Визначення предмета крадіжки під час розслідування конкретного 

злочину сприяє встановленню інших його елементів, зокрема окремих 

характеристик особи злочинця, обстановки вчинення та ін. Так, орієнтування 

злочинця на місці крадіжки, швидкість і цілеспрямованість дій при виборі 

схованок і відборі коштовностей свідчить про досить хорошу інформованість 

(обізнаність) злочинця про місце знаходження предметів, які його цікавлять; 

викрадення автомашин, крадіжки апаратури, електролічильників, телевізійних 

кабелів, антен тощо вчиняються, як правило, особами, які володіють певними 

професійно-технічними знаннями і навичками. 

Найбільш інформативним джерелом у криміналістичній характеристиці 

крадіжок виступають відомості про способи вчинення злочинів даного виду. За 

останні роки крадіжки державного, колективного й особистого майна набули 

рис організованої і професійної спрямованості, відрізняються кваліфікованими 

способами їх вчинення, що включають різноманітні дії по підготовці до 

крадіжки, безпосередньому заволодінню матеріальними цінностями (майном), а 

також приховуванню слідів злочинного посягання. До числа дій злочинців по 

підготовці до вчинення крадіжки слід віднести: 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Основними елементами криміналістичної характеристики крадіжок є 

спосіб вчинення злочину, предмет злочинного посягання, обстановка вчинення 

злочину, слідові картина, а також характеристика особи потерпілого та 

злочинця. Знання елементів криміналістичної характеристики необхідна під час 

розслідування злочинів на початковому етапі в умовах обмеження інформації 

про злочинця. 

 

2. ПОЧАТКОВИЙ ТА НАСТУПНИЙ ЕТАПИ РОЗСЛІДУВАННЯ 

КРАДІЖОК 

 

Кожне повідомлення про факт крадіжки вимагає негайного реагування. 

Необхідно передусім установити, на якому об'єкті чи в кого, де, коли вчинена 

крадіжка, що саме при цьому викрадено. 

Визначення спрямування розслідування, тактичних завдань і засобів їх 

вирішення багато в чому обумовлено слідчими ситуаціями, які склалися 

залежно від часу, що минув з моменту крадіжки, чи виявлення її слідів, 

предмета крадіжки, поведінки винних, потерпілих, свідків та ін.  



 19 

Найбільш типовими слідчими ситуаціями початкового етапу 

розслідування крадіжок є такі: 

І. Факт крадіжки виявлено і особу, яка підозрюється у вчиненні злочину, 

затримано з речовими доказами або по «гарячих слідах». Як правило, це ті 

випадки, коли інформування про проникнення злодія у приміщення 

здійснюється за допомогою заздалегідь установлених у ньому засобів 

охоронної сигналізації чи інформація надходить від конкретних очевидців 

злочину, які часто самостійно або з участю працівників міліції затримують 

злочинців з краденим. Основне тактичне завдання в даній ситуації – закріпити 

сліди злочину. Типові версії у вказаній ситуації:  

- факт крадіжки мав місце і вчинена вона затриманим;  

- затриманий придбав крадене майно або взяв його для схову та ін. 

З метою перевірки цих версій провадяться такі слідчі дії: особистий 

обшук, огляд одягу, речей, вилучених у затриманого, а також його допит. 

Відстрочення цих дій на пізніший час не припустимо, оскільки це може 

негативно відбитися на схоронності викраденого майна (його як серйозний 

доказ вини злочинці намагаються позбавитися вже в момент реальної для них 

небезпеки затримання) та слідів на тілі й одязі затриманого, обумовлених, 

наприклад, способом подолання перешкод. Невідкладність допиту 

підозрюваного обумовлена тим, що сам факт затримання з речовими доказами 

справляє суттєвий вплив на обрання лінії поведінки і позицію допитуваного 

(відсутність психологічної готовності пояснити, продумати фальшиву 

спрямованість своїх показань). Далі слід допитати свідків, потерпілого, 

посадових або матеріально відповідальних осіб, що дозволить отримати 

важливу доказову інформацію про обставини крадіжки та її виявлення, 

учасників та обставини затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення, коло осіб, поінформованих про розслідувану подію. 

Після виконання вказаних слідчих дій слідчий проводить огляд місця 

події (завчасно забезпечивши його охорону), в тому числі й місця затримання 

особи, що вчинила кримінальне правопорушення, з метою виявлення, фіксації, 

вилучення інших речових доказів, що підтверджують причетність затриманого 

до розслідуваної крадіжки. Початковий етап розслідування в даній ситуації 

закінчується проведенням обшуку за місцем проживання затриманого; 

пред'явленням для впізнання потерпілому або матеріально відповідальній особі 

майна (матеріальних цінностей) вилученого у особи, яка підозрюється у 

вчиненні злочину, криміналістичними експертизами. 

2. Факт крадіжки встановлено, є відомості про можливого злочинця 

(групу осіб), проте нікого не затримано. У розслідуванні ситуації визначальним 

чинником є час. Дії слідчого і працівника карного розшуку мають відзначатися 

максимальною оперативністю, спрямованістю на збирання пошукової експрес-

інформації шляхом оперативного опитування обізнаних осіб про кількість, 

індивідуальні прикмети зовнішності злочинців (стать, вік, особливі прикмети, 

одяг та ін.), в якому напрямку вони зникли, можливі місця їх знаходження, а 

також характер чи специфічні ознаки викраденого ними майна. Після чого 

негайно здійснюється переслідування злодія (злодійської групи) по «гарячих 
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слідах», а також використання оперативних можливостей органів дізнання. 

Зокрема, організуються тактичні операції: «Розшук злочинця», «Затримання по 

гарячих слідах», «Розшук викраденого майна», «Встановлення свідків», які 

включають в себе різноманітні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Так, 

коло свідків у справі про крадіжку визначається в залежності від особливостей 

розслідуваної події. Наприклад, у провадженні про квартирну крадіжку слід 

виявляти свідків насамперед серед мешканців будинку, де вчинена крадіжка (з 

числа пенсіонерів, домашніх господарок, учнів), а також серед працівників 

житлово-експлуатаційних контор (двірників, слюсарів, електриків та ін.). При 

розслідуванні крадіжок, учинених з приміщень державних чи колективних 

організацій свідки виявляються з числа клієнтів, працівників та осіб, які 

охороняли даний об'єкт. Особливу групу свідків складають працівники 

комісійних крамниць, ломбардів, а також шофери таксі. 

У випадках, коли в результаті проведення названих тактичних операцій 

злочинець встановлений і затриманий, надалі необхідно дотримуватися 

порядку дій слідчого, викладеному щодо першої слідчої ситуації. Якщо ж 

особа, що вчинила кримінальне правопорушення, не буде встановлена, в 

подальшому проводяться огляд місця події, допити свідків і потерпілого, 

результати яких для встановлення зниклого злочинця і викраденого майна 

мають вирішальне значення. Так, завданням огляду місця крадіжки в цій 

ситуації є виявлення, фіксація і вилучення слідів злочину з метою уточнення і 

розширення наявних у розпорядженні слідчого даних про особу, яка вчинила 

крадіжку. Допит потерпілого має бути спрямований на встановлення предмета 

крадіжки, визначення розміру збитку, а також виявлення осіб з числа знайомих 

і родичів (за описаними свідками прикметами зовнішності), можливо 

причетних до розслідуваної події. 

3. Факт крадіжки встановлено (зламані вхідні двері, своєрідний розлад у 

приміщенні, відсутнє певне майно), але дані про суб'єкта злочину відсутні. Така 

слідча ситуація в інформаційному плані є найменш сприятливою, а в 

організаційному – найскладнішою. Основні завдання – встановлення особи, яка 

вчинила крадіжку, і виявлення викраденого. Для цього можуть провадитися 

тактичні операції «Збирання відомостей про злочинця» і «Розшук викраденого 

майна». Реалізація даних тактичних операцій може здійснюватися таким чином: 

попереднє опитування потерпілого (матеріально відповідальної особи) щодо 

змін в обстановці місця події (поява невідомих, незвичне розташування або 

зникнення певних предметів тощо); огляд місця події, який включає 

дослідження матеріальної обстановки (не тільки приміщення, з якого вчинена 

крадіжка, а й оточуючої місцевості – сходових площадок, горищ і підвалів 

жилих будинків, дворів, підсобних приміщень та ін.); допит потерпілого та 

свідків (черговість допиту цих осіб визначається залежно від того, хто з них 

першим виявив крадіжку і повідомив про неї в міліцію); призначення і 

проведення судових експертиз: перевірка за криміналістичними обліками 

(дактилоскопічним, за способом учиненого злочину); постановка на облік 

викрадених номерних предметів; вивчення матеріалів раніше не розкритих 

крадіжок, учинених аналогічним способом. 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Ефективність розслідування крадіжок багато в чому обумовлена 

наявністю погоджених планів слідчих дій та негласних слідчих (розшукових) 

дій. Планами розслідування передбачаються заходи по встановленню і 

затриманню злочинця, виявленню співучасників, виявленню і вилученню 

викраденого, відшкодуванню шкоди, розпізнанню інсценування тощо. 

Організуюча роль у цій діяльності належить слідчому. Він визначає пріоритетні 

напрямки розслідування, дає окремі доручення органу дізнання на проведення 

оперативно-розшукових заходів. 

 

3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ 

 

Сліди грабежу або розбою, які виявляють на місці злочину, 

характеризуються, залежно від обстановки його вчинення, наявністю 

відображень рук, ніг, коліс транспортних засобів, засобів зламу, тощо. У 

випадку боротьби між нападником та жертвою, при нанесенні останньому 

тілесних ушкоджень, на грунті, одязі потерпілого і злочинця, елементах 

обстановки місця події можуть бути виявлені сліди крові, мікрооб’єкти з одежі 

кожного з них; під нігтями у них можна знайти мікрочастки крові, шкіри, 

виділень, бруду, тощо. На тілі потерпілого або злочинця можна знайти синці, 

подряпини, інші ушкодження. На місці події чи неподалік від нього іноді 

знаходять знаряддя злочину, зброю, речі, які випадково загубив або покинув 

нападник. 

Предметами злочинного посягання звичайно виступають гроші, цінні 

папери, коштовності, дорогі речі (побутова, аудіо та відеотехніка, 

автомототранспорт, тощо), хутряний та інший одяг, сумки жертви з будь-яким 

майном, склад якого злочинець взнає вже після нападу. 

Способи вчинення грабежів та розбоїв в загальному вигляді оговорені в 

статтях 186 і 187 КК України, де вказано, що такі види злочинів можуть бути 

поєднані з насильством (погрозою його застосування) або проникненням у 

житло, інше приміщення чи сховище. Щодо грабежу, то він не обов’язково 

повинен бути поєднаний з насильством. Способи вчинення грабежів та розбоїв 

досить різноманітні та вибираються злочинцями з урахуванням конкретних 

обставин, в яких прийдеться діяти. Досить часто застосовується попередня 

підготовка, яка складається з роботи по вивченню об’єкта нападу (підходів; 

території; перешкод на вході; способу життя або режиму роботи; звичок, 

реакцій власника, охоронця, співробітника на певні дії; тощо); розробки плану 

скоєння злочину, який включає підбір учасників та розподіл між ними функцій, 

вибір часу та місця нападу, підготовку зброї, знарядь зламу, засобів 

маскування, транспорту і т. ін. 

