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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Головною метою лекції є на основі вивчення вітчизняної судово-слідчої 

практики, узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, з урахуванням 

сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку криміналістичної 

науки розглянути поняття, види та етапи проведення слідчого огляду; 

особливості організаційно-підготовчих й тактичних заходів слідчого огляду; 

проблемні питання проведення освідування, ексгумації трупа, особливості 

фіксації ходу та результатів слідчого огляду. 

 

ВСТУП 

Однією з основних, специфічних та найскладніших видів діяльності 

правоохоронних органів є повне й швидке розкриття і розслідування 

кримінальних правопорушень та викриття винних у злочинній діяльності. 

Останнім часом злочинність в Україні має тенденцію до стабілізації, що 

зумовлюється поєднанням законодавчих й організаційних заходів та наукових 

розробок, спрямованих на підвищення результативності розслідування, взагалі, і 

вдосконаленням проведення окремих слідчих(розшукових) дій, зокрема. 

Особливе місце серед усіх слідчих(розшукових) дій, що спрямовані на збирання 

інформації з слідів-відображень, займає слідчий огляд. 

 

1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ 

Огляд – це слідча (розшукова) дія, яка полягає у безпосередньому 

сприйнятті об’єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, 

з’ясування обставин події, а також обставин, що мають значення у провадженні. 

Задачі слідчого огляду: 

 вивчення, з’ясування та фіксація обстановки й інших обставин, що мають 

значення для кримінального провадження; 

 відновлення картини злочинної події; 

 виявлення, фіксація, вилучення, дослідження й оцінка слідів злочину і 

злочинця та інших речових доказів, що мають значення для провадження; 

 встановлення механізму злочинної події; 

 з’ясування характеру впливу особи, яка учинила злочин, на навколишнє 

середовище; 



 5 

 встановлення, виявлення та затримання особи, яка учинила злочин; 

 встановлення (з’ясування особи) потерпілого та очевидців учиненого 

злочину; 

 встановлення мотивів учинення злочину; 

 встановлення кількості злочинців, час перебування на місці злочину, 

способу прибуття та зникнення з місця події; 

 виявлення обставин, що сприяли або перешкоджали учиненню злочину; 

 виявлення (встановлення) негативних обставин; 

 отримання необхідної (доказової) інформації для висунення слідчих версій 

стосовно події злочину, механізму злочину та його учасників; 

 одержання вихідних даних для організації подальших слідчих(розшукових) 

дій та оперативно-розшукових заходів щодо розшуку та затримання злочинців за 

«гарячими слідами», виявлення викраденого майна; 

 перевірка відомостей, що отримані оперативним шляхом, та ін. 

Залежно від тих чи інших підстав слідчий огляд можна класифікувати 

таким чином: 

1. За об’єктом огляду: огляд місця події; огляд ділянок місцевості та 

приміщень поза місцем події; огляд предметів та документів; огляд 

транспортних засобів; огляд трупа та його частин. 

Місцем кримінального правопорушення є певна ділянка місцевості чи 

приміщення, в межах якої був учинений злочин та виявлені сліди злочинної 

діяльності. 

2. За послідовністю проведення: первинний (огляд, який проводиться вперше); 

повторний (проводиться як виняток). Раніше ми зазначали неповторність даної 

слідчої(розшукової) дії. 

Повторний огляд проводиться у випадках коли: 

1) первинний огляд проводився недбало, неякісно (з порушенням 

тактичних рекомендацій) чи за несприятливих умов (несприятливі погодні 

умови: дощ, сніг, недостатня видимість, велике скупчення людей, недостатнє 

освітлення) або без залучення відповідних спеціалістів та використання 

необхідних науково-технічних засобів; 

2) протокол огляду не дає повного уявлення про обстановку на місці 

події; 

3) необхідно уточнити (деталізувати) відомості, що встановлені під час 

первинного огляду, або отриманих іншим шляхом; 

4) необхідність особистого сприйняття обстановки особою, яка не 

приймала безпосередньої участі у первинному огляді, та ін. 

3. За об’ємом слідчий огляд може бути: основний (оглядається усе місце 

події незалежно від шляхів переміщення злочинців); додатковий (спрямований 

на дослідження певних об’єктів, що мають доказове значення, які не були 

оглянуті при первинному та повторному оглядах). 

4. За етапами досудового провадження (до і після початок розслідування, 

на початковому та подальшому етапах). 

5. За часом проведення (у денний та нічний період доби). 

6. За способом організації (одиничний та груповий). 
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Криміналістикою і слідчою практикою вироблені загальні вимоги, які 

стосуються усіх видів слідчих оглядів, до яких можна віднести: 

1. Єдине керівництво оглядом. Даною слідчою дією завжди керує слідчий, 

а інші учасники йому підпорядковані (надають допомогу), що сприяє 

планомірності та погодженості у діях. Вказівки слідчого з приводу огляду є 

обов’язковими для усіх учасників слідчої(розшукової) дії. Неузгодженість тягне 

за собою необ’єктивність, неповноту та безсистемність оглядів. 

2. Своєчасність і невідкладність огляду. Слідчий огляд повинен 

здійснюватися негайно після отримання повідомлення про подію злочину, що 

забезпечує отримання всебічної інформації про подію й оперативність у 

здійсненні розшукових заходів.  

Між одержанням вихідної інформації про учинення злочину і початком 

проведення слідчого огляду (прибуттям слідчо-оперативної групи) повинен 

проходити мінімальний проміжок часу (зокрема, оптимальний проміжок часу не 

повинен перевищувати 15 хвилин). 

3. Об’єктивність, всебічність та повнота огляду. Усі ділянки і об’єкти, які 

пов’язані із механізмом учинення злочину і несуть будь-яку інформацію, що має 

значення для провадження, повинні бути виявлені, зафіксовані, вилучені та 

досліджені (оцінені).  

4. Цілеспрямованість і активність огляду. Виявлення, вилучення та 

дослідження доказів під час огляду повинні мати цілеспрямований характер. Це 

дозволить зібрати необхідну інформацію, визначити напрями розслідування, 

скласти уявлення про механізм учинення злочину та особу злочинця. 

5. Планомірність, системність та послідовність огляду передбачає 

правильну його організацію та певний порядок проведення, визначення меж 

огляду, послідовність пересування пошукової групи по території, застосування 

найбільш ефективних методів та прийомів огляду. 

6. Застосування науково-технічних засобів, без чого виявлення, огляд, 

фіксація, вилучення і транспортування слідів кримінального правопорушення та 

інших речових доказів, у багатьох випадках неможливе.  

7. Використання спеціальних знань. За необхідності до 

слідчої(розшукової) дії слідчий може залучати осіб, які володіють певними 

спеціальними знаннями у тій чи іншій галузі, що дозволить проводити огляд 

більш якісно та вчасно висунути правильні слідчі версії (наприклад, судово-

медичного експерта, лікарів тощо). 

