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АНОТАЦІЯ 

 

Сорока І.В. Розслідування крадіжок майна громадян, вчинених 

неповнолітніми. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (081 – 

Право). – Національна академія внутрішніх справ. – Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2017. 

У дисертації на монографічному рівні досліджено теоретичні та 

практичні аспекти розслідування крадіжок майна громадян, вчинених 

неповнолітніми. 

Автор наголошує на тому, що на сьогодні злочинна діяльність 

неповнолітніх набуває все більш організованого характеру. Дедалі частіше 

вони входять до складу злочинних угруповань. За даними наукових 

досліджень, до складу кожної 12-ї групи входить неповнолітній. 

Неповнолітні злочинці діють більш відкрито, жорстоко й зухвало, 

застосовуючи знаряддя й спеціальні засоби. Неповнолітні почали 

використовувати складні способи підготовки, вчинення й приховування 

злочинної діяльності. Все це суттєво впливає на організаційно-тактичне 

забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій, яке потребує певного 

переосмислення й удосконалення з урахуванням сучасних наукових підходів 

та потреб слідчої практики. 

Водночас, незважаючи на вагомий внесок учених у розроблення 

методики розслідування злочинів, учинених неповнолітніми, слід зауважити, 

що їхні наукові пошуки стосувалися лише окремих її аспектів, які були 

достатньо актуальними на певних етапах розвитку кримінального 

процесуального законодавства України та правоохоронної практики. 

Зазначене обумовлює актуальність дослідження, у якому на основі положень 

КПК України висвітлювались би питання розробки й удосконалення 
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криміналістичної характеристики крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, організації й тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій та використання спеціальних знань у кримінальних 

провадженнях цієї категорії. 

Наведені обставини у своїй сукупності визначили актуальність 

окресленої проблематики, її наукову, теоретичну та практичну значущість й 

зумовили вибір теми наукового дослідження. 

На основі глибокого й системного аналізу представлено 

криміналістичну характеристику крадіжок майна громадян, сформульовано її 

поняття та визначено основні структурні елементи. Сорока І.В. визначає 

криміналістичну характеристику крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, як системи взаємозалежних відомостей про криміналістично 

вагомі ознаки кримінальних правопорушень, котрі сприяють їх швидкому 

розкриттю й розслідуванню шляхом побудови слідчих версій у результаті 

проведення слідчих (розшукових) дій та інших розшукових заходів.  

Автор підтримує наукову думку щодо важливості створення такої 

характеристики, функціонального призначення її практичної значущості, і 

визначає сукупність таких елементів криміналістичної характеристики: 

обстановка злочину (місце і час); спосіб вчинення злочину (способи дій 

неповнолітнього з підготовки, вчинення й приховування злочину); слідова 

картина (сукупність відображень дій злочинця, зумовлених обстановкою 

вчинення крадіжки); особа потерпілого (сукупність відомостей про осіб, які 

зазнали шкоди); особа злочинця (опис неповнолітнього за соціально-

демографічними, морально-психологічними та біологічними ознаками). 

Визначені складові характеризуються обов’язковою розшуковою 

спрямованістю, що надає можливість слідчому проводити слідчі (розшукові) 

дії та висувати слідчі версії під час досудового розслідування. 

На підставі узагальнення слідчої практики й думок вчених 

аргументується, що обстановка, в якій неповнолітні вчинюють крадіжки 

майна громадян, є системою різного роду явищ, процесів, що характеризують 
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місце і час. Залежно від місця крадіжки з’ясовано, що 47 % з них 

відбуваються за місцем проживання громадян (квартири, будинки, дачні 

комплекси); 26 % – у громадських місцях (вулиці, сквери, подвір’я шкіл); 4 % 

– на транспорті; 15 % – у навчальних закладах (школи, коледжі); 8 % – інших 

місцях. Залежно від часу крадіжки з’ясовано, що близько 47 % здійснюється 

вночі – з 22 до 6 години; 38 % – увечері (з 18 до 22 години); 15 % – у 

ранковий та денний час (з 6 до 18 години). Досліджено умови, що сприяють 

учиненню цих злочинів. 

Спосіб учинення злочину розглядається як система дій з учинення 

крадіжок майна громадян, зумовлена обстановкою, об’єктом злочинного 

посягання та окремими ознаками неповнолітнього злочинця. Крадіжки мають 

повноструктурний склад способу вчинення, оскільки переважно мають місце 

елементи підготовки й приховування суспільно небезпечного діяння.  

З’ясовано, що неповнолітні здебільшого застосовували заходи щодо 

підготовки до злочину, зокрема: а) планування злочину; б) пошук об’єкта 

посягання; в) добір співучасників злочину; г) розподіл ролей між 

співучасниками. До способів приховування злочину слід віднести такі: 

1) знищення слідів злочину; 2) давання неповних або неправдивих показань; 

3) постійна зміна показань; 4) висунення неправдивого алібі; 5) відмова від дачі 

показань; 6) негативний вплив на сумлінних учасників кримінального процесу; 

7) залишення неповнолітнім місця проживання або навчання. 

Застосування певного способу учинення крадіжки призводить до 

утворення відповідної слідової картини злочину. Слідова картина 

визначається як поєднання ідеальних відображень і матеріальних слідів, які є 

наслідками злочинної події, тобто будь-які зміни об’єктивної дійсності, що 

несуть криміналістично важливу інформацію про злочин. 

З’ясовано, що криміналістично значущими ознаками особи злочинця є, 

у першу чергу, дані фізико-біологічні (стать, вік, фізичні дані), соціально-

демографічного характеру (освіта, сімейний стан), морально-психологічні 

(риси характеру, світогляд, переконання), соціально-побутові (місце 
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мешкання, вид діяльності, роботи, навчання), індивідуально-психологічні 

(виховання у неповних або неблагополучних сім’ях), соціально-правові 

(ставлення до вчиненого, злочинний досвід, наявність судимості). 