Поділивши способи згідно диспозицій вказаних статей КК України, 

можна назвати деякі з них: 

1)способи грабежів, не поєднаних з насильством (зрив шапки; виривання 

портфеля, сумки і т. ін.); 
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2)способи злочинів, поєднаних з насильством чи погрозою його 

застосування (відбирання транспортного засобу у його власника; відбирання 

грошей у водія автомобіля, перехожого, інкасатора; запрошення особи у певне 

місце з подальшим відбиранням грошей, майна; тощо); 

3)способи грабежів та розбоїв, поєднаних з насильством (погрозою його 

застосування) та з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище 

(проникнення у службові приміщення банку, місця зберігання грошей; 

проникнення у житло особи під благовидним приводом – по об’яві, як 

працівника комунальних служб, міліції і т.п.; проникнення у житло з 

застосуванням засобів зламу; тощо). 

Обстановку вчинення злочину звичайно характеризують його час, 

місце, умови захищеності (сигналізація, міцні двері, замки, інші перешкоди) та 

охорони об’єкту, які можуть суттєво відрізнятись залежно від способу 

вчинення грабежу чи розбою. Напади на банківські установи та їх відділення, 

касирів підприємств, інкасаторів, інші установи або організації вчиняють у їх 

робочий період та з урахуванням часу найбільшого акумулювання предметів 

посягання. Вуличні грабежі або розбої вчиняють у вечірній та нічний період 

доби, напади на житло – як вдень так і вночі залежно від способу життя його 

власника. 

Особистість злочинця. Більшість з них чоловіки, жінки складають 

незначний відсоток (приблизно 3%) та, як правило, не діють самостійно, а лише 

в групі з ―сильною половиною‖. Віковий склад грабіжників та розбійників – 

переважно особи від 16 до 30 років, але можуть діяти в групі з більш 

досвідченим та старшим організатором (можливо рецидивістом). Серед таких 

злочинців взагалі досить високий рівень повторного скоєння подібних діянь. 

Також їх може відрізняти низький культурний рівень, відсутність 

працевлаштування, схильність до алкоголю чи наркотиків. 

Особистість потерпілого. Як такі досить часто виступають особи, що 

пізно повертаються додому через малолюдні місця, у нетверезому стані, 

підлітки, жінки, літні громадяни, інші, зовнішній вигляд яких дозволяє 

припустити, що вони не вчинять суттєвого опору як одному, так декільком 

злодіям. Іншу групу потерпілих складають представники заможної частини 

суспільства, в житлі у яких можуть зберігатись не тільки великі суми грошей, а 

й коштовні прикраси, речі, предмети розкоші, тощо. Серед потерпілих можуть 

опинитись ще й окремі працівники підприємств, організацій та установ (касири, 

охоронці, водії транспортних засобів, інкасатори, тощо). 

Успіх розслідування злочинів про грабежі або розбої визначається тим, 

наскільки терміново вирішується питання про проведення початкових слідчих 

дій і оперативно-розшукових заходів. Процес може ускладнюватись тим, що на 

місці події практично не залишається слідів (наприклад, вуличні грабежі – зрив 

шапки, виривання сумки, тощо), свідки, якщо вони є, бачили окремі деталі. 

Якщо запізнитись з початком розслідування, можна втратити взагалі всі докази.  
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

Основними елементами криміналістичної характеристики грабежів і 

розбоїв є слідові картина злочину, предмет злочинного посягання, способи 

вчинення грабежів та розбоїв, обстановка вчинення злочину (час, місце, умови 

захищеності (сигналізація, міцні двері, замки, інші перешкоди) та охорони 

об’єкту), особистість злочинця та потерпілого. Знання даних елементів має 

значення для розкриття даних видів злочинів по гарячих слідах. 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ 

 

Зміст початкового етапу розслідування грабежів або розбоїв у кожному 

конкретному випадку визначається слідчою ситуацією, яка так чи інакше 

пов’язана з обставинами, що характеризують злочин, тобто з часом, що минув з 

моменту грабежу чи розбою, споживчою вартістю викрадених предметів, 

поведінкою потерпілого, свідків і злочинців.  

Після отримання інформації про вчинений злочин слідчий оцінює її 

практичну значущість, правдивість. З урахуванням зібраних і 

задокументованих відомостей слідчий визначає їх вірогідність, достатність для 

початку розслiдування і вирішує, чи забезпечать вони судову перспективу 

кримінального провадження. Разом з тим необхідно в процесі перевірки 

звертати увагу на конкретні ознаки, притаманні даному виду злочину. До них 

можна віднести:  

а) наявність ознак старанної підготовки, зухвальства, проявленого 

нападаючими;  

б) ретельне спостереження за жертвою, про що свідчать сліди, залишені 

на місці спостереження;  

в) характер спрямованості діянь: напад на людину, квартиру, дачу, 

вчинений з метою заволодіння грошима, цінним майном, документами або 

утаєння більш тяжкого злочину;  

г) спосіб зникнення з місця події;  

ґ) способи приховання і реалізації злочинно придбаного майна і 

цінностей;  

д) дані про осіб, які раніше вчиняли подібні злочини, їхні зв’язки.  

Встановлення названих ознак здійснюється як на стадії дослідчої 

перевірки, так і на початковому етапі розслідування. Виявлення вказаних ознак 

проводиться поетапно, оскільки вони тісно пов’язані між собою.  

Отже, грабіж чи розбійницький напад характеризується певною слідчою 

ситуацією, а також особливостями, що дозволяє сформулювати типові основні 

напрями розслідування, тобто визначити комплекс слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів. Наявність необхідних відомостей про злочин, осіб, які 

вчинили напад, місце їх знаходження, товарну цінність і значущість 

викраденого, місця приховання і збування забезпечує не тільки слідчу і судову 

перспективу, а й дозволяє визначити комплекс слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів.  
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У справах про грабежі чи розбійницькі напади слідчий вже на 

початковому етапі розслідування, як правило, має певну інформацію про 

обставини виявленого злочину, а часто й про осіб, які його вчинили. Ця 

інформація надходить слідчому з заяв потерпілих та інших джерел. Оцінюючи 

цю інформацію і результати первинної перевірки, слідчий має можливість вже 

на початковому етапі розпочати перевірку висунутих версій і планування 

розслідування.  

Характер і послідовність слідчих дій та оперативно-розшукових заходів 

по справах про грабежі та розбої визначається специфікою вчинення вказаних 

злочинів, а також слідчою ситуацією, яка склалась залежно від часу, минулого з 

моменту діяння, виявлених слідів, поведінки нападника, жертви, тощо.  

Узагальнення практики розслідування дозволяє виділити найбільш типові 

ситуації, а саме: 

1. Злочинця затримано під час діяння або безпосередньо після його 

вчинення. 

2. Після вчинення грабежу або розбою невідомий злочинець зник. 

3. Після вчинення грабежу або розбою злочинець зник, але є окремі дані 

про його особистість. 

Як правило, на початковому етапі розслідування у справах про грабіж чи 

розбійницький напад можна висунути такі типові версії:  

1) мав місце грабіж чи розбійницький напад;  

2) злочин вчинено підозрюваною чи іншою особою;  

3) злочину не було, повідомлення неправдиве.  

У разі, коли злочинець відомий, перед слідчим стоїть завдання перевірити 

його причетність до вчинення злочину. Необхідно ретельно перевірити версію 

щодо можливого повідомлення потерпілим неправдивої інформації та 

інсценування грабежу чи розбійницького нападу. Крім того, у плані необхідно 

передбачити заходи, спрямовані на перевірку алібі підозрюваного. Коли ж 

злочинця затримано на місці злочину, передусім слід передбачити такі заходи, 

як допит потерпілого, огляд місця події, огляд одягу підозрюваного, допит 

очевидців та інших осіб. Перевірка версій і планування розслідування грабежів 

чи розбоїв, коли злочинець не відомий потерпілому, має свої особливості. У 

цих випадках необхідно перевірити версії про осіб, які могли вчинити грабіж чи 

розбійницький напад. При цьому необхідно чітко оцінити наявні докази та іншу 

інформацію, а саме:  

а) проаналізувати показання потерпілих, свідків та інших осіб;  

б) перевірити за картотекою наявність нерозкритих грабежів чи розбоїв у 

даному районі чи населеному пункті, виявити можливих «гастролерів»;  

в) за даними криміналістичного обліку перевірити відбитки слідів рук, 

куль, гільз, зброї, автотранспорту, якщо вони використовувалися у вчиненні 

злочину.  

Цей комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили 

напад, може бути розширеним з урахуванням слідчої ситуації та конкретних 

обставин.  
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При плануванні затримання злочинців з речовими доказами, якщо про це 

відомо слідчому, слід передбачити:  

а) розміщення оперативних працівників, які беруть участь у затриманні, з 

урахуванням усіх можливих обставин опору з боку злочинців;  

б) питання щодо часу і моменту операції;  

в) можливі способи фіксації злочинних дій;  

г) способи належного процесуального затримання.  

При збиранні процесуально і криміналістичнозначущих даних важливу 

роль у розслідуванні відіграє огляд місця затримання. Тут можна виявити сліди 

злочину, зокрема вогнепальну і холодну зброю, майно, яким заволоділи 

злочинці і яке викинули в момент затримання, різні документи тощо.  

Роблячи огляд автотранспортних засобів, що використовувалися, 

необхідно обстежити салон, багажник та інші місця, де можна сховати 

викрадені цінності, а також знаряддя вчинення злочину та інші речові докази.  

Ретельному оглядові підлягає одяг затриманих. При особистому обшуку 

можна знайти не лише документи, зброю і цінності, а й інші документи, що 

свідчать про співучасників, спосіб вчинення злочину та ін. Важливо відразу 

після затримання провести обшук за місцем проживання і роботи затриманих, 

де також можна виявити різні докази їх злочинної діяльності. Але слід 

зазначити, що ці дії має проводити слідчий, який розслідує злочин.  

Після затримання слід проаналізувати його результати і дати 

процесуально-криміналістичну оцінку наявній інформації. Така оцінка повинна 

здійснюватися не тільки з точки зору кримінально-процесуальної значущості, а 

й з метою виявлення в отриманій інформації ознак, які б підтверджували факти, 

викладені у заяві потерпілого чи інших осіб. Це необхідно і для встановлення 

факту події, що відбулася; якщо злочин вчинено групою осіб — для 

встановлення її чисельності, структури та розподілу ролей.  

Після детального аналізу й оцінки результатів затримання та обшуку 

слідчий з урахуванням слідчої ситуації повинен скласти план допиту 

підозрюваного. У ньому слід передбачити запитання, що стосуються й тих 

обставин, які були встановлені на початковій стадії розслідування.  

Складання плану допиту підозрюваного вимагає від слідчого особливої 

підготовки, бо на цій стадії розслідування він ще не має всієї необхідної для 

викриття злочинців інформації. При цьому слідчий повинен визначити 

можливість використання доказів під час допиту. При допиті підозрюваного 

перш за все необхідно одержати відомості про обставини підготовки до 

вчинення злочину. Вони набувають особливого значення у тих випадках, коли 

розбійницький напад вчинено групою осіб з використанням зброї, складних 

технічних засобів, автомобільного транспорту, інших знарядь злочину. 

Важливо виявити, якими матеріальними цінностями заволоділи злочинці, де і в 

кого вони знаходяться та які їхні характерні ознаки.  

До слідчих (розшукових) дій у справах про грабежі та розбійницькі 

напади належать: допит потерпілих і свідків, огляд місця події, освідування 

потерпілих, пред’явлення для впізнання та призначення судових експертиз. 