8. Безпечність огляду забезпечується правильною його організацією, 

розподілом функцій між учасниками слідчої(розшукової) дії, правильним 

використанням криміналістичних засобів та спеціальних знань. 

9. Використання оперативно-розшукової інформації дозволяє отримати 

додаткові відомості про характер події, осіб, причетних до злочинів, 

місцезнаходження й ознаки об’єктів, які мають значення у провадженніі, 

уточнити порядок проведення огляду. 

10. Використання допомоги громадськості, яка може приймати участь у 

слідчому огляді як у процесуальній формі (поняті), так і не процесуальній (для 

обстеження території із значними розмірами, охорони місця події тощо). 
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11. Взаємодія слідчого з іншими суб’єктами правоохоронної діяльності 

(зокрема, оперативними працівниками, дільничними інспекторами, експертами, 

кінологами та ін.) дозволяє ефективніше та якісніше проводити дану слідчу 

(розшукову) дію. 

До учасників слідчого огляду можна віднести: 

1) особу, яка проводить слідчий огляд. 

2) не менше двох понятих. 

3) спеціаліста (наприклад, судово-медичний експерт або лікар, 

криміналіст, товарознавець, ветеринар), який не зацікавлений у результатах 

провадження; 

4)  підозрюваний, потерпілий, свідок (за клопотанням). Потерпілого 

(свідка) доцільно залучати, якщо він здатний допомогти з’ясувати обставини 

події, відтворити картину злочину, надати допомогу у виявленні слідів та 

речових доказів. 

5) інші особи, які залучаються для якісного проведення даної 

слідчої(розшукової) дії (наприклад, кінолог з собакою, громадськість та ін.). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Як слідчу дію огляд місця події можна поділити на три етапи: 

1) підготовка до проведення огляду /підготовчий/; 

2) безпосереднє проведення огляду /робочий/; 

3) фіксація ходу та результатів огляду /заключний/. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОГЛЯДУ 

Підготовчий етап починається з моменту прийняття рішення про 

проведення огляду і включає діяльність слідчого до виїзду на місце події і на 

місці події. 

До виїзду на місце події слідчий повинен здійснити наступні підготовчі 

дії: 

 одержати вичерпну інформацію про обставини учиненого кримінального 

правопорушення; 

 забезпечити до свого прибуття охорону місця події (наприклад, силами 

ПС, які знаходяться неподалік від місця злочину, або адміністрації установи) та 

затримати осіб, які є очевидцями злочинної події, до прибуття слідчо-

оперативної групи; 

 встановити, які заходи вжиті щодо усунення наслідків кримінального 

правопорушення; 

 організувати медичну допомогу потерпілим або особам, які учинили 

злочин; 

 визначити склад слідчо-оперативної групи (за необхідності залучити 

необхідних спеціалістів); 

 заздалегідь забезпечити наявність понятих, якщо є підстави вважати, що на 

місці події залучити їх буде складно або неможливо; 
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 підготувати необхідні науково-технічні засоби для забезпечення виїзду на 

місце пригоди та проведення огляду (криміналістичні засоби, транспорт, зв’язок 

та ін.); 

 вирішити питання щодо застосування службово-розшукової собаки; 

 забезпечити участь необхідних учасників у проведенні цієї 

слідчої(розшукової) дії. 

Працівники правоохоронних органів, які несподівано опинилися на місці 

злочину, а також патрульно-постові наряди поліції під час несення служби з 

охорони громадського порядку на місці події повинні здійснити такі 

першочергові дії: 

 повідомити чергового територіального органу Національної поліції 

України про прибуття на місце кримінального правопорушення та характер 

злочинної події; 

 негайно вжити заходів щодо припинення протиправних дій і затримання 

осіб, які їх скоїли. У разі неможливості справитися власними силами запросити 

допомогу сусідніх нарядів поліції; 

 з’ясувати чи є потерпілі і в разі необхідності надати їм невідкладну, у тому 

числі медичну допомогу, та викликати машину швидкої допомоги; 

 запам’ятати та позначити на місцевості позу, у якій перебуває потерпілий. 

З метою виявлення предметів, слідів та інших ознак, що мають безпосереднє 

відношення до цієї події, оглянути і запам’ятати зовнішній вигляд потерпілого, 

частини його тіла та одяг. У разі ж виявлення трупа накрити його і з місця не 

прибирати до прибуття слідчо-оперативної групи; 

 якщо склалися виняткові обставини (наприклад, якщо тіло загиблого 

перебуває на дорозі з інтенсивним рухом транспорту, на трамвайній або 

залізничній колії та ін.), труп необхідно перенести в інше місце, попередньо 

обкреслити крейдою, осколком цеглини або іншим подібним предметом позу, в 

якій він виявлений; 

 запам’ятати і за можливості письмово зафіксувати обставини, що можуть 

змінитися або зникнути: запах, стан погоди, характер освітлення та інші 

особливості на місці події, що мають значення для розслідування; 

 якщо злочинна подія мала місце у приміщенні, то необхідно звернути 

увагу і точно запам’ятати час, відкриті чи зачинені двері; відкриті чи закриті 

вікна та кватирки, цілісність у них скла, підняті або опущені занавіски на них. 

Категорично забороняється торкатися руками дверей, посуду та інших речей і 

предметів, де можуть бути виявлені сліди кримінального правопорушення; 

 шляхом опитування громадян, які перебувають на місці події, як можна 

повніше виявити коло свідків (очевидців), запитати у кожного з них звідки він 

спостерігав подію, якщо чув це від інших осіб, то від кого саме, і спробувати 

з’ясувати: 

- час та характер злочинної події; 

- особу злочинця, кількість злочинців, їх прикмети, роль кожного з них у 

вчиненому кримінального правопорушення, який проміжок часу вони 

перебували на місці події, у якому напрямку і яким чином зникли з місця події; 
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- які знаряддя та засоби використовували злочинці під час учинення 

кримінального правопорушення, де і які предмети залишили, що змінилось на 

місці події до прибуття патрульно-постового наряду; 

- відомості про громадян, які були очевидцями злочинної події; 

- якщо одержані дані свідчать про можливість затримання злочинця “за 

гарячими слідами”, то старший наряду повинен негайно почати його 

переслідування, попередньо організувавши охорону місця події. 