Систематизовано обставини, що підлягають встановленню. Досліджено 

слідчі ситуації, що виникають на початковому і подальшому етапах 

розслідування, та визначено відповідні цим ситуаціям слідчі (розшукові) дії. 

Здійснено системний аналіз організаційно-тактичних основ 

забезпечення розслідування крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми. Розроблено тактичні рекомендації з тактики проведення 

огляду, допиту, впізнання та слідчого експерименту. 

Визначено важливість діагностичного аналізу виявлених під час огляду 

слідів для отримання орієнтуючої інформації, спрямованої на формування 

слідчих і розшукових версій для встановлення: а) механізму учинення 

злочину; б) ознак злочинця та напрямків його пошуку по «гарячих» слідах; 

в) кола осіб, яких необхідно перевірити на причетність до злочинної події. 

Виявлено типові тактичні помилки, яких припускаються слідчі під час 

огляду: а) несвоєчасне проведення огляду – 78 %; б) непослідовне і 

поверхневе проведення огляду – 61 %; в) неналежне використання технічних 

засобів для виявлення слідів злочину – 29 %; г) відсутність додатків до 

протоколу огляду (фотознімків, схем) – 17 %; д) невикористання оперативно-

розшукової інформації – 12 %. 

Під час допиту неповнолітнього доцільно використовувати такі тактичні 

прийоми, як: демонстрація та пред’явлення доказів; створення (зняття) 

напруги; використання різних темпів допиту; використання рефлексії 

неповнолітнього; використання в злочинній групі конфліктів й протиріч та ін. 

Наголошується на необхідності надання психологічної підготовки 

впізнаючому шляхом роз’яснення змісту і задач процесуальної дії, 

налаштування його на дачу правдивих показань, подолання почуття страху від 

зустрічі із підозрюваним, а також психологічної підтримки, шляхом залучення 

психолога чи педагога, який користуються авторитетом у неповнолітнього, 
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котрий вже брав участь у проведенні інших процесуальних дій. 

Визначено тактичні ризики помилкового впізнання або зриву стороною 

захисту процесуальної дії. З огляду на це, слідчим рекомендовано 

відмовитися від пред’явлення особи для впізнання та провести інші слідчі 

(розшукові) дії. 

Акцентовано увагу на підготовчих заходах до проведення слідчого 

експерименту. Доведено, що відсутність таких заходів призводить до 

неповноти й поверховості експериментальних дій. 

Досліджено особливості використання спеціальних знань. Визначено 

перелік судових експертиз, які здебільшого призначаються у справах про 

крадіжки майна громадян. 

Визначено основні види слідчого експерименту у справах про 

крадіжки, які спрямовані на встановлення: 1) послідовності розвитку події та 

механізму злочину чи окремих його елементів (57 %); 2) можливості 

здійснення якої-небудь дії у певних умовах (37 %); 3) можливості 

спостереження або сприйняття якого-небудь факту чи явища (27 %); 

4) наявності або відсутності у неповнолітнього певних професійних вмінь і 

навичок (6 %); 5) можливості вчинення тих або інших дій за визначений час 

(3 %). 

Враховуючи тривалість дослідів й залучення значної кількості осіб 

доведено, що слідчий експеримент необхідно проводити у два етапи – до 

виїзду на місце проведення дослідів і на місці їх проведення. Таку думку 

поділяють і опитані слідчі (89 %), і працівники прокуратури (73 %). 

Визначено коло питань, для перевірки яких проводиться слідчий 

експеримент з метою з’ясування: механізму вчинення крадіжки в цілому або 

на окремих її стадіях; чи орієнтується особа на місці події тощо. 

З’ясовано особливості використання спеціальних знань при 

розслідуванні вчинення неповнолітніми крадіжок майна громадян. 

Визначено форми використання спеціальних знань. Доведено, що 

спеціальні знання можуть використовуватися як безпосередньо слідчим, так і 
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опосередковано. Окреслено перелік судових експертиз, які здебільшого 

призначаються за даною категорією справ: дактилоскопічна – 74 %; 

трасологічна – 41 %; психологічна – 33 %; психіатрична – 29 %; наркологічна 

– 23 %; встановлення цілого за частинами – 3 %. У разі потреби проводяться 

й інші види експертних досліджень для з’ясування вагомих обставин 

крадіжки, зокрема психологічні, психолого-психіатричні, наркологічні та ін. 

Сформульовано конкретні пропозицій і рекомендації, спрямовані на 

удосконалення теоретико-правових засад кримінально-процесуальних 

відносин, уточнено й сформульовано деякі категорії кримінального процесу, 

криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. 

Ключові слова: крадіжка, досудове розслідування, неповнолітній, 

криміналістична характеристика, слідча (розшукова) дія, слідча ситуація, 

організація, тактика, тактичний прийом. 
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SUMMARY 

 

Soroka I.V. Investigation of thefts of citizens’ property committed by 

minors. – The qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The thesis is for candidate’s degree of law on speciality (PhD) 12.00.09 – 

Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Examination; Operational-Search 

Activity (081 – Law). – The National Academy of Internal Affairs. – The 
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Dnipropetrovs’k State University of Internal Affairs, Dnipro, 2017. 

In the dissertation on the monographic level of theoretical and practical 

aspects of the investigation are investigated thefts committed by juveniles. It 

carried out a comprehensive analysis of the key elements of forensic description of 

this type of crime and revealed them forensically significant signs. The author has 

analyzed and summarized a considerable number of scientific studies, archival 

materials of criminal cases and proceeding underwent questionnaire survey of 

police and Prosecutor's office, statistical data of the Ministry of interior and the 

General Prosecutor's office. It was determined that the feature of the modus is also 

the presence of its components as training and concealment carried out by the 

juvenile delinquents.   