Послідовність проведення названих слідчих (розшукових) дій визначається в 
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кожному окремому випадку слідчими ситуаціями. Зокрема, це залежить від 

того, з якого джерела слідчий отримав інформацію про здійснення нападу, чи 

затримано злочинця або він зник з місця події, яке викрадено майно (приватне, 

державне чи колективне), його товарна значущість, спосіб транспортування 

викраденого.  

У разі, коли з моменту злочину і до моменту подання заяви минув 

незначний проміжок часу, слід негайно оглянути місце події. Якщо ж з моменту 

нападу вже минув деякий час, доцільніше передусім допитати потерпілого і 

свідків, після чого оглянути місце події.  

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

До слідчих (розшукових) дій у провадженнях про грабежі та розбійницькі 

напади належать: допит потерпілих і свідків, огляд місця події, освідування 

потерпілих, пред’явлення для впізнання та призначення судових експертиз. 

Послідовність проведення названих слідчих (розшукових) дій визначається в 

кожному окремому випадку слідчими ситуаціями, яких при розслідуванні 

грабежів і розбоїв три: злочинця затримано під час діяння або безпосередньо 

після його вчинення; після вчинення грабежу або розбою невідомий злочинець 

зник; після вчинення грабежу або розбою злочинець зник, але є окремі дані про 

його особистість. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Злочини проти власності є найбільш розповсюдженими, саме тому їх 

розкриттю та розслідуванню приділяється значна увага з боку науковців та 

практичних працівників органів внутрішніх справ. Велике значення має не 

тільки розслідування, а й попередження зазначеної категорії злочинів. 

Обставини, які сприяють вчиненню злочинів проти власності, хоча і 

суттєво розрізняються в залежності від конкретного виду даних діянь, однак 

можуть бути згруповані за деякими загальними ознаками. До числа таких 

належать: розміщення торговельних підприємств і складів у приміщеннях, не 

пристосованих для схову товарів і матеріальних цінностей; відсутність 

охоронної сигналізації (або її несправність), недостатнє освітлення у нічний 

час; відсутність контролю за сторонніми особами (в будинках відпочинку, 

санаторіях, пансіонатах, готелях, гуртожитках); примітивність і доступність 

конструкцій вхідних дверей та засувних пристроїв у жилих будинках; 

відсутність у будинках житлового фонду спеціальних постів спостереження й 

охорони з числа непрацюючих мешканців (пенсіонерів, домогосподарок та ін.) 

або кодових замків, що обмежують доступ сторонніх осіб; віктимна поведінка 

власників квартир, а також роз'єднаність сусідів по сходовому майданчику; 

недостатньо кваліфікований підбір матеріально відповідальних осіб і 

працівників охорони та ін. 

Обставини, що сприяють вчиненню крадіжок, встановлюються під час 

проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Особливе значення 

щодо цього мають огляд місця події, допит посадових та матеріально 
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відповідальних осіб, потерпілих, криміналістичні експертизи, слідчий 

експеримент. Відомості, отримані під час проведення цих слідчих дій, 

узагальнюються слідчим і по них складаються мотивовані подання до 

відповідних організацій, готуються публікації у пресі, інформації по радіо і 

телебаченню, виступи у трудових колективах. До заходів профілактичного 

характеру також належать: популяризація засобів технічного захисту 

особистого і приватного майна громадян; виявлення осіб, схильних до 

вчинення крадіжок, і нагляд за ними. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

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

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

даної теми, вважаючи різноманітність злочинів проти власності. 

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 не 

розглянуто на лекції. До таких питань, зокрема, відносяться: криміналістична 

характеристика та особливості розслідування вимагання, криміналістична 

характеристика та особливості розслідування привласнення та розтрати майна, 

особливості розслідування окремих видів крадіжок – кишенькових, на 

залізничному транспорті, у зонах відпочинку, вчинених неповнолітніми тощо. 
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1. Криміналістична характеристика хуліганства  

2. Початковий  та подальший етапи розслідування хуліганства  

3. Криміналістична характеристика завідомо неправдивих повідомлень про 

загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. 

4. Організаційно–методичні особливості розслідування злочинів, пов’язаних з 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Вивчення та закріплення знання слухачами теоретичних питань, 

пов'язаних з особливостями розслідування злочинів проти громадської безпеки 

та порядку, зокрема завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності та хуліганства. 

Формування у курсантів поважного ставлення до вивчення спецкурсу, 

розуміння необхідності поглибленого вивчення предмету з урахуванням 

практичного значення оволодіння теоретичними знаннями з методики 

розслідування окремих видів злочинів. Розвиток вміння логічно аналізувати 

навчально-наукову інформацію, зокрема відносно особливостей розслідування 

хуліганства та завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. 

 

ВСТУП 

Історіографи і юристи зазначають, що будь-яке суспільство завжди 

намагається жити за встановленими правилами поведінки і співіснування, 

проте немає жодної людської спільноти, в якій би такі правила не 

порушувалися. Це дає нам підстави стверджувати, що злочин і покарання є 

тими негативними факторами, які, на жаль, є постійними супутниками 

суспільного життя практично всіх країн світу. Одним із найбільш 

розповсюджених злочинів, що впродовж багатьох століть посягають на 

громадський порядок та основні конституційні права громадян, є хуліганство. 

Хуліганство охоплює велике коло протиправних дій – від лайки, 

нецензурних висловів до спричинення тяжких тілесних ушкоджень та вбивства 

людей із хуліганських спонукань, пошкоджень засобів зв'язку і транспорту, 

підпалу будівель. Відкрито протиставляючи себе суспільству, цинічно і грубо 

порушуючи громадський порядок, хулігани тим самим заважають праці і 

відпочинку людей, завдають їм часом великого матеріального і, що не менш 

важливо, морального збитку, деморалізуюче впливають на нестійких осіб, 

особливо на молодь. Небезпека хуліганства полягає і в тому, що воно породжує 
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ряд супутніх йому злочинів: спричинення тілесних ушкоджень, розбійні 

напади, зґвалтування, опір співробітникам міліції тощо. 

До найбільш небезпечних злочинів, що впливають на стан громадської 

безпеки, належать завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Вони не тільки 

негативно впливають на економічний, соціальний та культурний розвиток, 

ускладнюють криміногенну ситуацію у державі, а й можуть поставити під 

загрозу проведення на території України заходів місцевого, 

загальнодержавного та міжнародного значення. Сукупність зазначених причин, 

що складаються за злочинами досліджуваної категорії взагалі, призводять до 

незадовільного стану їх розслідування. Наявність чітких науково вивірених та 

апробованих практикою рекомендацій, що складуть окрему криміналістичну 

методику розслідування завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності, полегшить досягнення 

позитивних результатів у боротьбі з цим видом посягань. 

 

 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛІГАНСТВА 

 

Ефективному розслідуванню злочинів сприяє з’ясування даних, що 

складають криміналістичну характеристику хуліганства, тобто сукупності 

криміналістичне значущих елементів, які допомагають найбільш швидкому 

розслідуванню.  

До елементів криміналістичної характеристики хуліганства належать: 

1) спосіб приготування, скоєння та приховування злочину; 2) місце, час, 

обстановка, знаряддя та засоби скоєння злочину; 3) сліди злочину; 4) особа 

злочинця; 5) особа потерпілого. 

1. Спосіб приготування, вчинення та приховування злочину. Ознаки 

способу злочину, відображення їх в матеріальній обстановці місці скоєння та 

інших джерелах використовуються для визначення шляхів встановлення 

злочинця, його співучасників, вияснення обставин злочину та ін. При 

розслідуванні деяких злочинів особливо важливим є облік ознак способу 

приховування (наприклад, при можливому інсценуванні події з метою 

приховати те що дійсно відбулося). 

Відомості про спосіб скоєння злочину є одним із основних елементів їх 

криміналістичної характеристики. За об'єктом посягання спосіб хуліганства 

можна класифікувати на дії:  

а)направлені проти суспільного порядку; 

б)направлені як проти суспільного порядку, так і інших суспільних 

відносин. 

Першу групу складають дії:  

а)які грубо порушують спокій громадян, нормальний режим праці 

підприємств та установ (непензурна лайка, погрози, шум, зривання масових 

заходів);  
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б)які публічно порушують норми моральності (оголення частин тіла, 

цинічні рухи); 

в)опоганення суспільних місць (цинічні, нецензурні написи):  

г)які викликають афектні стани та неправдиву тривогу громадян 

(неправдивий виклик швидкої допомоги, неправдиве повідомлення про смерть 

близьких і т.п.);  

д)які грубо порушують загальноприйняті норми гуманного поводження з 

тваринами (знущання, нанесення каліцтва);  

е)які викликають перешкоди радіозв’язку і порушення правил 

радіопередач (вихід в ефір без дозволу і т.п.). 

До другої групи можуть бути віднесені дії, пов'язані головним чином з 

посяганням на честь, гідність та недоторканість особи: публічні образи; 

нанесення побоїв; натравлення собак; обмеження свободи (поміщення в підвал, 

зв'язування); пошкодження особистого або державного майна (руйнування 

огорож, засобів вуличного освітлення і т.п.). 

Основу хуліганської дії складають елементи:  

 жест (міміка) складає основу таких способів здійснення хуліганських 

дій, як цинічні тілорухи, публічне оголення статевих органів, роздягання 

догола, зображення нецензурних надписів тощо. 

 слово – нецензурна лайка, погрози, створення шуму, який призводить 

до зриву громадських заходів (вигуки, репліки, пісні), порушення нормального 

режиму роботи підприємства, спокою громадян в квартирах та громадських 

місцях. Це часто супроводжується жестами, мімікою, фізичним насильством. 

 фізичне насильство - основа більшості способів скоєння хуліганства: 

нанесення побоїв, опір представникам влади, знущання, натравлення собак, 

насильне зв'язування людини, занурення її в воду, пошкодження майна, глум 

над пам’ятниками та інше. 

2. Місце, час, обстановка, знаряддя та засоби скоєння злочину. 

Класифікація способів скоєння хуліганства на основі перерахованих елементів 

дозволяє чітко уявити слідову картину місця злочину, прогнозувати джерела 

ідеальних та матеріальних слідів-відображень. 

Місце вчинення злочину в криміналістичній характеристиці 

відображається різними, в тому числі деталізуючими ознаками. Конкретна 

сукупність ознак місця злочину визначається в методиці на основі відповідних 

узагальнень практики. Місцем вчинення хуліганських дій можуть бути: вулиця, 

громадський транспорт, клуб, танцювальний майдан, кафе, двір, квартира, і т.п. 

Час вчинення злочину має кримінально-правове, процесуальне та 

криміналистичне значення. Криміналістичне значення визначається тим, що в 

скоєнні багатьох злочинів спостерігається визначена вибірковість в часі дій 

злочинців (в визначений час об'єкт гірше охороняється, відсутні власники 

квартир, та ін.). 

Переважно за часом вказані дії частіше всього вчиняються ввечері, в 

вихідні та передвихідні дні, під час масових заходів, коли вони недостатньо 

організовані. 
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Обстановка місця скоєння злочину – частина матеріального середовища, 

яка включає, крім ділянки території, сукупність різних предметів, поведінки 

учасників події та ін. Криміналістичні ознаки її можуть мати взаємообумовлені 

зв'язки з іншими елементами криміналістичної характеристики (наприклад, з 

часом, способом скоєння). 

Як правило, обстановка, характеризується накопиченням громадян, 

нерідко відсутністю поблизу постів міліції, представників громадськості. 