Прибувши на місце події слідчий повинен: 

 відмітити час прибуття слідчо-оперативної групи; 

 переконатися, що заходи щодо охорони місця події, надання допомоги 

потерпілим, ліквідації наслідків вжито; 

 вжити заходів по збереженню речових доказів; 

 перевірити зміни, які відбулися на місці події до його прибуття; 

 визначитися з колом учасників слідчого огляду і провести інструктивну нараду; 

 встановити особу потерпілого (свідків) і при необхідності опитати їх, дати 

завдання оперативним працівникам щодо встановлення зазначених осіб; 

 визначити сліди, що залишені потерпілим, очевидцями та іншими особами, які 

не причетні до кримінального правопорушення; 

 зафіксувати місцеположення потерпілого, у випадку необхідності його 

транспортування до медичного закладу; 

 отримати оперативну інформацію для висунення слідчих та розшукових версій; 

 видалити з місця події сторонніх осіб, які не пов’язані з проведенням огляду; 

 забезпечити збереження слідів, речових об’єктів та охорону обстановки місця 

події; 

 дати розпорядження працівникам правоохоронних органів провести необхідні 

оперативно-розшукові заходи (наприклад, встановлення очевидців, організувати 

переслідування і затримання злочинців за “гарячими” слідами тощо); 

 оповістити територіальні органи про характер злочину та прикмети злочинців; 

 організувати спостереження (засідки) у місцях можливої появи злочинців; 

 використовувати (при необхідності) засоби масової інформації; 

 скласти план огляду місця події. 

Після проведення організаційно-підготовчих заходів слідчий приступає 

до безпосередньо огляду, під час якого знайомиться з обстановкою місця події, 

визначає межі огляду, висуває версії стосовно події (робочий етап). 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Під час проведення організаційно-підготовчих заходів працівники поліції 

повинні пам’ятати, що під час слідчого огляду злочинці іноді намагаються 

спостерігати за діями слідчо-оперативної групи, запам’ятовуючи факти 

виявлення та вилучення тих чи інших об’єктів. Нерідко зацікавлені особи 

перебувають поблизу місця кримінального правопорушення з надією, що їх 

можуть запросити до участі у слідчій дії як понятих, що необхідно враховувати 

під час досудового розслідування. 
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Якщо діяльність слідчого на підготовчому етапі носить організаційний 

характер, то на робочому етапі вона набуває дослідницький характер. 

 

3. ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ 

Під тактикою слідчого огляду слід розуміти комплекс найбільш 

раціональних і ефективних способів дій, або найбільш доцільну лінію поведінки 

слідчого, що забезпечує виявлення максимальної кількості слідів злочину та 

речових доказів, інформації про досліджувану подію. 

 

Визначення меж слідчого огляду. 

Основною особливістю слідчого огляду є специфіка визначення його меж. 

Як свідчить слідча практика, помилки у визначенні меж огляду допускалися саме 

у випадках механічного фіксування слідів і обстановки на місці події, без їх 

осмислення. Але саме характер події і обстановка визначають у кожному 

конкретному випадку межі території, яка повинна ретельно оглядатися. Через 

необґрунтоване звуження меж залишаються без огляду ті ділянки місцевості, на 

яких можуть знаходитися об’єкти, які безпосередньо пов’язані зі злочином. 

Загалом, методи слідчого огляду умовно можна класифікувати за різними 

підставами (за М.В. Салтевським): 

1. За глибиною дослідження: 

 загальний (оглядовий). Слідчий, не змінюючи обстановки, обходить 

територію місця події, отримуючи уявлення про характер злочинної події, 

встановлює положення предметів і явищ, аналізуючи їх взаємозв’язок. Після 

чого визначає межі огляду, розстановку сил та засобів (їх використання), 

порядок руху учасників огляду та методи дослідження обстановки в цілому та 

окремих її елементів; 

 детальний – полягає у ретельному дослідженні слідів злочину, речових 

об’єктів, що мають відношення до провадження. Детальний огляд можна 

починати тільки у тому випадку, коли обстановка місця події зафіксована у 

протоколі (схемі, плані) або за допомогою фотозйомки або відеозапису. За 

допомогою тактичних і науково-технічних засобів виявляються і фіксуються 

сліди злочину та інші речові докази, перевіряються дані загального огляду. 

2. За повнотою дослідження: 

 вибірковий (суб’єктивний) метод огляду передбачає дослідження об’єкта 

(обстановки) тільки у місцях розташування слідів злочину та інших речових 

об’єктів, визначених відповідно до механізму його учинення, тобто вибірково; 

 суцільний (об’єктивний) метод полягає у всебічному дослідженні усієї 

території (обстановки) місця події в цілому, не минаючи жодного об’єкту. 

3. За характером дослідження: 

 статичний метод передбачає огляд місця події без порушення обстановки 

і механічного переміщення у просторі окремих слідів кримінального 

правопорушення та інших речових доказів з місця виявлення. Під час огляду 

слідчий пересувається по місцю події, орієнтуючись в матеріальній обстановці, 

та визначає об’єкти, які можуть мати відношення до події злочину; 
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 динамічний метод огляду дозволяє застосовувати засоби дослідження до 

об’єктів пізнання, що знаходяться у динаміці. Під час огляду об’єкти 

дослідження можна брати в руки, пересувати, описувати, вимірювати, 

моделювати та всебічно досліджувати їх ознаки, не змінюючи самий предмет. 

4. За послідовністю застосування: 

1. Концентричний метод – огляд місця події проводиться за спіраллю від 

периферії до центру. Цей метод найдоцільніше використовувати у тих випадках, 

коли немає чітко визначеного центру місця події і проведення огляду пов’язане 

із виявленням слідів прибуття та відходу злочинців з місця злочину, засідки або 

очікування об’єкту злочину чи виявленням інших слідів та речових доказів. 

2. Ексцентричний метод – огляд місця події проводиться за спіраллю від 

центру місця події до периферії. Цей метод доцільно використовувати для 

огляду місця події, яке має певний центр (знаходження у приміщенні трупа, 

наявність слідів зламу та ін.). 

3. Фронтальний (лінійний) метод – являє собою огляд значних за площею 

ділянок місцевості (узбережжя річки, ліс, парк, поле, ангар тощо). Цей метод 

застосовується із залученням допоміжної групи, яка розміщується у лінію 

(шеренгу) і рухається фронтально. Іноді цей метод називають “прочісуванням” 

території, коли група шикується у розгорнутий стрій і, рухаючись, обслідує 

відразу велику територію. Лінія руху може бути прямою (огляд траси, 

залізничної колії) або ломаною (огляд узбережжя річки). 

4. Секторний метод огляду місця події полягає у дослідженні території 

за секторами. Слідчий, перебуваючи у центрі досліджуваної території, за 

компасом визначає напрямок магнітного меридіану (північ – південь) і за ходом 

годинної стрілки відкладає сектор, наприклад, з кутом у 30
о
. Оглянувши 

територію одного сектора, він відкладає другий, після його дослідження – третій 

і т.д., поки не дослідить усю територію в цілому. 

5.  Метод огляду місця події по квадратах полягає у дослідженні 

території за квадратами. Слідчий розбиває досліджувану територію (окрему 

ділянку місцевості) на певні квадрати. Оглянувши територію одного квадрату, 

він переходить до іншого. Орієнтирами у даному випадку можуть виступати 

будинки, споруди, дерева, кущі та інші об’єкти. 