The author supports the scientific opinion about the importance of creating 

such a characteristic, the functional purpose of its practical significance, and 

determines the set of such elements of forensic characteristics: the situation of the 

crime (place and time); Way of committing a crime (ways of acting of a minor in 

the preparation, commission and concealment of a crime); Trace pattern (the 

totality of reflections of actions of the offender, caused by the situation of theft); 

Person of the victim (a set of information about the persons who have suffered 

harm); Person of the offender (description of the juvenile for socio-demographic, 

moral, psychological and biological characteristics).  

The identified components are characterized by compulsory search, which 

enables the investigator to conduct investigative (search) actions and put forward 

investigative versions during the pre-trial investigation. 

On the basis of the generalization of the investigative practice and the 

opinions of scientists, it is argued that the situation in which minors commit theft 

of property of citizens is a system of various kinds of phenomena, processes 

characterizing place and time. 

It has been found out that juveniles used for the most part measures to 

prepare for a crime, in particular: a) crime planning; b) search for the object of the 

attack; c) the selection of accomplices of the crime; d) distribution of roles between 
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accomplices. The ways of concealing a crime should include the following: 1) the 

destruction of traces of a crime; 2) giving incomplete or false testimony; 

3) constant change of testimony; 4) the nomination of a false alibi; 5) refusal to 

testify; 6) negative influence on conscientious participants in the criminal process; 

7) abandonment of a minor residence or training. The application of a certain 

method of committing theft leads to the formation of a corresponding trace of a 

crime. The follow-up picture is defined as a combination of ideal reflections and 

material traces, which are the consequences of a criminal event, that is, any change 

in objective reality that carries criminally important information about a crime. 

The author noticed that today criminal activity of minors is becoming more 

organized. Increasingly, they are part of criminal gangs. According to research 

data, every 12th group includes a minor. Juvenile offenders operate more openly, 

brutally and courageously, using tools and special means. Minors began to use 

complex ways to prepare, commit and conceal criminal activity. All this 

significantly influences the organizational and tactical provision of conducting 

investigatory (search) actions, which requires some rethinking and improvement 

taking into account modern scientific approaches and needs of investigative 

practices. 

At the same time, despite the significant contribution of scientists to 

developing a methodology for investigating crimes committed by minors, it should 

be noted that their research was limited to certain aspects that were relevant 

enough at certain stages of the development of Ukrainian criminal procedural 

legislation and law enforcement practice. The aforesaid causes the relevance of the 

study, which, based on the provisions of the CPC, would cover the development 

and improvement of forensic characteristics of property thefts of minors, 

organizations and tactics of conducting separate investigative (search) actions and 

the use of special knowledge in criminal proceedings of this category. 

The above circumstances, in their totality, determined the relevance of the 

identified problem, its scientific, theoretical and practical significance, and 

predetermined the choice of the topic of scientific research. 
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I.V. Soroka has defined a forensic description of theft of property of minors 

committed as a system of interdependent information on criminally significant 

indications of criminal offenses that facilitate their prompt disclosure and 

investigation by constructing investigative versions as a result of conducting 

investigation (search) actions and other search activities. 

It has been revealed that the criminological significant features of the 

offender's personality are, first and foremost, physical and biological data (gender, 

age, physical data), socio-demographic nature (education, marital status), moral 

and psychological (features of character, worldview, beliefs ), Social and domestic 

(place of residence, type of activity, work, study), individual psychological 

(education in incomplete or dysfunctional families), socio-legal (attitude to the 

committed, criminal experience, the presence of conviction). 

The circumstances to be established are systematized. Investigative 

situations that arise in the initial and subsequent stages of the investigation are 

investigated, and investigative (search) actions corresponding to these situations 

are determined. 

The systematic analysis of the organizational and tactical basis for 

investigation of thefts of property of citizens committed by minors was carried out. 

Tactical recommendations on tactics for conducting surveys, interrogations, 

reconnaissance and investigative experiments were developed. 

Depending on the place of the theft, it was found that 47% of them occur at 

the place of residence of citizens (apartments, houses, country complexes); 26% - 

in public places (streets, squares, courtyards of schools); 4% - on transport; 15% - 

in educational institutions (schools, colleges); 8% - in other places. Depending on 

the time of theft, it was found that about 47% is carried out at night - from 22 to 6 

hours; 38% - in the evening (from 18 to 22 hours); 15% - in the morning and 

afternoon (from 6 to 18 hours). The conditions conducive to the commission of 

these crimes are investigated. 

The method of committing a crime is considered as a system of actions to 

commit theft of property of citizens, due to the situation, the object of the criminal 
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offense and the individual features of a juvenile offender. Theft has a full-

structured way of committing, since predominantly there are elements of 

preparation and concealment of a socially dangerous act. 

The importance of the diagnostic analysis of the traces revealed during the 

examination of the tracks for the purpose of obtaining orientation information 

aimed at the formation of investigative and investigative versions was determined 

for establishing: a) the mechanism of committing a crime; b) signs of the criminal 

and directions of his search in hot pursuit; c) the circles of persons who need to be 

checked for involvement in a criminal incident. 

Typical tactical errors have been revealed which are supposed to 

investigators during the inspection: a) late observation - 78%; b) inconsistent and 

superficial survey - 61%; c) improper use of technical means to detect traces of a 

crime - 29%; d) absence of appendices to the review protocol (photographs, 

diagrams) - 17%; e) non-use of operational-search information - 12%. 

When interrogating a minor, it is expedient to use such tactical techniques 

as: demonstration and presentation of evidence; Creation (removal) of voltage; Use 

of different rates of interrogation; Use of reflexion of a minor; Use of conflicts and 

contradictions in a criminal group, etc. 

It is emphasized on the necessity of providing psychological training by 

recognizing the way of clarifying the content and tasks of procedural action, 

adjusting it to give true testimonies, overcoming the fear of meeting with the 

suspect, and also psychological support, by involving a psychologist or a teacher 

who has the authority of a minor who Already participated in conducting other 

procedural actions. 