Знаряддя та засоби злочину розглядаються в зв'язку з встановленням 

способу скоєння злочину, але можуть мати самостійне значення  

3. Сліди злочину (в широкому змісті) та інші джерела доказів про 

обставини злочину і злочинця в криміналістичній характеристиці охоплюють:  

а) зміни в речовій обстановці місця події злочину;  

б) сліди-відображення (сліди рук, ніг, інструментів та ін.); 

в) предмети - речові докази, в тому числі документи, речовини, 

мікрочастини; 

г) документи - письмові докази різного виду та призначення;  

д) особи, які можуть бути допитаними в якості свідків. 

При вчиненні хуліганства нерідко залишаються матеріальні сліди 

злочину. Крім того велике значення мають ідеальні сліди, що залишаються у 

свідомості людей. Матеріальні сліди в основному удається виявити в ході 

огляду місця події. Найбільше типовими з них є сліди ніг, пробоїни від дії 

холодної зброї або його предметів, що заміняють, ушкоджене або знищене 

майно, плями крові, а також виділення людського організма. 

Основні джерела відомостей про скоєне хуліганство - люди та речі. Люди 

- це свідки-очевидці та потерпілі, в пам'яті яких збереглась подія злочину. Якщо 

хуліганство скоєне способом жестів та міміки, головне джерело інформації - 

показання свідків-очевидців та потерпілих. В деяких випадках джерелами 

можуть бути матеріальні об’єкти - фотознімки, фонограми звукозапису, 

кінострічки, відеозапис, на яких закріплені дії хулігана. При хуліганстві, 

скоєному з застосуванням фізичної сили, крім ідеальних відображень в пам'яті 

потерпілого та свідків утворюються матеріальні сліди безпосереднього 

контакту злочинця або знаряддя злочину з об'єктами матеріального світу: сліди 

рук, ніг, транспортних засобів та ін. На місці події в цих випадках нерідко 

залишаються сліди-предмети (палка, камінь), а також сліди-речовини (кров, і 

т.п.). Необхідно намагатися зафіксувати їх (сліди ніг, запах залишаються у всіх 

випадках хуліганства) та використовувати для встановлення особи, розшуку 

злочинця, якщо він зник. Робити це необхідно оперативно, тому що 

особливістю слідової картини місця скоєння хуліганства є те, що вона швидко 

змінюється (свідки-очевидці залишають місце пригоди, матеріальні сліди 

пошкоджуються). 

4. Відомості про особу хулігана - також важливий елемент 

криміналістичної характеристики. Аналізуючи показники основних елементів 

кримінологічної характеристики його особи, можна створити соціальний 

―портрет‖, яку можна використовувати для планування розшуку зниклого 

злочинця, та розслідування взагалі. 
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Особа злочинця - поняття широке, яке виражає сутність особи, складний 

комплекс ознак що його характеризують, властивостей, зв'язків і відносин, його 

моральний та духовний світ, взяті в розвитку, в взаємодії з соціальними та 

індивідуальними життєвими умовами, які в тій чи іншій мірі вплинули на 

скоєння злочину. 

Як приклад при груповому хуліганстві – типова група хуліганів частіше 

усього складається з двох-трьох осіб, що об’єдналися випадково. В групу як 

правило, входять особи чоловічої статі у віці від 16 до 27 років із числа 

робітників, що навчаються, або не працюють, що мають середню освіту , у 

переважній більшості неодружених. У групі є лідер, звичайно раніше 

засуджений. У момент вчинення хуліганства усі його учасники частіше всього 

знаходяться в нетверезому стані. Група формується на грунті спільного часу 

припровадження або проживання її учасників в одому районі. 

Суб'єкт хуліганства, як і суб'єкт будь-якого іншого злочину повинен мати, 

насамперед, юридичні ознаки, які являють собою елементи складу злочину, 

основними юридичними ознаками суб'єкту злочину є осудність та досягнення 

винним певного віку. Як і при вчиненні інших злочинів, кримінальній 

відповідальності за хуліганство підлягає осудна особа, тобто така особа, яка під 

час вчинення хуліганства дійсно усвідомлювала свої дії і могла керувати ними. 

Особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в стані 

неосудності, не може бути визнана суб'єктом злочину (ч.2 ст. 19 КК України). 

Закон не визнає неосудними осіб, які вчиняють злочин в стані сп'яніння (ст. 21 

КК України). Більше того, вчинення злочину особою, яка перебуває в стані 

сп'яніння, є обставиною, що обтяжує відповідальність, якщо так вирішить суд 

(п. 13 ч.І ст.67 КК України). 

В постанові Пленуму Верховного Суду України говориться, що у зв'язку з 

тим, що хуліганство в більшості випадків вчиняється на грунті пияцтва, судам 

при призначенні покарання особам, які вчинили злочин в стані сп'яніння, 

відповідно до ст.67 КК України належить обговорювати питання про визнання 

цього факту обставиною, що обтяжує відповідальність. 

Матеріали слідчої і судової практики незаперечно свідчать, що стан 

сп'яніння в переважній більшості випадків обумовлює скоєння хуліганства. 

Отже, боротьба з пияцтвом є одним з найбільш важливих засобів усунення 

умов, які сприяють вчиненню хуліганства. 

Вік, з досягненням якого можлива кримінальна відповідальність за 

хуліганство, також точно визначений в законі. Суб'єкт хуліганства 

характеризується і такою кваліфікуючою даний злочин ознакою, як вчинення 

його особою, раніше судимою за хуліганство (ч.3 ст.296 КК України). 

5. Особа потерпілого. Дані про потерпілого займають важливе місце в 

криміналістичних характеристиках. Це пояснюється двома обставинами:  

а) визначеною вибірковістю в діях злочинця, яка показує взаємозв'язок 

між особливостями особи його та потерпілого (потерпілої); 

б)наявністю і характером зв'язків та відносин між потерпілим і 

злочинцем, які впливають на мету, мотив, місце, час, способи скоєння та 

приховання злочину.  Дані про особу потерпілого, його зв'язках та відносинах 
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мають значення не тільки при розслідуванні злочинів проти життя та здоров'я, 

тому вони включаються в криміналістичні характеристики і інших злочинів. 

Як правило хуліганські дії вчинюються щодо випадкових осіб, 

незнайомих чи малознайомих правопорушнику коли він не має наміру 

заподіювати шкоду конкретній особі. При вчиненні побутового хуліганства 

потерпілими стають члени сім’ї, близькі, родичі, знайомі через особисті 

неприязні відносини, неправильні дії потерпілих та інше. Опір, вчинений щодо 

особи, яка клала край хуліганським діям також охоплюється складом 

хуліганства. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином складом хуліганства охоплюється досить різноманітні 

діяння, що посягають на громадський порядок з мотивів явної неповаги до 

суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим 

цінизмом. Вік кримінальної відповідальності настає з 14 років. Переважна 

кількість випадків хуліганських дій реєструються у віці від 18 до 28 років. 

Вчиняється злочин тільки з умисною формою вини і заключається у вчиненні 

активних дій. Для ефективного розслідування даного виду злочину слід 

з’ясувати такі елементи криміналістичної характеристики, як спосіб 

приготування, скоєння та приховування злочину; місце, час, обстановка, 

знаряддя та засоби скоєння злочину; сліди злочину; особа злочинця та особа 

потерпілого. 

 

 

 

2. ПОЧАТКОВИЙ ТА ПОДАЛЬШИЙ ЕТАПИ РОЗСЛІДУВАННЯ 

ХУЛІГАНСТВА 

 

На початку розслідування висувають і перевіряють загальні типові версії:  

- підозрюваний вчинив кримінально карані хуліганські дії,  

- у діях підозрюваного міститься склад не хуліганства, а іншого 

злочину,  

- підозрюваний вчинив дрібне хуліганство. 

Ефективність кримінально-правової боротьби з хуліганством значною 

мірою залежить від своєчасного реагування на ці небезпечні злочини. 

Початковий етап розслідування. Початковий етап розслідування 

хуліганства починається з аналізу та оцінки первинних матеріалів. Це дозволяє 

визначити слідчу ситуацію, а потім спланувати тактичні операції для її 

вирішення. 

Типові слідчі ситуації: 

1. Осіб затримано на місці події, є свідки, потерпілий і матеріальні сліди. 

Тут можливі наступні тактичні операції (тобто комплекс організаційних, 

оперативно-розшукових та слідчих дій) для: 

а) встановлення особи затриманого, встановлення ознак хуліганства в 

його діях; 
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б) виявлення та забезпечення збереження джерел доказів. Вони 

включають: бесіди, опитування, огляд, допит, обшук по місцю проживання та 

інше. 

2. Особа, яка скоїла хуліганські дії, знаходиться на місці події і 

продовжує їх скоювати. Це типово для квартирного дебошу, порушень правил 

поводження на пляжі, при спробі зриву громадських заходів (концерт, збори), 

коли хулігани, не звертаючи уваги на попередження громадян, погрожують 

застосуванням фізичної сили, нанесенням тілесних ушкоджень. Особливо 

небезпечними бувають п'яні та озброєні хулігани, а тим більше об'єднанні в 

групи. 

Застосовуються наступні тактичні операції для: а)припинення 

хуліганських дій; б)затримання під час скоєння злочину; в)встановлення 

джерел доказів. 

3. Хуліганські дії скоєні в минулому, особи злочинців відомі. В цьому 

випадку допустимі наступні тактичні операції для: а)встановлення факту 

скоєння хуліганства; б)прийняття заходів для розшуку і затримання злочинців; 

в)встановлення джерел доказів. 

4. Знайдено сліди хуліганських дій, злочинець невідомий, свідків не має. 

Це характерно для хуліганства, скоєного ―без свідків‖ (нанесення на будовах 

нецензурних текстів, які ганблять честь та гідність громадянина, спричинення 

шкоди державному або особистому майну і т.д.). В цьому випадку знайдені 

матеріальні сліди відображають ознаки складу хуліганства, а також несуть 

інформацію про спосіб скоєння, про знаряддя та особи злочинців. 

Для вияснення обставин в цьому випадку можливі такі тактичні операції 

по: а)збиранню даних про скоєне хуліганство на місці події; б)розшук 

злочинців по знайдених слідах. 

Реалізація тактичної операції завжди починається з планування системи 

слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів, направлених на 

рішення конкретної задачі розслідування.  

Найбільш складним в структурному і тактичному відношенні є 

планування тактичної операції ―Розшук злочинця по матеріальних слідах-

відображеннях скоєного хуліганства‖. Ця операція обов'язкова при ситуації, 

коли хуліганство скоєно без свідків. В цьому випадку здійснюється: допит, 

огляд місця події, попереднє дослідження або призначення судових експертиз з 

метою дослідження слідів злочину, обшуки, розшукові заходи, організаційні 

заходи. 

Особливості дослідження місця події в даній ситуації полягаютьу 

недостатності інформації. Тому знаходження всіх видимих та невидимих 

слідів, залишених мікрооб'єктів (запах, мікрочастинки твердих та сипучих 

речовин, волокна тваринного, рослинного і синтетичного походження), які 

отримали на практиці назву ―слідів накладень‖, ―слідів металізації‖, ―слідів 

контакту‖, - головна задача огляду.Дослідження обстановки місця події 

повинно здійснюватись при широкому використанні технічних засобів та 

обов'язковому залученні спеціалістів. 
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Таким чином, планування тактичної операції як системи слідчих дій, 

оперативно-розшукових та організаційних заходів завжди визначається 

характером слідчої ситуації та її задач, що випливають з розслідування 

хуліганства на початковому етапі. 

Початок послідуючого етапу розслідування звичайно пов’язують з 

закінченням провадження невідкладних слідчих (розшукових) дій. До цього 

часу зібрані основні джерела доказів, вирішені слідчі ситуації, перевірені версії, 

знайдені та затримані підозрювані. 