6. Для пошуку дрібних слідів, куль, гільз, схованок у предметах меблі та 

інших предметів, що мають значення для провадження, використовується 

вузловий метод, при застосуванні якого місце події попередньо розділяється на 

ділянки, квадрати або вузли, кожний з яких оглядається окремо. 

7. Методи огляду місця події можуть бути й комбінованими, залежно від 

слідчої ситуації, що склалася під час проведення даної слідчої(розшукової) дії. 

Наприклад, під час огляду ділянки місцевості із значними розмірами, слідчий 

розбиває всю територію, що підлягає огляду, на квадрати, кожний з яких оглядає 

концентричним, ексцентричним або фронтальним методами залежно від 

характеру місцевості та слідової картини. 

Під час слідчого огляду необхідно виявити, дослідити та зафіксувати 

сліди, які вказують на: 
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1. Дії особи до учинення злочину (спосіб прибуття на місце події, 

організація засідок і очікування потерпілого, безпосередня підготовка до скоєння 

кримінального правопорушення). 

2. Дії особи, що пов’язані із учиненням злочину (спосіб скоєння 

кримінального правопорушення, механізм нанесення тілесних ушкоджень 

потерпілому, розподіл злочинних ролей). 

3. Дії особи після учинення кримінального правопорушення (спосіб 

зникнення з місця події та приховання або знищення слідів кримінального 

правопорушення). 

4. Бездіяльність особи, що викликала негативні (злочинні) наслідки. 

5. Предмет (об’єкт) посягання. 

6. Місце та час учинення кримінального правопорушення (проміжок часу 

знаходження злочинців на місці події). 

7. Фізіологічні, психологічні та інші ознаки особи злочинця: сліди рук, 

взуття, зубів та інших частин тіла; сліди крові, поту, слини, сперми та інші 

виділення людини, волосся, частини епідермісу та ін.; відомості, які вказують на 

характер одягу злочинця та інших супутніх ознак (тобто предметів, що його 

супроводжують); сліди, які вказують на кількість злочинців, наявність 

злочинного досвіду, певних спеціальних (не обов’язково злочинних) вмінь й 

навичок, фізіологічний й психологічний стан злочинця та ін. Важливе значення 

для розслідування злочинів (особливо проти життя, здоров’я та статевої свободи 

особи) має виявлення мікрослідів, об’єктів зі слідами запаху та різних виділень 

людини. 

8. Характер злочинних наслідків. 

9. Обставини, що сприяли або перешкоджали учиненню злочину. 

10. Наявність негативних обставин. 

Інсценування злочину – це штучне створення зацікавленими особами 

обстановки, яка б утворювала помилкове уявлення про нібито учинене 

кримінальне правопорушення. 

На інсценування можуть вказувати такі типові ознаки: відсутність слідів 

злочину на тих ділянках, де вони повинні бути, і, навпаки, наявність слідів у тих 

місцях, де їх не повинно бути; невідповідність розмірів викрадених об’єктів 

механізму учинення злочину; невиправданий безлад на місці події; 

невідповідність ситуації, що розповідається учасником процесу, механізму 

учинення злочину; наявність зайвих, ні чим не пояснених численних 

пошкоджень на перешкодах, та ін. 

Огляд трупа – це слідча дія, що провадиться слідчим або особою, яка 

проводить дізнання, на місці знаходження трупа з метою виявлення ознак, що 

дозволяють встановити особу потерпілого, місце, час, обставини і причини 

смерті, а також для відшукання ознак, які вказують на можливого злочинця. 

Огляд трупа та його частин є складовою частиною загального огляду 

місця події і проводиться безпосередньо слідчим. Зовнішній огляд трупа є 

обов’язковим і, як правило, проводиться за місцем його виявлення. Однак труп 

може бути і самостійним об’єктом огляду у морзі чи іншому місці, яке не 

пов’язане із злочинною подією. 
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При зовнішньому огляді трупа необхідно зафіксувати такі відомості: 

1. Особу загиблого. Опис зовнішності при цьому проводиться за методом 

словесного портрета, зокрема, зазначається стать, приблизний вік, загальна 

довжина трупа та його тілесна будова, загальний колір кожного покрову, 

характер трупних явищ, вид голови та обличчя (волосся, стан очей, рот, зуби), 

шия, груди, живіт, спина, руки, ноги та інші індивідуальні особливості. 

2. Первинні відомості про час та причини смерті. 

3. Знаряддя злочину, що спричинили смерть потерпілого. 

4. Розташування трупа відносно оточуючих нерухомих елементів 

обстановки, його поза (положення). 

5. Які зміни відбулися у первісній обстановці місця події (причини, 

характер). 

6. Наявність або відсутність тілесних ушкоджень, їх форма, характер, 

розмір та механізм утворення. Ушкодження на тілі трупа, плями крові та інші 

об’єкти, що мають значення, фотографуються за правилами масштабної зйомки. 

7. Якщо труп виявлений зі слідами вогнепального поранення, то 

необхідно ретельно оглядати одяг та взуття загиблого безпосередньо на місці 

учинення кримінального правопорушення, щоб відшукати кулі, які можуть 

знаходитися у складках одягу та під час транспортування до моргу можуть бути 

втраченими. 

8. Сліди боротьби та опору як на оточуючій обстановці, так і на трупі. 

Важливо зафіксувати положення трупа (пораненого), оглянути його руки з 

метою виявлення слідів злочину (наприклад, волосся або фрагментів одягу 

злочинця), а також необхідно з цією ж метою оглянути його одяг. 

9. Стан одежі і взуття, у які одягнена загибла особа, та пошкодження на 

них. Кожний елемент одягу оглядається окремо. Під час огляду одежі необхідно 

встановити відповідність її розмірам трупа, вміст кишень тощо. 

10. Сліди та нашарування сторонніх частин на тілі, одежі і взутті 

загиблого. 

11. Температуру навколишнього середовища. 

12. Виявлення негативних явищ (наприклад, відсутність крові, бруду на 

взутті чи одязі або навпаки їх наявність невластивих місцю знаходження трупа 

тощо). 

13. Місцезнаходження трупа (“ложе трупа”). Після огляду зовнішнього стану 

одягу, фіксації положення і пози трупа слід оглянути “ложе трупа”. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Отже, слідчий повинен виявляти і закріплювати усі фактичні обставини, 

які можуть бути підставою для висунення слідчих версій або засобом їх 

перевірки. В умовах неочевидності учиненого злочину, недостатності вихідної 

інформації і відсутності повної картини скоєного досить важко визначити, що 

саме з виявлених обставин є суттєвим. У цьому випадку необхідно фіксувати усі 

несуттєві для провадження моменти, ніж залишити без уваги будь-яку істотну 

деталь. 
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4. ТАКТИКА ОСВІДУВАННЯ 

Освідування – це самостійна слідча (розшукова) дія, яка проводиться на 

підставі постанови слідчого і полягає в огляді тіла живої людини з метою 

виявлення і фіксації наявності або відсутності особливих прикмет, слідів 

злочину, тілесних ушкоджень, стану сп’яніння і його ступеня, інших ознак та 

властивостей, що мають значення для кримінального провадження. 