Tactical risks of false identification or failure of the party of protection of 

procedural actions are determined. In view of this, the investigators are advised to 

refuse to present the person for identification and to conduct other investigative 

(search) actions. 

The attention has been paid to the preparatory measures for conducting an 

investigative experiment. It is proved that the absence of such measures leads to 



 16

incompleteness and superficiality of experimental actions. 

The basic types of investigative experiment in cases of theft, which are 

aimed at establishing: 1) the sequence of the development of the event and the 

mechanism of the crime or its individual elements (57%); 2) the possibility of any 

action under certain conditions (37%); 3) the possibility of observing or perceiving 

any fact or phenomenon (27%); 4) the presence or absence of certain professional 

skills and abilities of the minor (6%); 5) the possibility of committing one or 

another action at a specified time (3%). 

Taking into account the length of experiments and the involvement of a 

large number of people, it has been proved that the investigative experiment should 

be conducted in two stages - before departure for the place of conducting 

experiments and at the place of conducting them. This opinion is shared by the 

surveyed investigators (89%) and prosecutors (73%). 

The range of questions, for verification of which the investigative 

experiment is carried out in order to find out: the mechanism of committing the 

theft as a whole or at its separate stages; 

Whether the person is guided at the place of the event, etc. 

The peculiarities of the use of special knowledge in the investigation of 

juvenile theft of property of citizens are revealed. 

The forms of using special knowledge are defined. It is proved that special 

knowledge can be used both directly by investigators and indirectly. The list of 

forensic examinations, which for the most part are appointed according to this 

category of cases, is outlined: dactyloscopic - 74%; trashological - 41%; 

psychological - 33%; psychiatric - 29%; narcological - 23%; installation by parts - 

3%. In case of necessity, other types of expert investigations are carried out to find 

out the important circumstances of theft, in particular psychological, 

psychological, psychiatric, narcological, and others. 

Features of the use of special knowledge are investigated. The list of 

forensic examinations, which are mostly appointed in cases of theft of property of 

citizens, is determined. 
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Specific suggestions and recommendations aimed at improving the 

theoretical and legal principles of criminal-procedural relations are formulated, 

some categories of the criminal process, forensics and operative-search activity are 

specified and formulated. 

Keywords: theft, pre-trial investigation, minor, forensic description, 

investigative (search) action, investigation situation, organization, tactics, tactic. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах інтеграції 

України до Європейського співтовариства, проведення антитерористичної 

операції, загострення соціально-економічної ситуації спостерігається суттєве 

зниження рівня життя й соціального захисту населення та поширення 

безробіття, що впливає на стан криміногенної ситуації у державі. На сьогодні 

злочинність досягла найвищого рівня за весь період існування незалежної 

держави. 

Конституція України закріплює непорушність права приватної 

власності та недоторканність житла від будь-яких протиправних посягань. 

Зважаючи на це, забезпечення охорони приватної власності, її захист від 

злочинних посягань є одним із пріоритетних завдань правоохоронних 

органів. Проте високий рівень криміналізації населення України, відсутність 

кваліфікованих кадрів у правоохоронних органах, руйнування системи 

попередження і профілактики злочинів, низька якість їх розкриття й 

розслідування створили підґрунтя до суттєвого збільшення кількості 

крадіжок майна громадян, особливо тих, що вчиняються неповнолітніми, які 

дедалі набувають усе більш загрозливих форм. Так, згідно зі статистичними 

даними Генеральної Прокуратури України у 2013 році було зареєстровано 

242646 фактів учинення злочинів розглядуваної категорії, 2014 р. – 224756, 

2015 р. – 273629, 2016 р. – 312086, у І кварталі 2017 р. – 78365, за якими 

особам було вручено повідомлення про підозру у 2013 р. – 72923, 2014 р. – 

70502, 2015 р. – 75629, 2016 р. – 58231, у І кварталі 2017 р. – 14028. При 

цьому зазначені кримінальні правопорушення вчинювались неповнолітніми 

або за їх участю у 2013 р. – 5200 випадків, 2014 р. – 4766, 2015 р. – 4951, 

2016 р. – 6286, у І кварталі 2017 р. – 1592. Наведені показники свідчать про 

недосконалість методики розслідування крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, недостатню ефективність існуючих засобів і методів 

боротьби з даним негативним явищем. 
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На сьогодні суспільство вимагає від правоохоронних органів 

визначення нових стратегічних напрямів їхньої діяльності, створення 

оновленої ефективно діючої системи з протидії злочинним проявам, пошуку 

нових підходів до боротьби зі злочинністю неповнолітніх, які б ураховували 

сучасні потреби правоохоронної практики. Тому важливим її напрямом є 

узагальнення наукових ідей й підходів до удосконалення існуючої методики 

розслідування крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми. 

На необхідність розробки й удосконалення окремої методики 

розслідування крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми, вказали 

83 % опитаних слідчих Національної поліції України. Відповідно, до причин 

низької якості розслідування крадіжок вони віднесли: неналежне 

процесуальне керівництво досудовим розслідуванням (34 %); низький 

фаховий рівень працівників слідчих підрозділів (21 %); несвоєчасне 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій (71 %); неналежна 

координація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами (57 %); 

небажання потерпілих та свідків співпрацювати зі слідством (41 %). 

На сьогодні злочинна діяльність неповнолітніх набуває все більш 

організованого характеру. Дедалі частіше вони входять до складу злочинних 

угруповань. За даними наукових досліджень, до складу кожної 12-ї групи 

входить неповнолітній. Неповнолітні злочинці діють більш відкрито, 

жорстоко й зухвало, застосовуючи знаряддя й спеціальні засоби. 

Неповнолітні почали використовувати складні способи підготовки, вчинення 

й приховування злочинної діяльності. Все це суттєво впливає на 

організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій, 

яке потребує певного переосмислення й удосконалення з урахуванням 

сучасних наукових підходів та потреб слідчої практики. 