Діяльність слідчого на послідуючому етапі розслідування починається з 

аналізу та оцінки зібраних фактичних даних, визначенні нових слідчих 

ситуацій, планування відповідних версій та визначення подальшого 

направлення розслідування. 

Типові слідчі ситуації:  

а) встановлено конкретних осіб та їх причетність до скоєння хуліганства;  

б) є підозрювані, зібрані докази, але їх недостатньо для встановлення 

причетності підозрюваних до скоєного хуліганства;  

в) зібрані недостатні докази, не має підозрюваних, не встановлені особи 

злочинців. 

Слідчі дії в першій ситуації заключаються в завершенні розслідування і 

направленні матеріалів кримінального провадження до суду. Якщо обставини 

хуліганства доказані недостатньо, необхідно провести додаткові слідчі дії, 

оперативно-розшукові заходи по перевірці приватних версій (чи не було 

співучасників, якщо були, то скільки, хто, де вони; чи правильно кваліфіковані 

дії хулігана; чи встановлені всі обставини справи). 

Підозрювані знайдені, а інколи і затримані, проте зібраних доказів 

недостатньо для встановлення їх причетності до скоєного. Належать 

відпрацюванню як загальні, так і приватні версії: наприклад, хуліганство скоєно 

іншими особами; події хуліганства не було, була обмова; причинний зв'язок 

між подією хуліганства і отриманими від заявника показаннями; чи було 

хуліганство і хто його міг скоїти; т.д. 

Підходячи до планування рішення задач вказаної ситуації, слідчий, 

передусім, повинен встановити: прогалини допущені на початковому етапі 

розслідування; слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, не проведені або 

проведені поверхово, неповно; джерела, які необхідно додатково знайти і 

ввести в процес доказування; які і куди треба зробити запити.  

Типові слідчі (розшукові) дії на послідуючому етапі розслідування: 

повторні допити і допити нових свідків, пред’явлення для впізнання, слідчі 

експерименти, обшуки, призначення експертиз, послідовність провадження 

яких залежить від характеру задач та версій, що перевіряється. Третя типова 

ситуація найбільш складна. Утворюється вона внаслідок ряду об’єктивних і 

суб’єктивних причин, обумовлених недоліками, допущеними на початковому 

етапі: зібрана інформація вкрай недостатня для встановлення і розшуку 

хуліганів тощо. 

Планування розслідування в таких випадках потрібно починати з 

вирішення задач початкового етапу – аналіз і оцінка зібраних фактичних даних 
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по всім обставинам, що підлягають встановленню та доказуванню. В ході 

аналізу необхідно оцінити слідчу ситуацію, побудувати обгрунтовані версії, у 

відповідності з якими намітити перевірочні слідчі дії і оперативно-розшукові 

заходи для вирішення задачі по суті. Передусім підлягають перевірці версії про 

особу злочинця і його соціальний портрет (судимість, моральні та інші ознаки), 

місці проживання, співучасниках, знаряддях скоєння хуліганства. 

Обов'язково планується проведення повторного огляду, допиту 

потерпілих, свідків і т.п. Особливе місце займає планування оперативно-

розшукових заходів та проведення організаційних заходів (використання 

криміналістичних обліків, допомоги громадських організацій і т.п.). Таким 

чином, послідуючий етап розслідування в залежності від слідчої ситуації 

включає:  

а) оцінку зібраних даних на початковому етапі розслідування;  

б) критичну перевірку повноти побудованих версій і проведених слідчих 

дій, об'єктивності отриманих результатів;  

в) виявлення і дослідження нових джерел фактичних даних; 

г) визначення задач подальшого розслідування та можливих тактичних 

операцій для їх вирішення; 

д) активне використання оперативно-розшукових заходів. 

Проведення окремих слідчих (розшукових) дій має деякі особливості, 

обумовлені характером розглянутих вище слідчих ситуацій. 

Пред’явлення для впізнання звичайно проводиться в випадках, коли 

потерпілий або свідок заявляють, що вони бачили злочинців в зв’язку з 

скоєнням хуліганства і можуть їх впізнати. Не можна проводити впізнання, 

якщо впізнаюча особа знає впізнаваєму або приймала участь в оперативному 

впізнанні під час розшуку і затриманні. Інколи підозрюваний заявляє, що 

запам’ятав потерпілого. В цьому, випадку для перевірки показань потерпілого 

доцільно пред’явити його для впізнання підозрюваному (обвинуваченому). 

Об’єктом впізнання можуть бути також знаряддя злочину тощо. Зброя, 

спеціально пристосовані предмети та інші об'єкти, знайдені на місці події або 

під час обшуку, рекомендується пред'являти не тільки потерпілому, але й 

підозрюваному (обвинуваченому), його рідним, друзям, співучасникам. Це 

дозволяє встановити, що річ належить саме підозрюваному. 

Слідчий експеримент в справах про хуліганство застосовують в випадках, 

коли необхідно встановити обставини та перевірити показання про особливості 

обстановки і умови, при яких було скоєно хуліганство. При цьому 

перевіряються показання: а) підозрюваного, потерпілого, свідків – шляхом 

огляду з поясненнями на місці скоєння хуліганства предметів обстановки, які 

вони запам’ятали. Це дозволяє встановити точне місце скоєння злочину, окремі 

деталі (наприклад, положення предметів, учасників), викрити співучасників, які 

не були на місці події, а дають показання про неї. 

Призначення експертиз. При розслідуванні більшості справ про 

хуліганство виникає необхідність у проведенні різних експертиз.  

Нерідко при вчиненні хуліганських дій заподіюються тілесні ушкодження 

як потерпілим так і правопорушникам. При розслідуванні таких справ судово-
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медична експертиза живих осіб може вирішувати широке коло питань, зокрема 

про характер і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, про давність і механізм 

утворення ушкоджень, про рід і вид знарядь, якими вони заподіяні. Судово-

психіатрична експертиза призначається для визначення психічного стану 

обвинуваченого при наявності даних, які викликають сумнів щодо його 

осудності. Судово-медичну експертизу речових доказів доцільно призначати 

для встановлення виду досліджуваної речовини, групових і типових ознак 

крові, волосся, слини, сперми, сечі та інших об'єктів судово-медичного 

характеру. Хулігани, як правило не турбуються про знищення відбитків пальців 

на місці події. Тому добрі результати дає дактилоскопічна експертиза. 

 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Важливим елементом процесу доказування по справах про групові 

хуліганства є аналіз доказів, в тому числі і співставлення їх один з одним. З 

цією метою слідчий може складати схеми аналізу показань учасників процесу, 

який дозволить йому при плануванні та проведенні послідуючих слідчих 

(розшукових) дій, направлених на встановлення дійсних обставин справи, 

винності кожного з підозрюваних, наявності між ними злочинної змови, 

розмежування причинених тілесних ушкоджень та інше. На подальшому етапі 

проводяться пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент та 

призначаються експертизи. Під час розслідування постійно відбувається 

взаємодія особи, яка безпосередньо його проводить з іншими суб’єктами. 

 

3. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВІДОМО 

НЕПРАВДИВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, 

ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ 

 

До складу видової криміналістичної характеристики злочину, як відомо, 

входить низка елементів, серед яких одним з основних є потерпіла сторона. 

Необхідність застосування даного терміну полягає у характеристиці як 

юридичної так і фізичної осіб, котрі  у рівній мірі можуть бути потерпілими від 

злочину розглядуваної категорії. 

У залежності від виду діяльності підприємства (установи, організації), 

кількість розглядуваних повідомлень надходять до: 

1) Транспортних у 6 % випадків, з них  до аеропортів,   залізничних 

вокзалів, 

 станцій метро по 2 % кожній з зазначених установ відповідно. 

2) Навчальних закладів: шкіл у 26 % випадків; училищ – 5 %; 

Університетів –  4 % ; інститутів – 2 %;  технікумів – 2 %; 

3) Державної служби: обласних державних адміністрацій – 5 %; 

міськвиконкомів 2 %; правоохоронних органів МВС – 5 %; 

4) Розважальних закладів: театрів, ігрових залів та кафе по 2 % кожному  

відповідно. 

5) Підприємствам торгівлі: супермаркетам – 14 %; магазинам – 3 %; 

ринкам та  
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аптекам по 2 % відповідно. 

6) Виробничим підприємствам: заводам – 5 %; цехам певного  

підприємства – 2%; 

7) Об’єктам нерухомості: квартирам – 5 %; приватним будинкам – 2; 

8) Лікувальним закладам, а саме лікарням у 2 % випадків вчинення 

злочинів розглядуваної категорії.  

Однак у ряді випадків дії злочинця спрямовані на завдання шкоди або 

незручностей певній фізичній особі. Злочинець, знаючи, що вона працює, 

мешкає або має інше відношення до певного об’єкту, висловлює загрозу саме 

йому, а не конкретній особі. 

Потерпіла сторона взаємопов’язана з іншими елементами 

криміналістичної характеристики, а використання наявної в ній інформації, 

надає можливість висунути версії про мотиви та цілі, що переслідувались 

злочинцем; знайти залишені ним сліди; встановити свідків та очевидців 

злочину, а в кінцевому рахунку спрямувати слідство на шлях до розкриття та 

подальше розслідування. 

Обстановка вчинення злочину розглядається багатьма вченими-

криміналістами як один з важливих елементів криміналістичної 

характеристики.   

Місце і час є обов’язковими обставинами, що мають бути  встановлені, 

при розслідуванні кожної кримінальної справи.  

Час варто розглядати як визначення моменту вчинення суспільно-

небезпечного діяння. з позиції його таких одиниць як доба, тиждень, місяць, 

пора року. У свою чергу визначення часу за цими характеристиками визначає 

відмінності умов освітлення і відповідно наявності певних погодних умов і як 

наслідок призводить до вірогідності спостерігання за процесом вчинення 

злочину сторонніми особами, у першу чергу свідками.  

З’ясовано, що дані злочини, переважно, вчинюються у будній день у 

період часу з 10 до 18 години. Відповідно мета вчинення даного злочину  – зрив 

діяльності певної установи (організації, підприємства). Крім того, у 

незалежності від часу доби, дана мета може переслідуватися щодо певних 

установ здійснюючих свою діяльність цілодобово, або тих, які не обмежуються 

робочим часом з 8:00 до 18:00 години, чи тих, котрі  працюють по вихідних 

днях. 

Згідно з отриманими у ході дослідження даними, найбільше кількість 

розглядуваних суспільно-небезпечних діянь вчинюється восени.  

Варто зазначити, що на момент передачі інформації про загрозу безпеці 

зловмисники знаходилися за місцем: мешкання своїм (34 %); іншої особи (9 %); 

роботи (5 %); навчання (16 %); відпочинку (11 %); не виявлено зв’язку з місцем 

перебування (25 %). 

Визначення точного місця розташування особи під час  передачі 

повідомлення, сприятиме встановленню причини знаходження у даному місці і 

що пов’язує злочинця з ним. Тобто чому повідомлення про загрозу було 

зроблене саме з цього місця, або що пов’язує правопорушника з місцем 

вчинення злочину. Це буде підґрунтям для висування версій про причину 
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перебування у цьому місці і як наслідок – сприятиме встановленню 

правопорушника 

Заслуговує на увагу й інша характеристика, що визначає знаходження 

зловмисника по відношенні до об’єкту погроз. Так злочинець знаходився: на 

його території (32 %); у безпосередній близькості (14 %); в одному місті 

(населеному пункті) (48 %); іншому місті (населеному пункті) у межах області 

(4 %); у іншій області (4 %). 