При необхідності виявити або засвідчити наявність у обвинуваченого, 

підозрюваного або у потерпілого чи свідка особливих прикмет слідчий виносить 

про це постанову і проводить освідування. 

Слідчий не вправі бути присутнім при освідуванні особи іншої статі, коли 

це зв’язане з необхідністю оголювати особу, що підлягає освідуванню. При 

освідуванні не допускаються дії, які принижують гідність освідуваної особи або 

небезпечні для її здоров’я. 

Про результати освідування, проведеного слідчим, складається протокол, 

який підписують слідчий та освідуваний. При судово-медичному освідуванні 

складають акт, а коли освідування проводить лікар, він видає довідку. 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Слідчий огляд можна вважати закінченим, якщо на усі питання, що випливають з 

події злочину, одержана повна інформація (про механізм і спосіб учинення 

злочину, встановлена особа злочинця). На заключному етапі огляду слідчий ще 

раз обходить місце події, щоб переконатися у тому, що кожна ділянка, яка 

відноситься до події злочину, повністю та ретельно оглянута, а потім з усіма 

учасниками оцінює результати огляду. 

 

5. ФІКСАЦІЯ ХОДУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ОГЛЯДУ 

Протокол слідчого огляду складається з трьох частин (вступної, описової 

та заключної) і повинен містити такі відомості: 

 дата та місце проведення огляду; час початку та закінчення 

слідчої(розшукової) дії; 

 відомості про особу, яка проводила огляд та які беруть участь в огляді; 

 привід та підстави для проведення слідчого огляду; 

 правове обґрунтування огляду (посилання на відповідні статті КПК 

України); 

 відомості про понятих (прізвища та адреси); 

 відмітка про роз’яснення прав та обов’язків понятим; 

 орієнтуюче та детальне описання місця події; 

 детальний опис виявлених слідів злочину, речових доказів й інших 

об’єктів, що мають значення для провадження, та їх характеристика; дії слідчого 

та результати огляду; відомості про застосування науково-технічних засобів; 

 відомості про вилучені предмети і сліди, умови їх фіксації; 

 перелік схем, графіків, фотознімків, виконаних під час огляду; 

 відмітка про ознайомлення з протоколом усіх учасників 

слідчої(розшукової) дії; 
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 заяви та зауваження присутніх під час слідчої(розшукової) дії осіб, 

зроблені з приводу тих чи інших дій слідчого. 

Протокол підписує слідчий, поняті та усі особи, які приймали участь у 

слідчому огляді. 

До додаткових (факультативних) засобів фіксації можна віднести: 

застосування фотозйомки, аудіо- та відеозапису, складання планів, схем, 

графіків, діаграм, рисунків, креслень та ін. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ: 

Отже, у протоколі слідчого огляду уся обстановка місця події повинна 

бути відображена таким чином, щоб кожен співробітник, який не приймав 

безпосередньої участі в огляді, мав можливість повністю уявити місце злочину 

за його описом. Від повноти, всебічності й об’єктивності огляду та докладного 

описання його результатів багато у чому залежить доказове значення цієї 

слідчої(розшукової) дії. Неуважне та поверхневе проведення слідчого огляду 

тягне за собою втрату речових доказів і як наслідок зупинення кримінального 

провадження. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що досягнення мети слідчого 

огляду можливе за умови своєчасного його проведення, використання 

різноманітних тактичних прийомів та методів. Для визначення послідовності 

проведення огляду необхідно враховувати слідчу ситуацію, що склалася, і 

використовувати наявну інформацію про учинений злочин, визначаючи 

найбільш ймовірні місця знаходження слідів злочину та інших речових доказів. 

Слідчий огляд можна вважати позитивним, якщо досягнута кінцева мета 

даної слідчої(розшукової) дії – виявлені сліди кримінального правопорушення, є 

достатня інформація для висунення загальних і окремих слідчих версій, отримані 

достатні відомості для організації розшуку й затримання злочинців та 

викраденого майна, встановлення потерпілих, свідків тощо. 

 

ТЕМА № 2 ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ 

 (2 години) 

 

1. Поняття, завдання та різновиди обшуку 

2. Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку 

3. Загальна тактика проведення обшукУ 

4. Фіксація ходу і результатів обшуку та тимчасового доступу до речей та 

документів 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. 

Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. профессора Р.С. Белкина. – М.: 

Из-кая группа НОРМА-ИНФРА М, 1999. – С.648-664. 

2. Бахін В. П. Криміналістика : курс лекцій : у 2 ч. / В. П. Бахін, І. В. Гора, П. В. 



 16 

Цимбал. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2002. – Ч. І. – 356 с. 

3. Бахін В. П. Тактика допиту : навч. посібник / В. П. Бахін, В. К. Весельський. – 

К. : НВТ “Правник”, 1997. – 64 с. (Сер. «Навчально-практичне видання»). 

4. Криминалистика : в 2 т. / под ред. профессоров Р. С. Белкина, В. П. Лаврова, 

И. М. Лузгина. – М., 1988. – Т. 2. – 454 с. 

5. Криминалистика : курс лекций : [учеб. пособие для вузов]. – М. : Изд-во 

«Экзамен», 2005. – 352 с. (Серия «Курс лекций») 

6. Криминалистика : пособие для подготовки к занятиям и екзаменам. – Харьков 

: Изд-во «ВМБ», 2007. – 132 с. 

7. Криміналістика : мультимедійний підручник / В. І. Перкін, П. Д. Біленчук, В. 

К. Весельський, В. Б. Школьний, Ю. Б. Комаринська. – К., 2008. 

8. Криміналістика : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти / за ред. В. 

Ю. Шепітька. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Концерн «Видавничий Дім 

«Ін Юре», 2004. – 728 с. 

9. 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. – 684 с. 

10. Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі) : підруч. / М. В. 

Салтевський. – К. : Кондор, 2005. – 588 с., 32 іл. 

11. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые 

образцы документов / под ред. В. А. Образцова. – М. : Юристъ, 1999. – 501 с. 

12. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій: Монографія – 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2006. – 415 с. 

13. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення розслідування діяльності 

злочинних угруповань : монографія / Чаплинський К. О. – Дніпропетровськ : 

Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. – 304 с. 

14. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій : монограф. 