Теоретичне підґрунтя дисертації становлять фундаментальні роботи 

вчених стосовно різних аспектів виявлення та розслідування злочинів, 

зокрема Ю.П. Аленіна, В.П. Бахіна, В.Д. Берназа, Р.С. Бєлкіна, 

В.К. Весельського, І.О. Возгріна, А.Ф. Волобуєва, В.Г. Гончаренка, 
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Г.І. Грамовича, В.А. Журавля, В.В. Зарубей, Є.І. Зуєва, А.В. Іщенка, 

Н.С. Карпова, Н.І. Клименко, О.Н. Колесніченка, В.О. Коновалової, 

В.С. Кузьмічова, В.В. Лисенка, В.Г. Лукашевича, Є.Д. Лук’янчикова, 

В.І. Махова, Ю.Ю. Орлова, М.А. Погорецького, О.Р. Ратінова, 

М.В. Салтевського, М.О. Селіванова, С.М. Стахівського, Р.Л. Степанюка, 

В.В. Тіщенка, Л.Д. Удалової, К.О. Чаплинського, С.С. Чернявського, 

Ю.М. Чорноус, В.Ю. Шепітька, В.І. Шиканова, М.П. Яблокова та ін. 

Окремі аспекти розслідування злочинів проти власності, у тому числі 

вчинених неповнолітніми, досліджували такі вітчизняні криміналісти, як 

Б.Ю. Бистрицький, О.П. Ващук, О.Г. Козицька, П.О. Кудлай, Є.І. Макаренко, 

В.І. Оперук, О.В. Сіренко, О.Д. Терещук, І.М. Твердохліб, Г.О. Чорний, 

О.Г. Швидкий, Г.В. Щербакова, М.О. Яковенко та ін. 

Зокрема, останніми дослідженнями в зазначеному напрямку були праці 

таких учених: О.А. Самойленко у своїй дисертаційній роботі «Особливості 

розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп’ютерних 

технологій» (Харків, 2007) проаналізувала механізм викрадень майна, 

вчинених із використанням комп’ютерних технологій, і сформулювала 

основні положення щодо особливостей їх криміналістичної характеристики; 

вперше здійснила класифікацію та опис способів викрадення майна з 

використанням комп’ютерних технологій, які розглядаються як певні 

технології організованої злочинної діяльності тощо; В.С. Бондар у дисертації 

«Проблеми теорії і практики використання спеціальних криміналістичних 

знань в розслідуванні крадіжок з проникненням у житло» (Київ, 2008) 

встановив особливості застосування інтегративної моделі використання 

спеціальних криміналістичних знань у розслідуванні крадіжок із 

проникненням у житло, обумовлених їх криміналістичною характеристикою, 

удосконалив правові, організаційні, тактичні та техніко-криміналістичні 

засади використання спеціальних криміналістичних знань при проведенні 

окремих слідчих дій (огляду місця події, обшуку, призначення експертиз), з 

метою побудови оптимальних моделей даних слідчих дій як процесуальних 
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засобів збирання доказів тощо; І.М. Твердохліб у роботі «Методика 

розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій» (Київ, 

2008) розглянув криміналістичну характеристику крадіжок, учинених в 

умовах надзвичайних ситуацій, з’ясував типові слідчі ситуації початкового 

етапу розслідування крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій, та 

основні напрями розслідування, визначив основні положення організації і 

тактики проведення слідчих дій на початковому етапі розслідування 

крадіжок, учинених в умовах надзвичайних ситуацій тощо; П.О. Кудлай у 

дисертації «Криміналістична характеристика та особливості розслідування 

крадіжок вантажів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу залізничного 

транспорту» (Київ, 2010) розробив основи криміналістичної характеристики 

викрадань вантажів, скоєних неповнолітніми з рухомого складу залізничного 

транспорту, виділив типові слідчі ситуації, що складаються на початковому 

етапі розслідування, окреслив типові слідчі версії та основні напрямки 

розслідування крадіжок вантажів, розглянув основні положення організації і 

тактики проведення окремих слідчих дій при розслідуванні даної категорії 

злочинів тощо. 

Водночас, незважаючи на вагомий внесок учених у розроблення 

методики розслідування злочинів, учинених неповнолітніми, слід зауважити, 

що їхні наукові пошуки стосувалися лише окремих її аспектів, які були 

достатньо актуальними на певних етапах розвитку кримінального 

процесуального законодавства України та правоохоронної практики. 

Зазначене обумовлює актуальність дослідження, у якому на основі положень 

КПК України висвітлювались би питання розробки й удосконалення 

криміналістичної характеристики крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, організації й тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій та використання спеціальних знань у кримінальних 

провадженнях цієї категорії. 

Наведені обставини у своїй сукупності визначили актуальність 

окресленої проблематики, її наукову, теоретичну та практичну значущість й 
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зумовили вибір теми наукового дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 

грантами. Дисертацію виконано відповідно до п. 3.1.2 та п. 3.3.12. Основних 

напрямів наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ на 

2014-2017 рр., затверджених 11.11.2013. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є вирішення 

конкретного наукового завдання з розробки методики розслідування 

крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми. Системність та 

різновекторність мети визначили потребу у вирішенні таких завдань: 

– сформулювати поняття криміналістичної характеристики крадіжок 

майна громадян, учинених неповнолітніми, та визначити її структуру; 

– окреслити типові способи вчинення крадіжок майна громадян, 

учинених неповнолітніми; 

– з’ясувати зміст обстановки вчинення кримінального 

правопорушення; 

– визначити слідову картину злочину; 

– виокремити криміналістично вагомі ознаки особи злочинця; 

– конкретизувати тактичні особливості проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій початкового етапу розслідування, зокрема огляду і допиту 

підозрюваного; 

– визначити особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій подальшого етапу розслідування, зокрема пред’явлення для 

впізнання та слідчого експерименту; 

– з’ясувати особливості використання спеціальних знань при 

розслідуванні крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 

діяльності правоохоронних органів при розслідуванні крадіжок майна 

громадян, учинених неповнолітніми. 