 Окрім того, переважна більшість злочинців (91 %) місцеві мешканці, і 

лише 9 % – мешканці іншої області (регіону) нашої держави. Зазначені 

відомості визначають організацію пошукових заходів працівниками міліції 

зловмисника, котрий переважно є місцевим мешканцем і знаходиться 

переважно у одному місті з потерпілою стороною.    

Переважна більшість злочинів (61 %) вчинюються в обласних центрах  

Зрозуміло, що наведені відомості про обстановку вчинення злочину 

розглядуваної категорії не можуть висвітлити  повну картину обстановки 

вчинення даного злочину, однак сприятимуть працівникам правоохоронних 

органів, особливо на початковому етапі розслідування в умовах обмеженої 

кількості інформації у визначенні напрямків проведення слідчих дій 

оперативно-розшукових заходів.  

Заслуговує на увагу розташування слідів по відношенню до місця 

вчинення злочину. Нами встановлено, що у 41 % випадків вони виявлялися за 

місцем вчинення злочину, та відповідно у 59 % – у інших місцях. При цьому із 

зазначеної кількості слідів на місці злочину були виявлені: сліди рук (75 %); 

пристрої схожі на вибухові (макети вибухових пристроїв) (12.5 %); носії 

інформації з камер спостережень (12.5 %).  

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Все зазначене не дає підстав для спрощеного висновку про причетність 

певної особи до злочину. Ця обставина вирішується у кожному конкретному 

випадку відповідно до наявних у кримінальних провадженнях даних. Однак, ці 

відомості можуть надати практичним працівникам можливість висунути версії і 

відповідно спланувати розслідування конкретного злочину.  

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНО–МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЗАВІДОМО НЕПРАВДИВИМИ 

ПОВІДОМЛЕННЯМИ ПРО ЗАГРОЗУ БЕЗПЕЦІ ГРОМАДЯН, 

ЗНИЩЕННЯ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ВЛАСНОСТІ ТА 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ 

 

При отриманні інформації про загрозу у телефонному режимі 
працівник поліції має встановити: стать, вік, емоційний та психічний стан, а 

також інші дані. Якщо особа, що передає повідомлення сама дізналася про 

загрозу, тобто є добросовісним свідком (посередником у передачі відомостей 

від злочинця до правоохоронних органів), необхідно з’ясувати від кого, де і 

коли їй стали відомі ці дані. Заслуговують на увагу звуки оточуючої 
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обстановки, котрі можуть супроводжувати передачу повідомлення, зокрема: 

шум характерний для роботи певних підприємств (організацій, установ), 

транспортних засобів, побутової техніки, людей, тварин, та ін., або їх 

відсутність. За наявності технічної можливості встановлюється номер телефону 

абоненту, з якого  здійснювався дзвінок, та місце його розташування. 

Не менш важливим фактором є затягування співробітником поліції 

спілкування з особою, що повідомляє  про загрозу. Цими діями переслідуються 

одразу декілька цілей. Перша – це отримання якомого більшої кількості 

відомостей про зловмисника. Друга – надання правоохоронцям часу для  виїзду 

на місце знаходження злочинця й прийняття заходів щодо його встановлення та 

затримання.  Це може бути виконано, наприклад, коли одержувач, наче б то не 

розчув повідомлення, посилаючись на поганий зв'язок, запропонував 

правопорушникові зателефонувати ще раз, що б повторити зміст повідомлення. 

Окрім цього, варто звернути увагу зловмисника на наслідки, що можуть 

настати після приведення загрози у дію або спілкування на сторонні теми. При 

цьому необхідно проявляти витримку, спокій та врівноваженість. 

За об’єктом загрози працівниками правоохоронних органів мають 

бути здійснені наступне: 

До об’єкту, котрому висловлено загрозу негайно направляється СОГ, 

вибухотехнічна служба, підрозділ пожежної частини на території 

обслуговування якої  знаходиться відповідний об’єкт, бригада швидкої 

медичної допомоги та інших відомств. 

З об’єкту, котрому висловлено загрозу евакуюються всі люди на відстань 

на відкритій місцевості не ближче ніж 300 м, або за капітальні будівлі, 

розташовані не ближче ніж 50 м. від об’єкту загрози. Останній оточується 

працівниками міліції, котрі контролюють та фіксують технічними засобами(у 

першу чергу відеокамерами) кожну особу, що виходить з будівлі. Окрім того, 

приховано здійснюється фіксація усіх можливих осіб, котрі спостерігають за 

евакуаційно-пошуковими діями. Отримані відеозаписи у подальшому 

аналізуються на предмет відсутності на об’єкті певних осіб, або навпаки 

сторонніх, котрі не мали б там бути. 

Перевірку необхідно починати з прилеглої території об’єкту, у 

подальшому заходячи до приміщення. Будівля перевіряється з підвалу та 

нижніх поверхів, поступово піднімаючись до верхніх. 

З метою прискорення пошукових заходів рекомендовано залучати 

персонал установи на території якої здійснюються перевірочні заходи. 

Особливого значення це набуває на тих підприємствах (установах, 

організаціях) зупинити діяльність складно, а іноді не можливо (наприклад 

атомної електростанції). У цьому, а також схожих випадках, кожен працівник 

даної установи має перевірити своє робоче та прилегле до нього місце на 

наявність сторонніх предметів. Значно прискорюється час проведення 

пошукових дій при використанні спеціально тренованих собак кінологічної 

служби. 
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У разі визначення у повідомленні точного часу вибуху, слідчий має 

проконтролювати, що б усі  особи, задіяні у проведенні перевірочних заходів на 

об’єкті загрози залишили його за 10 хвилин до визначеного часу. 

Після перевірки об’єкту вибухотехнічною службою, слідчий приймає 

рішення щодо необхідності проведений огляд даної будівлі. 

Зазначений перелік заходів не є вичерпним. Він визначає лише 

орієнтовний перелік необхідних дій правоохоронців за фактами надходжень 

повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів 

власності. 

Певні особливість мають і перевірочні заходи за місцем передачі 

відповідного повідомлення.  

У першу чергу дії працівників правоохоронних органів спрямовуються на 

встановлення місця, звідки було передане повідомлення. Оскільки переважно 

(60 %) використовуються засоби стаціонарного телефонного зв’язку, котрі 

мають фіксовані місця розташування, то відповідно за останніми і будуть 

знаходитись відображення дій злочинця.  

За наявності технічної можливості у черговій частині відділу поліції, до 

якого надходить повідомлення про загрозу безпеці, негайно встановлюється 

номер телефонного апарату, з котрого здійснено дзвінок та місце його 

розташування. До останнього негайно надсилається слідчо-оперативна група. 

По прибуттю на місце передачі повідомлення, учасники групи мають 

зорієнтуватись на місці. Аналізуючи місце знаходження телефонного апарату, 

правоохоронці мають з’ясувати ступінь доступу до нього. Від цього 

залежатимуть подальші дії щодо встановлення злочинця, свідків, очевидців. 

У випадку, якщо телефон розташований у квартирі, службовому кабінеті, 

доступ до якого обмежений, встановлюють ті особи, котрі там знаходились на 

момент передачі повідомлення та могли скористатись засобом зв’язку. У першу 

чергу під підозру потрапляють власники зазначених приміщень. Однак, 

повідомлення можуть передаватися без відома власника й іншими особами. 

Відповідно всі ці особи мають бути окремо один від одного опитані. 

Приміщення та телефонний апарат підлягає обов’язковому огляду та пошуку на 

ньому слідів рук.   

При передачі повідомлення про загрозу безпеці з використанням 

телефону-автомату, розташованого у певному приміщенні або на території 

підприємства (установи, організації), необхідно з’ясувати, хто використовував 

телефон у відповідний момент. Свідками даного факту могли бути особи, котрі 

знаходились у відповідний проміжок часу неподалік від зазначеного засобу 

зв’язку та можливо бачили злочинця.  

Якщо для передачі повідомлення з відповідним змістом використовувався 

розташований у громадському місці таксофон, доступ до якого не обмежений і 

не контрольований,  правоохоронці у першу чергу блокують до нього доступ. 

Обов’язково має бути оглянута прилегла до телефону-автомату ділянка 

місцевості, де можуть бути виявлені сліди низу взуття, недопалки цигарок та 

інші відображення злочинця. На слухавці та корпусі телефону намагаються 

віднайти сліди пальців рук зловмисника. 
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Свідки вчинення даного злочину мають відшукуватись у розташованих 

поблизу будинках, установах (організаціях. підприємствах). 

Організація та тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) 

дій для вилучення інформації з матеріальних об’єктів. 

Досудове розслідування за злочинами, кваліфікованими у відповідності 

до ст. 259 КК України здійснюється шляхом проведення слідчих (розшукових) 

дій та оперативно-розшукових заходів. У кожному конкретному випадку їх 

кількість та послідовність проведення визначається, слідчим з урахуванням 

ситуації, що склалась на відповідний момент розслідування, а також подальших 

перспектив.  

Серед слідчих (розшукових) дій одне з основних займає огляд місця події. 

Огляд вважається невідкладною, незамінною жодною іншою слідчою дією. Не 

торкаючись загальних питань тактики проведення огляду, оскільки вони 

достатньо висвітлені у криміналістичній літературі, розглянемо їх особливості 

за злочинами, кваліфікованими у відповідності до ст. 259 КК України. 

Встановлено, що огляд проводився слідчим у 79 % випадків. Нами вже 

були висвітлені обставини виникнення, місць знаходження слідів даного 

злочину. Це має сприяти правоохоронцям у визначенні пріоритетів щодо 

черговості проведення їх пошуків. Значення цього полягає у тому, що 

правоохоронці мають надавати перевагу у проведенні огляду за тими місцями, 

де відображення злочинця мають найбільшу вірогідність псування чи 

знищення. У подальшому ж вилучатимуться сліди там, де можливість їх 

псування чи знищення є меншою. Наведене забезпечує принцип 

невідкладності, котрий полягає у проведенні дій, спрямованих на збирання 

доказової інформації і нейтралізацію фактів, що впливають на її втрату. 

Обов’язковим для проведення перевірочних дій є об’єкт, котрому 

висловлено загрозу. Спочатку об’єкт загрози перевіряється спеціалістами на 

предмет виявлення вибухового пристрою або іншого фактору загрози. За 

результатами проведення цих дій складається акт. Лише після цього слідчий 

приймає рішення щодо необхідності проведення огляду.  

Встановлено, що серед загальної кількості вчинених злочинів огляд на 

об’єкті загрози проводився у 59 % випадків у результаті чого сліди виявлялися 

лише у 12 %. З отриманих даних можна припустити, що переважна кількість 

слідчих надає значення проведенню огляду за об’єктом загрози. Однак, 

кількість відображень злочинця, що виявляється у результаті її проведення 

залишається недостатньою. 

Найбільшу інформативність несе у собі місце передачі повідомлення з 

відповідним змістом. Переважно, розглядувані суспільно-небезпечні діяння 

вчинюються з використанням стаціонарних (таксофонів, домашніх, службових) 

телефонів (55%), відповідно місцем злочину буде місце розташування даного 

засобу зв’язку. Особливого значення це набуває при використанні телефону, 

доступ до якого не обмежений і не контрольований. За цим місцем ступінь 

знищення слідів злочинцем, або сторонніми особами є найвищою. Виїзд 

слідчого та інших співробітників правоохоронних органів на дане місце 

забезпечить орієнтуванню на місцевості, сприятиме висуванню припущень, що 
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пов’язує злочинця з цією місцевістю, чому саме звідси було передане 

повідомлення, формуванню таким чином кола підозрюваних осіб, напрямок 

руху після передачі повідомлення, виявленню свідків, очевидців події. Дане 

місце є важливим джерелом інформації, нехтувати яким при розслідуванні 

злочину вважаємо неприпустимою помилкою слідчих. 