/ Чаплинський К.О. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; 

Ліра ЛТД, 2011. – 496 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Головною метою лекції є на основі вивчення вітчизняної судово-слідчої 

практики, узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, з урахуванням 

сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку криміналістичної 

науки розглянути поняття, види та класифікацію обшуків; особливості 

організаційно-підготовчих й тактичних заходів до проведення обшуку; 

проблемні питання проведення обшуку в житлових приміщеннях громадян, 

консульських установах та дипломатичних представництвах, особливості 

фіксації ходу і результатів обшуку. 

 

ВСТУП 

Розслідування різноманітних видів кримінальних правопорушень, як 

правило, супроводжується формуванням несприятливих слідчих ситуацій, 

зокрема, наявність незначного обсягу інформації, відсутність слідів та очевидців 

злочину, активна протидія розслідуванню та ін. Вказане вимагає удосконалення 
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організаційно-підготовчих і тактичних заходів по проведенню окремих слідчих 

(розшукових) дій, зокрема, обшуків. 

Вчасне та якісне проведення цих слідчих (розшукових) дій із урахуванням 

особливостей розслідування окремих видів злочинів може сприяти одержанню 

важливих доказів, які свідчать про причетність певних осіб до злочинної 

діяльності. 

 

1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ТА РІЗНОВИДИ ОБШУКУ 

Обшук – це слідча (розшукова) дія, змістом якої є примусове обстеження 

приміщень і споруд, ділянок місцевості, окремих громадян з метою відшукання і 

вилучення предметів, що мають значення для провадження, а також виявлення 

розшукуваних осіб. 

Проведення обшуку пов’язано з певними обмеженнями конституційних 

прав громадян на недоторканість особи, житла, таємниці листування та ін. 

Правові підстави проведення обшуку. Обшук є слідчою (розшуковою) 

дією, процесуальний порядок проведення якої закріплений у ст.ст. 234-236 

Кримінального процесуального кодексу України. 

Обшук проводить слідчий в тих випадках, коли він має достатні дані 

вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а 

також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у 

провадженні, заховані в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи. 

Слідчий може провести обшук також і у тому випадку, коли він має достатні дані 

про те, що в певному приміщенні або місці переховується злочинець. 

Задачі обшуку: 

1. Виявлення та вилучення: 

 знарядь кримінального правопорушення (наприклад, зброї, знарядь зламу та 

інших об’єктів); 

 предметів зі слідами злочину або тих, що є результатом злочинної діяльності 

(наприклад, підроблені документи, фальшиві гроші тощо); 

 предметів та цінностей, здобутих (нажитих) злочинним шляхом; 

 документів, що мають значення для провадження або характеризують особу 

злочинця (фотознімки, аудіо- та відеозаписи, листи, щоденники, записні 

блокноти тощо); 

 об’єктів, що використовувалися для реалізації злочинного задуму; 

 об’єктів, вилучених з цивільного обороту, заборонених для використання або 

потребуючих спеціального дозволу, незалежно від того, відносяться вони до 

провадження чи ні (наприклад, вогнепальна та холодна зброя, наркотичні засоби, 

радіоактивні, психотропні, вибухові або отруйні речовини, таємні документи 

тощо); 

 майна для забезпечення відшкодування заподіяних збитків (з метою 

забезпечення цивільного позову) або в цілях можливої конфіскації; 

 інших об’єктів, що мають значення для кримінального провадження і 

виступають засобом встановлення об’єктивної істини. 

2. Виявлення: 
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 осіб, які переховуються від слідства та суду або втекли з під варти чи місць 

позбавлення волі та знаходяться у розшуку; 

 трупів та їх частин; 

 тварин (зокрема, що використовувалися як засоби або знаряддя учинення 

злочину). 

3. Перевірка зібраних за кримінальним провадженням доказів та 

одержання нових доказів й перевірка слідчих версій, що висунуті слідчим на 

початковому етапі розслідування. 

4. Встановлення обставин, що сприяли або перешкоджали учиненню 

кримінального правопорушення, вжиття заходів профілактичного характеру та 

ін. 

Об’єкти обшуку: 

 жилі приміщення (наприклад, будинок, квартира, дача, номер у готелі 

тощо); 

 нежилі приміщення (офіси, склади, підсобні приміщення, робочі кабінети); 

 ділянки місцевості (наприклад, сад, город та ін.); 

 транспортні засоби; 

 засоби комп’ютерної техніки; 

 живі особи. 

Загалом більшість науковців залежно від тих чи інших підстав 

класифікують обшуки таким чином: 

1) за видом учиненого злочину (наприклад, обшук при розслідуванні убивств, 

грабежів, розбійних нападів, вимагань тощо); 

2) за етапами досудового розслідування (на початковому та подальшому етапах); 

3) за характером об’єктів обшуку (наприклад, обшуки квартир, будинків, 

службових кабінетів, приміщень, ділянок місцевості, транспортних засобів, 

живих осіб та ін.); 

4) за характером об’єктів пошуку (виявлення людей, трупів та їх частин, знарядь 

та слідів злочину, документів та інших об’єктів, що мають значення для 

провадження); 

5) за послідовністю проведення: 

- первинний (обшук, який проводиться вперше); 

- додатковий (спрямований на дослідження певних об’єктів або ділянок, що 

залишилися необстеженими під час проведення первинного обшуку); 

- повторний (у слідчій практиці можуть складатися ситуації, які вимагають 

проведення повторного обшуку). До таких ситуацій можна віднести: 

 первинний обшук проводився неякісно (з порушенням тактичних 

рекомендацій) чи за несприятливих умов (велике скупчення людей, дощова 

погода, недостатнє освітлення) або без використання відповідних науково-

технічних засобів; 

 отримана оперативно-розшукова інформація про конкретне місце приховання 

розшукуваних об’єктів (наявність схованки) та ін. 

6) за способом організації (одиничний та груповий); 

7) за часом проведення (одночасний та різночасний). 
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Одночасний обшук – це погоджене за часом проведення взаємодіючими 

між собою слідчими оперативними групами кількох обшуків у різних місцях або 

осіб, які здійснюються в межах одного кримінального провадження. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Загалом, проведення обшуку складається з трьох етапів: 

1) підготовка до проведення обшуку /підготовчий/; 

2) безпосереднє проведення обшуку /робочий/; 

3) фіксація ходу та результатів обшуку /заключний/. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧІ ЗАХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ 

ОБШУКУ 

Організаційно-підготовчі заходи до проведення обшуку повинні 

складатися з таких елементів: 

1. Вивчення матеріалів кримінального провадження. 

2. Збір орієнтуючої інформації про: 

 особу злочинця, а також членів його сім’ї, родичів та знайомих; 

 усі епізоди злочинної діяльності; 

 місця (об’єкти) обшуків; 

 знаряддя (засоби) злочину та предмети, що здобуті злочинним шляхом і 

підлягають відшуканню, та ін. 