Предмет дослідження – розслідування крадіжок майна громадян, 

вчинених неповнолітніми. 
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Методи дослідження. У ході дослідження було застосовано низку 

методів, що обумовлено системним підходом до аналізу методики 

розслідування крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми. 

Порівняльно-правовий та формально-юридичний методи застосовувалися при 

аналізі норм чинного кримінального і кримінально-процесуального 

законодавства України (підрозділи 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2). Використання 

методу формальної логіки дозволило детально усвідомити сутність 

криміналістичної характеристики злочину та визначити основні її елементи 

(підрозділ 1.1). Історико-правовий метод надав можливість розкрити зміст 

ключових понять дисертації, а також окреслити розвиток наукових поглядів 

на окремі проблемні питання (підрозділи 1.1-1.3, 2.1, 3.1-3.2). Системно-

структурний метод застосовувався при визначенні змісту криміналістичної 

характеристики злочину, дослідженні видів, способів та інших її елементів у 

їх взаємозв’язку (підрозділи 1.2-1.3). Метод моделювання використовувався 

під час формування загальних висновків, а також пропозицій щодо 

вдосконалення КПК України (розділи 1-3). Документальний та 

статистичний методи використовувалися для аналізу й узагальнення 

статистичних даних та емпіричної інформації стосовно розслідування 

крадіжок майна, вчинених неповнолітніми (підрозділи 1.2-1.4, розділи 2 і 3) 

та дозволили визначити прогалини в організаційному й тактичному 

забезпеченні проведення слідчих (розшукових) дій (розділи 2 і 3). 

Соціологічний метод застосовано для об’єднання аналізу вивчення 

кримінальних проваджень, відомостей анкетування респондентів (підрозділи 

1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3). На основі синтезу сформульовано висновки і 

пропозиції за темою дослідження. 

Емпіричну основу дослідження становлять результати узагальнення 

оперативної, слідчої та судової практики протягом 2011-2017 рр. Розглянуто 

матеріали 225-и кримінальних проваджень з проблематики дослідження 

(Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 

Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська та Рівненська області) за 2009-
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2017 рр.; дані офіційної статистичної звітності Генеральної прокуратури 

України за 2013-2017 рр.; зведені результати опитувань 223 працівників 

слідчих підрозділів. При підготовці дисертації автором використано власний 

досвід роботи у слідчих підрозділах Національної поліції України. 

Наукова новизна отриманих результатів визначається тим, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній науці криміналістики 

монографічних комплексних досліджень методики розслідування крадіжок 

майна громадян, учинених неповнолітніми. Зокрема, результатом 

дослідження стали такі основні наукові положення, пов’язані із: 

криміналістичною характеристикою крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, та її елементами; встановленням змісту комплексу слідчих 

(розшукових) дій та інших заходів, спрямованих на вирішення слідчих 

ситуацій та рекомендацій із застосування тактичних прийомів у ході 

проведення слідчих (розшукових) дій за участі неповнолітніх. Зазначені 

положення, на відміну від попередніх досліджень, відрізняються 

характеристикою у розрізі вчинення крадіжки саме неповнолітніми, а також 

на основі чинного КПК України та з урахуванням тактичних особливостей 

проведення окремих СРД. 

Основні наукові положення, які виносяться на захист: 

– обґрунтовано підхід до формування криміналістичної характеристики 

крадіжок майна громадян, вчинених неповнолітніми, відповідно до якого 

виокремлено найбільш значимі її елементи, а саме: обстановка й способи 

учинення злочину, слідова картина, особа злочинця та потерпілого, що у 

своїй сукупності утворюють інформаційну модель злочину розглядуваної 

категорії, яка сприяє визначенню найбільш доцільних напрямів його 

розслідування; 

– сформульовано визначення криміналістичної характеристики крадіжок 

майна громадян, вчинених неповнолітніми, як системи взаємозалежних 

відомостей про криміналістично вагомі ознаки кримінальних 

правопорушень, котрі сприяють їх швидкому розкриттю й розслідуванню 
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шляхом побудови слідчих версій в результаті проведення слідчих 

(розшукових) дій та інших розшукових заходів; 

– розроблено організаційно-тактичні особливості проведення 

одночасного допиту двох і більше осіб, спрямовані на підвищення 

інтенсивності психологічного впливу на недобросовісного учасника 

(розташування неповнолітніх по колу: це доцільно здійснювати у тому 

випадку, коли всі учасники процесуальної дії мають не тільки схожі 

морально-вольові якості, а й, на думку слідчого, учасник лише добросовісно 

помиляється в обставинах злочину), більш результативного застосування 

тактичних прийомів (вплив шляхом використання невербальної комунікації, 

адже більшість людей застосовує мову тіла несвідомо, на рівні підсвідомості, 

і коли слова суперечать мові тіла, фахівець відповідного профілю діяльності 

обов’язково інтерпретує «сказане» тілом), скорочення часу на проведення 

слідчих (розшукових) дій (для уникнення негативних наслідків слідчому 

доцільно провести одночасні допити вже допитаних осіб, по можливості в 1 

день, використовуючи фактор раптовості та уникаючи таким чином 

можливості впливу на добросовісних учасників); 

– систему типових способів вчинення крадіжок майна громадян, 

вчинених неповнолітніми, що складається з таких її компонентів, як 

підготовка, безпосереднє вчинення та приховування; 

– положення щодо дослідження обстановки вчинення кримінального 

правопорушення при побудові криміналістичної характеристики злочину 

шляхом аналізу часових (час доби, пора року) та просторових (тип 

населеного пункту, територія вчинення діяння) ознак; 

– рекомендації з підготовки та проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій з особами різних вікових груп, заходів, спрямованих на 