За 14 % випадків місця передачі повідомлення та об’єкт загрози 

співпадали У цих випадках зусилля спрямовувалися не на встановлення місця 

передачі повідомлення, а на проведення за ним необхідних дій. Одразу 

збиралася необхідна для прийняття рішення інформація за відповідним фактом. 

Це і спряло виявленню та вилученню значно більшої кількості відображень 

злочинця. Окрім того, за час, за який правоохоронці потрапляли на дане місце 

не дозволяв злочинцям знищити сліди своєї протиправної дій. 

Окрім того необхідно зазначити, що огляд за фактом вчинення даного 

злочину доцільно проводити ексцентричним способом. При цьому напрямок 

руху буде від центра, котрим виступатиме телефонний апарат. Однак, за 

необхідності, у першу чергу, зберегти сліди, розташовані по периферії доцільно 

використовувати концентричний спосіб.  

Для підвищення рівня виявлення слідів, широко використовуються 

спеціальні знання певних осіб. Їх використання за злочинами, 

кваліфікованими у відповідності до ст. 259 КК України набуває особливої 

актуальності.  

Характер дій спеціаліста на місці події або злочину залежить від 

різновиду злочину, а також сукупності інших умов та факторів. Така 

необхідність виникає у разі недостатніх знань слідчим прийомів та засобів 

виконання роботи, що потребує спеціальних знань та навичок. Окрім того, 

спеціальні знання цих осіб можуть використовуватися  й при первинному 

дослідженні виявлених під час огляду слідів та інших об’єктів, що можуть 

стати  доказами по справі.  Метою такого дослідження є отримання інформації 

необхідної для організації переслідування злочинця та затримання по гарячих 

слідах. 

З’ясовано, що до проведення пошукових заходів на безпосередньому 

об’єкті загрози  злучалися наступні спеціалісти: вибухо-технічної служби (73 

%); МНС (32 %); кінологічної служби (5 %); аварійної служби газу (2 %).  

З наведених даних варто зазначити що за переважною більшістю фактів 

залучалися спеціалісти вибухо-технічної служби. Не виключене залучення до 

проведення зазначеної дії й інших спеціалістів. 

Серед спеціалістів центральною фігурою є вибухотехнік. Залучення 

спеціалістів вибухо-технічної служби має носити обов’язків характер. Інших 

спеціалістів – на розсуд слідчого з урахуванням кожного конкретного факту. 

У випадку виявлення предмету, схожого на вибуховий пристрій, може 

виникнути потреба в його огляді. У цьому випадку особливу увагу приділяють 

огляду його зовнішнього вигляду та частин, з яких він складається, габаритів, 

окраски, його складових, різноманітних маркувальних даних, а також засобами 

переноски та маскування. Знешкоджений предмет ретельно оглядають, 

намагаючись знайти на його поверхні наступні сліди: 
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- видимих та слабко видимих слідів рук; 

- волосся людини; 

- слідів знарядь, інструментів; 

- текстильних волокон; 

- частки ґрунту та рослин. 

Однак, у випадку виявлення вибухового пристрою, до його 

знешкодження всі дії з дослідження обстановки місця події, пошуку, фіксації та 

вилученню слідів мають здійснюватися з у рахуванням вимог безпеки. У 

зв’язку з цим дослідження безпосереднього місця знаходження виявленого 

предмету схожого на вибуховий пристрій та прилеглої до нього території, 

переважно, не можливе.  

Особливу увагу необхідно звернути на взаємне розташування виявлених 

на місці огляду слідів. Це дозволяє отримати інформацію про час, який 

знаходився у даному місці злочинець, їх кількість та інші дані. За попереднім 

дослідженням слідів на місці огляду, опитуванням свідків, очевидців негайно 

проводяться оперативні дії, спрямовані на встановлення та затримання 

злочинця. 

Заслуговує на увагу й вилучення інформації, котра зберігається у 

вигляді фонограми у відповідних установах, за наявності фіксуючого 

повідомлення обладнання, при надходженні повідомлення з використанням 

телефонного зв’язку.   

Носій інформації, що вилучається з чергової части, або іншої установи, де 

було зафіксовано аудіо повідомлення злочинця про загрозу безпеці має бути 

оглянутий. У ході огляду необхідно зафіксувати загальні та індивідуальні 

особливості, відтворити та вивчити її зміст. У протоколі огляду відтворюється 

повний текст, зафіксований на фонограмі. Але, якщо до справи має відношення 

на вся фонограма, а лише її частина, тоді у протоколі відтворюється тільки та 

частина та фрази, котрими починається та закінчується фонограма. У випадку 

передачі повідомлення про загрозу безпеці з використанням листів,  постає 

необхідність у проведенні їх огляду, приймаючи заходи до збереження. Зневага 

ними  може призвести до  втрати або псуванню документів. 

Важливим аспектом складання протоколу будь-якого слідчої 

(розшукової) дії, а особливо огляду є додатки. Нажаль слідчі не приділяють 

належної уваги оформленню додатків до протоколу огляду, а саме схем, планів 

фото таблиць та ін. Однак, саме додатки надають можливість наочного 

сприйняття місця огляду, кращого сприйняття протоколу огляду. Особливого 

значення це має для сприйняття судом місця події за допомогою зафіксованих у 

додатках до протоколу огляду даних. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

У разі передачі повідомлення з використанням телефонного зв’язку дії 

правоохоронців спрямовуються на негайне з’ясування місця його 

розташування, а також ступеня доступу до нього. Це дозволяє виявити більшу 

кількість слідів та визначити напрямки встановлення злочинця по «гарячих» 

слідах.  
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Типовими слідчими ситуаціями що можуть складатися на початковому 

етапі розслідування злочинів розглядуваної категорії, є наступні: 1) злочинець 

відомий, його затримано під час протиправного діяння або відразу після його 

вчинення; 2) злочинець відомий, але він зник; 3) злочинець невідомий, але є 

окремі дані про нього; 4) злочинець не відомий і не виявлено інформації про 

нього. 

Огляд має проводитися якомога швидше з моменту надходження 

повідомлення про загрозу та одночасно за місцем його передачі, а також 

об’єктом, якому вона адресована. До проведення огляду слідчим мають 

залучатись відповідні спеціалісти, а саме співробітники: криміналістичної, 

кінологічної, вибухотехнічної служби Міністерства внутрішніх справ, 

Міністерства з надзвичайних ситуацій, аварійних служб газо-, електро мереж та 

ін. В якості свідків за злочинами розглядуваної категорії обов’язково 

допитуються: особи, яким стала відома інформація щодо підготовки, вчинення 

даного злочину; очевидці, які безпосередньо сприймали факт вчинення даного 

злочину; особи, до яких надійшло повідомлення;  особи щодо місця мешкання, 

роботи, відпочинку яких було висунуто загрозу. 

Як висновок слід зазначити, що хуліганство - грубе порушення 

громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що 

супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цінизмом. Кримінальна 

відповідальність за цей злочин настає з 14 років. Переважна кількість випадків 

хуліганських дій вчиняється у віці від 18 до 28 років. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Організацію розкриття та розслідування хуліганства злочину слід 

починати з визначення елементів криміналістичної характеристики: способу 

приготування, скоєння та приховування злочину; місця, часу, обстановки, 

знарядь та засобів скоєння злочину; слідів злочину; особи злочинця та особи 

потерпілого. На початковому етапі розслідування визначається ситуація, що 

склалася, відповідно до цього здійснюється планування. На цьому етапі 

доцільно проводити невідкладно: огляд місця події, огляд предметів, 

освідування, затримання та особистий обшук, допити потерпілих, 

підозрюваного, свідків. На послідуючому – аналізується вся зібрана інформація 

і приймаються відповідні рішення. Проводяться такі слідчі (розшукові) дії, як: 

пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент та призначаються 

експертизи. Під час розслідування особа, що його проводить повинна виявляти 

причини і умови, що сприяли вчиненню хуліганства, результатом чого повинно 

стати подання, яке вноситься у відповідний державний орган, громадську 

організацію, або посадовій особі. 

Значущими для розслідування елементами криміналістичної 

характеристики завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці 

громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності є дані про способи, 

обстановку вчинення злочину та слідову картину, потерпілу сторону та особу 

злочинця, між якими існують кореляційні зв’язки.  На початковому етапі 

розслідування злочинів, кваліфікованих за ст. 259 КК України, складаються такі 



 47 

слідчі ситуації: 1) злочинець відомий, його затримано під час протиправного 

діяння або відразу після його вчинення; 2) злочинець відомий, але він з місця 

вчинення злочину зник; 3) злочинець невідомий, але є окремі дані про нього; 

4) злочинець невідомий і не виявлено інформації про нього. Незалежно від 

типової слідчої ситуації, що може скластися на початковому етапі 

розслідування злочинів визначеної категорії, проводяться огляди місця 

розташування об’єкту, якому висловлено загрозу, та місця передачі 

повідомлення, допити свідків, виїмки роздруківок інформації про вхідні-вихідні 

дзвінки абонентів відповідного оператора зв’язку, фоноскопічна, 

дактилоскопічна експертизи. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ 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. 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед слухачі зобов’язані 

вивчити літературні джерела з цієї теми, в яких наголошується, що розкриття і 

розслідування хуліганства є складним динамічним процесом по збиранню, 

дослідженню й використанню доказів з метою встановлення істини шляхом 

провадження слідчих дій. Результативність слідчих дій набагато 

обумовлюється їх належним організаційно-тактичним провадженням.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

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.  

Разом з тим, боротьба з наркобiзнесом взагалi i розслiдування злочинiв 

щодо незаконного виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, 

пересилання i збуту наркотичних засобiв зокрема, потребує удосконалення. 

Останнє обумовлене специфiкою таких злочинiв, досконалiстю способiв 

учинення i приховання їх, багатоепiзоднiстю злочинної поведiнки злочинцiв. 

 

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. 
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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, 

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  
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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 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 
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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 - 

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. 
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У результатi вивчення архiвних кримiнальних справ встановлено, що у 

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

переробки.  

Злочини вчиняються у конкретних умовах зовнiшнього середовища пiд 

дiєю рiзноманiтних факторiв об`єктивної дiйсностi, якi в одних випадках 

формуються самими злочинцями, в iнших -  iснують незалежно вiд їх волi. 

Сукупнiсть цих умов, обставин i явищ, що обумовлюють досягнення 

злочинного результату, а також особливостi поведiнки i психологiчних зв`язкiв 

осiб,  причетних до злочину, i складають основу такого важливого елементу 

кримiналiстичної характеристики, як обстановка скоєння злочину. 

На нашу думку, обстановка скоєння злочинів щодо незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів має об`єктивнi та 

суб`єктивнi умови. 

Вчинення злочинів щодо незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин та прекурсорів приводить до виникнення безлічі 

найрізноманітніших слідів, що поряд з іншими джерелами інформації 

дозволяють не тільки правильно кваліфікувати вчинене, але і вибирати засоби і 

методи для розкриття і розслідування цих злочинів. Дані про сліди й 

одержувана в зв'язку з цим інформація є необхідною умовою забезпечення 

всебічного, повного, об'єктивного дослідження обставин розслідуваного 

злочину. 