3. Аналіз та оцінка зібраної інформації та слідчої ситуації, що склалася на 

певному етапі розслідування, до ухвалення рішення про проведення обшуку. 

4. Прийняття (ухвалення) рішення про проведення обшуку. 

5. Планування та визначення часу проведення обшуку. 

6. Створення оптимальних умов для проведення даної слідчої 

(розшукової) дії. 

7. Визначення та підготовка необхідних науково-технічних і 

транспортних засобів. 

8. Вирішення питання про застосування службової собаки. 

9. Добір необхідних учасників для проведення обшуку. 

10. Визначення способу фіксації ходу та результатів обшуку. 

11. Розробка заходів, що передбачають дії учасників обшуку у випадках 

виникнення не передбачуваних ситуацій або ускладнень. 

12. Складання плану проведення обшуку. 

13. Проведення інструктивної наради (інструктаж) серед усіх учасників 

слідчої (розшукової) дії. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що виконання усіх наведених 

організаційно-підготовчих заходів надає керівнику операції можливість обрати 

оптимальний час для проведення обшуків, визначити правильну лінію поведінки 

та тактику проведення пошукових дій. 

 

3. ЗАГАЛЬНА ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ 
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Проведення обшуку складається з чотирьох стадій: підготовча; оглядова; 

детальна; фіксація ходу та результатів обшуку. 

Підготовча стадія полягає у непомітному прибутті й раптовому 

проникненні пошукової групи до об’єкту обшуку та проведенні низки 

невідкладних дій. 

Для непомітного прибуття пошукової групи на місце обшуку та 

забезпечення раптовості проведення слідчої (розшукової) дії, а також 

запобігання протидії й знищенню речових доказів доцільно: 

 транспортні засоби залишати на певній відстані від місць проведення обшуку; 

 наближатися до об’єкту групами по одному-два чоловіки, а не усім учасникам 

разом; 

 використовуючи ліфт, підніматися на один-два поверхи вище або нижче 

потрібної сходової площадки; 

 розташовуватися біля вхідних дверей так, щоб у полі зору була одна особа 

(бажано знайома злочинцям, наприклад, сусід); 

 забезпечити спостереження за вікнами та переходами; 

 прибувши на службову територію, прийняти заходи щодо маскування мети 

“візиту” і повідомити про нього безпосередньо перед початком обшуку. 

Після вжиття усіх необхідних заходів безпеки, слідчий пропонує 

добровільно видати предмети, що мають значення для провадження. Доцільно 

також роз’яснити обшукуваному значення добровільної видачі розшукуваних 

об’єктів. 

Оглядова стадія. Закінчивши підготовчі дії (підготовчу стадію) до проведення 

обшуку, керівник пошукової групи обходить усі приміщення і безпосередньо 

знайомиться з обстановкою (кількість та розташування кімнат, кількість меблі, 

наявність підсобних приміщень тощо). 

Базуючись на загальних положеннях щодо проведення обшуків, доцільно 

використовувати такі методи: 

1. Послідовне і вибіркове обстеження. Під час вибіркового обстеження за 

наявності достатніх підстав перевіряються, насамперед, місця ймовірного 

приховування розшукуваних об’єктів. Цей метод застосовується при проведенні 

трудомістких робіт, зокрема, розбиранні стін чи підлог, розкопці певної ділянки 

місцевості тощо. Якщо вибірковий пошук не дає позитивних результатів, то 

керівник операції переходить до послідовної перевірки усіх об’єктів. Обшук 

необхідно починати з найбільш трудомістких ділянок (горище, підвал), оскільки 

до завершення цієї слідчої (розшукової) дії слідчий буде втомлений і не зможе 

ретельно їх обстежити.  

2. Паралельне і зустрічне обстеження. Паралельне обстеження доцільне 

під час обшуків просторого приміщення або ділянки місцевості. В інших 

випадках проводиться зустрічне обстеження. У цьому випадку одна особа, яка 

проводить обшук, рухається праворуч від входу, а інша – ліворуч. Зустрівшись, 

вони оглядають центр приміщення (ділянки місцевості). 

3. Одиночний і груповий пошук обирається з урахуванням кількості осіб, 

які проводять обшук. У зв’язку з тим, що для проведення обшуків залучається 

значна кількість осіб, які не мають достатньої підготовки, необхідно вміло 
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поєднувати прийоми одиночного і групового пошуків. Там, де особи мають 

недостатню кваліфікацію у тактиці обшуку, пошук веде керівник пошукової 

групи, а інші надають йому допомогу 

4. Обстеження без порушення і з порушенням цілісності об’єктів. У 

першому випадку застосовуються методи вимірювання, порівняння, зважування 

та інші для встановлення розходжень у вазі, розмірі та ін. Виявлення 

невідповідностей між об’єктами свідчить про наявність схованки. Проводячи 

обшук, слідчий має право розкривати замкнені приміщення і сховища, якщо 

володілець відмовляється їх відкрити.  

5. Відволікаючі прийоми застосовуються шляхом зміни послідовності 

обшуку, проведення вибіркових обстежень, умисного затримання уваги на 

другорядних об’єктах у випадках інформованості керівника операції (пошукової 

групи) про схованки, у випадках коли недоцільно розкривати злочинцям свою 

поінформованість та її джерела. 

6. Використання рефлексії обшукуваних осіб. За допомогою рефлексії 

слідчий викликає певні реакції злочинців або створює конкретні умови, за яких 

особа вчиняє певні дії, і спостерігає за ними, для викриття прихованих об’єктів. 

7. Систематичність пошуку та облік дій. Керівник пошукової групи 

повинен уважно і послідовно оглядати об’єкти, не відволікаючись на інші. 

Отримані результати необхідно ретельно занотувати у протоколі, а також 

доцільно складати плани і схеми, які є ефективними у тих випадках, коли 

фотозйомка не забезпечує наочності і не дозволяє зафіксувати розташування 

схованки та способи виявлення й вилучення. 

8. Застосування науково-технічних засобів. Проведення одночасних 

обшуків доцільно поєднувати з використанням пошукової техніки для створення 

у злочинців враження про марність приховування розшукуваних предметів. 

9. Залучення підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого до 

проведення обшуків. Участь в обшуку підозрюваних та обвинувачених дозволяє 

слідчому спостерігати за їх психофізичними реакціями під час проведення 

слідчої (розшукової) дії. Залучення свідків та потерпілих дозволить запобігти 

вилученню об’єктів, які не мають ніякого відношення до кримінального 

провадження. 

10. Спостереження за поведінкою осіб, у яких проводять обшук, та тих, 

хто опинився в цьому місці застосовується, коли необхідно встановити, які дії 

пошукової групи викликають у таких осіб відповідну реакцію (наприклад, 

хвилювання, червоніння обличчя, тремтіння рук, голосу тощо). Обшуки, які 

проводяться у присутності цих осіб є більш ефективними, ніж без їх участі.  