уникнення витоку інформації та впливу на добросовісних учасників (при 

цьому слідчий повинен: 1) вести себе об’єктивно, витримано, лояльно; 2) з 

допитуваним поводитись без грубості, з урівноваженим тоном, ввічливим 

ставленням та без образливих висловлювань), залучення відповідних осіб для 
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забезпечення неповнолітньому психологічної підтримки (до проведення 

допиту неповнолітніх залучалися спеціалісти, з яких психологи та педагоги); 

– комплекси слідчих (розшукових) дій та інших заходів, спрямованих 

на вирішення слідчих ситуацій, що виникають на початковому та 

подальшому етапах розслідування крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, зокрема для виявлення неправдивих показань підозрюваного 

проводяться допити, одночасні допити раніше допитаних осіб і повторні 

допити; 

– криміналістично вагомі ознаки, що характеризують особу 

неповнолітнього злочинця, зокрема: стать, вік, освіта, місце проживання 

відносно місця учинення крадіжки, наявність судимості, стан сп’яніння; 

– система даних щодо основних слідів, які деталізують слідову картину 

злочину та їх обумовленість діями неповнолітніх з підготовки, вчинення й 

приховування злочинів та обстановкою, у якій вони відбуваються; 

– пропозиції щодо використання спеціальних знань у формі залучення 

спеціалістів відповідного профілю для їх безпосередньої участі у слідчих 

(розшукових) діях, зокрема: огляду місця події – інспектора-криміналіста для 

вилучення слідів правопорушення, допиту, слідчого експерименту; 

пред’явлення для впізнання – психолога для фахового спілкування з 

неповнолітньою особою; при впізнанні за голосом і за ознаками мови – 

спецаліста-фоноскопіста, а також призначення та проведення відповідних 

експертиз, що зумовлено специфікою злочину розглядуваної категорії; 

– тактичні прийоми, що застосовуються в ході проведення слідчих 

(розшукових) дій за участі неповнолітніх, спрямованих на підвищення 

кількості і якості отримуваної в ході їх проведення інформації. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

викладені й аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки та 

рекомендації впроваджено й надалі можуть бути використані у: 

– науковій діяльність – сформульовані теоретичні положення, висновки 

й узагальнення утворюють підґрунтя для подальших досліджень проблем 
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розслідування злочинів за участю неповнолітніх (акти впровадження 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 

26.03.2015, Університету митної справи та фінансів від 29.04.2015); 

– освітній діяльності – під час викладання навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес», «Криміналістика», «Тактичні особливості 

проведення слідчих (розшукових) дій», «Криміналістичні засоби та методи 

розкриття і розслідування злочинів», а також при підготовці підручників і 

текстів лекцій, проведенні семінарів і практичних занять з кримінального 

процесу та криміналістики (акт впровадження Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ від 26.03.2015); 

– практичній діяльності – органів досудового розслідування (акти 

впровадження прокуратури Амур-Нижньодніпровського району 

м. Дніпропетровська від 06.04.2015, слідчого управління ГУНП в 

Дніпропетровській області від 14.02.2017. Дніпропетровського НДЕКЦ МВС 

України від 16.02.2017). 

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретичні й практичні 

результати виконаної дослідницької роботи в цілому та окремі її аспекти 

викладено у наукових доповідях і повідомленнях на науково-практичних 

конференціях, семінарах та круглих столах: «Використання спеціальних 

знань у досудовому розслідуванні» (м. Дніпропетровськ, 2014 р., усна 

доповідь з публікацією тез); «Актуальні питання оперативно-розшукової 

протидії злочинам» (м. Дніпропетровськ, 2014 р., усна доповідь з 

публікацією тез); «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх 

справ: проблеми теорії та практики» (м. Дніпропетровськ, 2014 р., усна 

доповідь з публікацією тез); «Актуальні питання досудового розслідування 

та сучасні тенденції розвитку криміналістики» (м. Харків, 2014 р., публікація 

тез); «Актуальні питання теорії і практики криміналістичної науки» (м. Київ, 

2015 р, усна доповідь з публікацією тез); «Використання спеціальних знань у 

досудовому розслідуванні» (м. Дніпропетровськ, 2015 р., усна доповідь з 

публікацією тез); «Актуальні питання оперативно-розшукової протидії 
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злочинам» (м. Дніпропетровськ, 2015 р., усна доповідь з публікацією тез); 

«Актуальні проблеми розслідування злочинів в сучасних умовах» (м. 

Дніпропетровськ, 2015 р., усна доповідь з публікацією тез); «Актуальні 

проблеми досудового розслідування» (м. Кривий Ріг, 2015 р., публікація тез); 

«Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість та судова 

практика (тенденції, проблеми і шляхи їх подолання)» (м. Дніпропетровськ, 

2016 р., публікація тез); «Донецький юридичний інститут: 55 років на 

теренах освіти і науки» (м. Кривий Ріг, 2016 р., публікація тез); 

«Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні» 

(м. Дніпропетровськ, 2016 р., публікація тез); «Юридична наука: сучасний 

стан, перспективи, інновації» (м. Кривий Ріг, 2016 р., публікація тез); 

«Актуальні питання протидії злочинності в сучасних умовах» (м. Дніпро, 

2017 р., усна доповідь з публікацією тез); «Теорія та практика кримінального 

процесуального доказування» (м. Івано-Франківськ, 2017 р., публікація тез). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із основної 

частини (вступ, три розділи, які охоплюють дев’ять підрозділів, висновки), 

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 251 сторінку, з яких основного тексту – 193 сторінки. Список 

використаних джерел налічує 297 найменувань і займає 33 сторінки, 3 

додатки викладено на 24-х сторінках. 
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Розділ 1 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАДІЖОК МАЙНА 

ГРОМАДЯН, уЧИНЕНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ 

 

1.1. Теоретичні засади формування криміналістичної 

характеристики крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми 

 

Сучасний стан розробки рекомендацій з розслідування суспільно-

небезпечних діянь відповідних категорій важко уявити без такого вагомого 

структурного компонента, як криміналістична характеристика. Зазначене 

повною мірою стосується й методики розслідування крадіжок майна 

громадян, учинених неповнолітніми. Стан розробки останньої безпосередньо 

впливає на якість науково обґрунтованих та практично апробованих 

рекомендацій. 