Сліди розглядаються в широкому і вузькому значенні. У широкому 

значенні в криміналістиці слідами називаються комплекси найрізноманітніших 

за природою ознак, що привластні будь-якому явищу. При цьому слідами 

називаються різноманітні зміни в навколишньому оточенні в зв'язку з 

учиненням злочину. Ці зміни можуть виражатися в переміщенні предметів і 

речовин, відсутності або наявності їх у певному місці, втраті або придбанні 

ними будь-яких властивостей і т.п.  Тому слідами є: а) матеріальні предмети 

або їх частини - труп, знаряддя злому, недокурок, пляма крові, пригорща зерна, 

рідини, частинки будь-якої речовини й інше; б) матеріальні копії - слід пальця, 

взуття, розрубу, розрізу і т.п. 

У цьому зв'язку, на наш погляд, типові «слідові картини» злочинів, що 

розглядаються найкраще досліджувати і ділити за способами їх учинення. Саме 

через спосіб головним чином і виявляється процес злочинного акту. 

1. При розкраданнi наркотичних засобів, психотропних речовин чи 

прекурсорів шляхом крадiжки чи розбою, матерiальнi джерела iнформацiї 

зв`язанi з несанкцiонованим проникненням злочинця у сховище, його зламом,  

руйнуванням, знищенням перешкод з використанням технiчних засобiв або без 

них (видавлювання, зруйнування вiтринного скла рукою, ногою). Основними 

джерелами iнформацiї тут є: а) слiди проникнення у примiщення: слiди зламу, 

вiджимання, перепилювання засувiв, слiди вiдмичок на деталях засувiв, 

порушення системи сигналiзацiї, металевi ошурки, уламки скла та iн.; б) слiди 

насильства, боротьби, супутнi розбiйному нападу: перекинутi, зламанi 

предмети, кров та iн.; в) знаряддя злочину:  iнструменти зламу, вiдмички, 

холодна i вогнепальна зброя та iн.; г) слiди зброї на перешкодi, тiлi людини, 
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кулi, гiльзи, дрiб, картеч, пижi, скло, предмети зi слiдами закоптiння чи 

металiзацiї; д) предмети носiї мiкрочастинок; е) слiди-вiдбитки: рук, нiг, зубiв, 

транспортних засобiв; є) слiди видiлень людини: кров (вигляд - калюжа, патьок, 

пляма,  бризки, краплi, колiр, локалiзацiя; стан - вологi, сухi, пiдсохлi, розмiри); 

слина, носовий слиз; ж) речi, кинутi чи загубленi злочинцем: частини одягу, 

носовi хустини, маски,  квитки на мiський транспорт, недопалки, обгорiлi 

сiрники, кишеньковi лiхтарi, гребіння i iнше; з) деякі ознаки, що свiдчать про 

якiсь обставини, наприклад, особливостi речей,  вкрадених у приватних осiб 

одночасно з наркотичними засобами, психотропними  речовинами чи 

прекурсорами (предмети жiночого туалету, косметика, аудiо i вiдеотехнiка та 

до неї касети) дають уявлення про приналежнiсть до статi i орієнтовний вiк 

злодiя. 

2. При незаконному зберiганнi, збутi наркотичних засобів, психоторопних 

речовин  та прекурсорів, утриманнi дома для їх вживання чи виготовлення, або 

при схиленнi до вживання останніх, мiсцем розмiщення слiдiв найчастiше 

бувають примiщення: квартира, кiмната у комунальнiй квартирi, кухня, 

коридор, надвiрнi будiвлi, сарай, гараж, лазня, погрiб, горище та iншi пiдсобнi 

примiщення. Джерелами iнформацiї про наркотичні засоби, психотропні 

речовини та прекурсори найчастiше бувають: а) фармацевтичнi препарати в 

ампулах, таблетках, порошках, настойках у фабричних упаковках або без них; 

б) наркотичні засоби, псхотропні речовини та прекурсори кустарного 

виготовлення або напiвфабрикати, а також хімічні реактиви; в) предмети, якi 

могли використовуватись для виготовлення наркотичних засобів, психотропних 

речовин та прекурсорів: м`ясорубки, кавомолки, ножi; посуд зi слiдами-

нашаруваннями, мiкрочастинами наркотиковмісних та психотроповмісних 

рослин, лікарських препаратів та прекурсорів; сита зi слiдами рослинного 

пилку або частин цiх рослин; важкi предмети, використовуванi як прес; ковдри, 

клейонки, полiетиленова плiвка, над якими могли б просiювати конопляну 

полову; ваги, рiзноваги; лабораторне обладнання; г) вiдходи виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин - головки маку, лушпиння вiд них, 

солома від коноплі, ефедри та ін.; д) пристосування для вживання наркотикiв та 

психотропів (трубки, шприци та iн.); е) спеціалізована  література з області 

хімії, фізики, фармації або чорнові записи аналогічного спрямування; є) 

пристосування для набивання гiльз табаком; ж) слiди вживання наркотикiв або 

психотропів (залишки в трубках, попiл, недопалки, пустi ампули, упаковки вiд 

наркотичних та психотропних лiкарських засобів та препаратiв,  слiди запаху та 

iнше.); з) бинти, марля, iнша тканина з плямами жовтого, бурого кольорiв; и) 

речi, якi могли служити платою  за наркотичні засоби, психотропні речовини чи 

прекурсори або за вiдвiдування місць, для незаконного їх вживання; і) 

листування, поштово-телеграфна кореспонденцiя, записнi i телефоннi книжки 

та iншi документи. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Розглянутi три слiдовi картини, що характеризують наявнiсть слiдiв 

засобiв скоєння злочинiв щодо незаконного  обiгу наркотичних засобів, 
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психотропних речовин або прекурсорів, не виключає знаходження слiдiв 

останніх як за межами, так i поблизу мiсця учинення злочину. Тому територiю, 

що прилягає до мiсця злочину (пiд`їзднi дороги, стежки, дiлянки мiсцевостi, 

сходовi площадки та iн.) за будь-яких ситуацiй слiд пiддавати аналiзовi для 

виявлення мiсць можливого знаходження слiдiв злочину, готових наркотичних 

засобів, психотропних речовин та прекурсорів, або їх напiвфабрикатiв. 

 

2. ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ 

(РОЗЗШУКОВИХ) ДІЙ 

 

Огляд, як самостiйна слiдча (розшукова) 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. 

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 
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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 (розшукова) 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 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. 
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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. 

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. 

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 

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 



 58 

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. 

При пiдготовцi до обшуку слiд передбачити технiчне оснащення для 

пошуку, необхiднiсть залучення спецiалiстiв. Кiлькiсть понятих повинна бути 

збiльшена, якщо обшук провадиться одночасно у декiлькох примiщеннях або на 

значнiй за площею дiлянцi мiсцевостi, а також при вилученнi великої кiлькостi 

наркотикiв. На практицi залучення громадян як понятих має певнi труднощi, якi 

пов`язанi з небажанням брати участь у слiдчих дiях. Особи, якi знайомi з тими, 

у кого належить провести обшук, як правило, категорично вiдмовляються вiд 

участi у слiдчiй дiї як понятi. Це мотивується, по-перше, перспективою бути 

викликаним для давання показань до слiдчого, в суд, що нiбито наносить 

моральну травму, i , по-друге, небажанням "ускладнювати" собi життя" i зберег-

ти свою безпеку, бо вони не виключають можливiсть помсти з боку рiдних, 

знайомих i друзiв особи, у якої провадиться обшук. Отож, понятих доцiльно 

пiдшукувать завчасно з числа незацiкавлених громадян, якi не зв`язанi з 

особою, у якої необхiдно здiйснити обшук. 

Раптовiсть проведення обшуку має вирiшальне значення. Звичайно обшук 

рекомедується проводити у ранковi години.  Однак, на нашу думку, ця 

рекомендацiя досить умовна,  оскiльки на практицi нерiдко складаються такi 

ситуацiї, коли зволiкати з проведенням обшуку не можна. 

Мiсцями приховування наркотикiв у одязi є:  лацкани пальт, пiджакiв, 

курток, плащiв; кишенi з подвiйним дном; - потайнi кишенi пiд пiдкладкою; 

манжети, помiри, стрiчки на тулiях капелюхiв; гульфики штанiв, плавки, 

корсети; кокарди, нарукавнi нашивки, портупеї i погони у вiйськовослужбовцiв; 

ременi, якi мають з внутрiшнього боку спецiальний розрiз з "блискавкою"; 

застiбки ременiв; бюстгалтери i пояси, ємкостi, спецiально закрiпленi липкою 
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стрiчкою пiд жiночi груди; вузли краваток або хустинок; чоловiчi пiдтяжки та 

iнше. Для утаювання малих доз наркотикiв є багато можливостей на жiночому 

одязi. Зручними мiсцями для цього є декоративнi ремiнцi i паски, вишивки, 

пiдшивки, складнi i дрiбнi аплiкацiї на сукнях, товстi пiдошви черевикiв, пояси 

для панчiх, еластичнi бюстгалтери i т. п. Як схованку для наркотикiв 

використовують дамську косметичку, яка придушує запах наркотикiв, що 

значно ускладнює їх пошук навiть з допомогою службового собаки. Упакованi 

у пластикову плiвку наркотики можуть бути схованi на рiзних частинах тiла: 

пiд пахвою, у паху, мiж пальцями нiг, пiд лейкопластирем, прикрiпленим до 

ступнi. Iнколи жiнки ховають наркотики у статевих органах, захищених 

жiночим гiгiєничним тампоном. При виникненнi пiдозри у тому, що предмет 

злочину схований пiд бинтовою чи гiпсовою пов`язкою, у статевих органах, 

слiд запросити лiкаря. 

Про вживання наркотичних засобiв можуть свiдчити i  непрямi докази 

(слiди пiсля iн`єкцiй у виглядi дрiбних крапок, ранок або наривiв). На одяговi 

уважно оглядають кишенi,  лацкани, рукава пальт, пiджакiв, внутрiшню 

частину шкарпеток i штанiв (на них можуть бути слiди кровi, якщо наркоан 

вводив наркотик в ноги). Мiкрочастини табаку, порошкiв, таблеток i т.п. 

необхiдно передати на експертизу. 

Пiд час обшуку необхiдно слiдкувати,  щоб обшукуваний не викинув 

якихось предметiв або не пiдкинув їх комусь iз присутнiх, а пiсля його 

закiнчення необхiдно оглянути мiсце проведення,  маючи на увазi,  що 

обшукуваний мiг щось сховати або викинути перед початком обшуку. 

 

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 
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від попередніх показань, негативний вплив та тиск на учасників кримінального 

судочинства з боку 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. 

Тактика діяльності слідчого – це вміння переграти суперника, який 

опирається досягненню мети досудового розслідування. З урахуванням цього 

необхідно чітко розмежувати практичні аспекти організації і тактики 

проведення слідчих дій через те, що перші – це, насамперед, правила виконання 

роботи, які не складні для засвоєння й оволодіння, а тактика – це те, що вимагає 

творчого підходу до оцінки специфічної слідчої ситуації, здібності підібрати 

відповідні прийоми і засоби її вирішення (нерідко в умовах тактичного ризику) 

і швидко скорегувати їх у випадку застосування неправильних прийомів, а 

також уміння розгадати та нейтралізувати тактичні ходи противника. Отже, 

ефективність проведення досудового розслідування прямо пропорційна якості 

професійної підготовки і практичного досвіду працівників правоохоронних 

органів. 

 

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.  