Також необхідно спостерігати і за поведінкою тварин, птахів та ін., які 

можуть вказувати на місце знаходження розшукуваних об’єктів (собака чи кішка 

може знаходитися біля хазяїна, комахи роїтися над трупом або його частинами 

тощо). 

11. Раптове (несподіване) пред’явлення обшукуваному предмета, 

виявленого під час обшуку. Вказаний тактичний прийом дозволяє створити у 

обшукуваного враження, що пошуковій групі відомі усі об’єкти, які підлягають 

відшуканню, та місця їх знаходження.  
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12. Приймаючи до уваги, що місця обшуків можуть знаходитися на 

відкритій місцевості, керівник операції повинен забезпечити зовнішню охорону, 

до обов’язків якої входить: спостереження за об’єктом обшуку, недопущення 

виходу будь-кого з об’єкта обшуку, спостереження за поведінкою осіб, які 

приймають участь в обшуку.  

13. Під час обшуку доцільно використовувати прийом, який заснований 

на видаленні певних осіб з місця проведення обшуку, для того, щоб 

використовувати їх необізнаність про його результати під час проведення 

наступних допитів. 

14. Постійний обмін інформацією між учасниками обшуку про виявлені 

предмети, способи приховання та прийоми виявлення. 

15. Постійний зв’язок між окремими групами і штабом. Як зазначалося, 

для одночасних обшуків створюється кілька груп, залежно від кількості об’єктів, 

які підлягають обшуку.  

16. Під час проведення обшуку приміщень примусовому обстеженню підлягають 

як житлові, так і не житлові приміщення, які є у володінні фізичних та 

юридичних осіб. Обшук за місцем постійного (навіть тимчасового) проживання 

чи роботи доцільно проводити негайно відразу ж після затримання злочинців, що 

допоможе виявити предмети, які свідчать про злочинну діяльність їх власників. 

Територію, яка підлягає обшуку, необхідно оточити, а потім оглянути. 

Перед початком обшуку місцевість поділяється на ділянки (сектори) довжиною 

не більше 50 метрів, орієнтирами яких будуть дерева і кущі, що дозволяє 

керівнику пошукової групи спостерігати за діями учасників обшуку. Межі 

обшуку визначаються з урахуванням кількості учасників пошукових груп, 

характеру місцевості та об’єктів, які розшукуються. 

Якщо розшукувані об’єкти не були знайдені, то слідчий може провести обшук 

особи. Обшук особи – це примусове обстеження тіла живої людини, її одягу, 

взуття і речей, що знаходяться при ній. 

Усі виявлені об’єкти (предмети, документи, цінності) слідчий повинен 

пред’явити понятим та іншим особам, які приймають участь у даній слідчій 

(розшуковій) дії, акцентуючи увагу на їх ознаках, прикметах, особливостях та 

місці і способах зберігання або приховання. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Підсумовуючи зазначимо, що розглянуті тактичні прийоми обшуку не 

повинні бути ізольованими один від одного. Майстерність й професіоналізм 

слідчого полягає у тому, щоб він, використовуючи усі прийоми та засоби, міг 

правильно їх спланувати, готуючись до обшуків, вміти варіювати ними під час 

проведення слідчої (розшукової) дії, відмовляючись від одних і переходячи до 

інших, виходячи зі слідчої ситуації, що склалася на певному етапі досудового 

розслідування. 

 

4. ФІКСАЦІЯ ХОДУ І РЕЗУЛЬТАТІВ ОБШУКУ 

Про проведення обшуку слідчий складає протокол у двох примірниках з 

додержанням правил. Вказаний протокол є обов’язковим засобом фіксації 
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обшуку. В протоколі повинні міститися такі відомості: підстави для проведення 

обшуку; відомості про об’єкт у якому було проведено обшук; відомості про 

особу у якої було проведено обшук; дані про спеціаліста, який здійснював 

фотозйомку або відеозапис; відомості про фото- чи відеоапаратуру, приладдя до 

неї, відеокасету; дані про умови зйомки; дії слідчого та результати обшуку; заяви 

та зауваження присутніх під час слідчої (розшукової) дії осіб, зроблені з приводу 

тих чи інших дій слідчого та пошукової групи. 

Усі предмети і документи, які підлягають вилученню, слідчий повинен 

перелічити в протоколі обшуку чи у доданому до нього опису із зазначенням їх 

назви, кількості, розміру, ваги, кольору, матеріалу, з якого вони виготовлені, та 

індивідуальних ознак (прикмет). Щодо кожного предмета повинно бути 

зазначено в якому саме місці та за яких обставин він був виявлений. У 

необхідних випадках вилучені об’єкти повинні бути на місці обшуку упаковані 

та опечатані. Протокол обшуку і опис вилучених об’єктів підписують слідчий, 

поняті, особа, у якої проводилася слідча (розшукова) дія, та особи, які були 

присутні. 

До факультативних (додаткових) засобів фіксації можна віднести: 

фотозйомку та відеозапис, складання планів, таблиць, схем, графіків, рисунків, 

креслень та ін. Про застосування вказаних засобів фіксації повинно бути 

зазначено у протоколі, а фотографії та відеокасети додані до нього. 

 

ВИСНОВКИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ: 

Після закінчення обшуку слідчий повинен проаналізувати одержану 

інформацію, поведінку допитуваного та його реакцію на поставлені питання, 

виявляє помилки та прорахунки під час застосування тактичних прийомів. 

Суттєву допомогу в цьому надають перегляд відеоматеріалів або 

прослуховування звукозапису, де зафіксовані не тільки питання слідчого, а й 

репліки, інтонації, реакції і прояв емоцій з приводу тих чи інших фактів. Це дає 

можливість зрозуміти, чому застосовані до допитуваного методи впливу не дали 

очікуваних результатів, де саме і у чому слідчий припустився помилки. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Розслідуючи окремі види кримінальних правопорушень (особливо 

корисливої спрямованості, організовані злочинні прояви), необхідно 

враховувати, що злочинці не завжди можуть зберігати зброю, засоби учинення 

кримінальних правопорушень, викрадені предмети, цінності та інші об’єкти, що 

мають значення для провадження, за місцем проживання, а користуються 

послугами осіб, які не приймали безпосередньої участі у вчинених злочинах (або 

не входять до складу злочинних груп), але здатних за певну винагороду зберігати 

у себе вказані об’єкти. Такі особи, як правило, приховують свої зв’язки зі 

злочинцями, тому під час підготовки до проведення обшуків важливо виявити 

таких осіб, застосовуючи оперативно-розшукові заходи. Це дозволяє економити 

час, сили та засоби і тим самим сприяє реалізації принципу наступальності у 

боротьбі зі злочинними проявами. 

 