Криміналістична характеристика злочинів як наукова категорія була 

запроваджена наприкінці 60-х років ХХ століття О. Н. Колесніченком [89]. 

Значенню, структурі й змісту криміналістичної характеристики 

приділяли увагу і ґрунтовно висвітлювали у працях відомі вчені. Так, 

В. Д. Берназ відстоював важливість розробки криміналістичної 

характеристики злочинів, але вказував на те, що без дослідження 

кримінальних справ неможливо визначити систему узагальнених відомостей 

групи злочинів. Саме тому він зазначав, що криміналістична характеристика 

виду злочинів – це заснована на державних статистичних даних науково-

обґрунтована система узагальненої інформації та її джерел про обставини, які 

були доказані, та інші, які мали значення для попередження, виявлення, 

розкриття, розслідування та судового розгляду досліджуваних злочинів 

зазначеної категорії [32, с. 17]. 

На думку В. Л. Синчука, практичне значення криміналістичної 

характеристики полягає у тому, що вона є робочим інструментом слідчого, 

який він може використати у процесі розслідування конкретного злочину на 
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підставі порівняння отриманих відомостей з тими типовими, що відображені 

у криміналістичній характеристиці і притаманні саме цьому виду злочинної 

діяльності [217, с. 9]. 

М. П. Яблоков наголошує, що, зачепивши одну ланку у цій системі 

взаємозв’язків, можна витягнути назовні весь ланцюг. Зокрема, встановлення 

наявності у розслідуваному злочині будь-якого елемента із взаємозалежного 

ланцюжка з тим або іншим ступенем ймовірності може вказувати на 

існування іншого, поки ще не встановленого елемента й визначити напрямок 

та засоби його пошуку [268, с. 5]. 

Можливості використання криміналістичної характеристики 

ґрунтуються на побудованих між її структурними компонентами 

кореляційних зв’язків. Відповідно до точок зору більшості українських 

учених-криміналістів, між елементами криміналістичної характеристики 

певної множини злочинів існують закономірні зв’язки, які можна встановити 

шляхом узагальнення значної кількості кримінальних проваджень [228, 

с. 180]. 

Це стосується й досліджуваних кримінальних правопорушень. Так, за 

наявності частини інформації про обставини вчиненої крадіжки за її 

способом та обстановкою можуть бути висунуті обґрунтовані припущення 

про сліди та особу злочинця. Таким чином, може бути отримана відсутня 

частина відомостей про крадіжку. 

Водночас сучасний етап досліджень криміналістичної характеристики 

визначається протилежними думками вчених щодо можливості й доцільності 

існування та подальших наукових досліджень. Так, Р. С. Бєлкін висловив 

пропозицію відмовитися від подальшої розробки криміналістичної 

характеристики [29, с. 739]. Схожої точки зору дотримується й 

С. М. Чурилов [254, с. 322]. Поясненням цьому є те, що на сьогодні функції 

криміналістичної характеристики окремих видів злочину не одержали 

достатнього розвитку [65, с. 23]. 

Втім дана позиція була розкритикована багатьма ученими, які 
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переконливо відстоюють важливість та необхідність подальших досліджень 

криміналістичної характеристики як структурного елемента методики 

розслідування злочинів. Наведене свідчить про те, що необхідно здійснити 

ще досить велику роботу з розширення ймовірнісно-статистичних 

досліджень щодо вивчення криміналістичної характеристики різних видів 

злочинів із систематизації вже накопленого матеріалу [214, с. 50]. 

На думку В. О. Коновалової і О. Н. Колесніченка, криміналістична 

характеристика являє собою систему відомостей (інформації) про 

криміналістично значущі ознаки злочину даного виду, що відображає 

закономірні зв’язки між ними і слугує побудові й перевірці слідчих версій 

для вирішення конкретних завдань досудового розслідування [92, с. 16]. 

Як стверджує О. В. Сіренко, криміналістична характеристика злочинів 

серед криміналістичних учень, що розвиваються, привертає увагу теоретиків 

і практиків, без якої методика розслідування як розділ науки у відповідному 

відношенні втрачає зміст, перетворюючись в набір не завжди 

взаємопов’язаних і найкращих практичних рекомендацій [219, с. 15]. 

Криміналістична характеристика злочинів, як наголошує В. П. Бахін, 

– це система узагальнених даних про найбільш типові ознаки певного виду 

(групи) злочинів, що виявляються у способі і механізмі діяння, обстановці 

його вчинення, особи суб’єкта злочину, інших обставин, закономірний 

взаємозв’язок яких є основою вирішення завдань розслідування [14, с. 18]. 

У спільній роботі В. П. Бахін та Б. Є. Лук’янчиков, проаналізувавши 

відповідні погляди вчених, зазначили, що більшість авторів криміналістичну 

характеристику визначають як: 

1) інформаційну модель типових ознак певного виду (групи) злочинів; 

2) вірогідну модель події; 

3) систему даних (відомостей) про злочин, які допомагають його 

розкриттю та розслідуванню; 

4) систему узагальнених фактичних даних, знання яких необхідне для 

організації розкриття та розслідування злочинів; 
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5) систему особливостей виду злочинів, які мають значення для 

розслідування; 

6) систему опису криміналістично значущих ознак злочинів з метою 

забезпечення їх розкриття, розслідування та запобігання; 

7) склад події даного виду злочину, який вказує на його стійкі ознаки, 

що проявляються зовні як визначена за змістом, чітко вибудована система 

матеріальних та інтелектуальних слідів тощо [17, с. 39]. Аналогічними є 

погляди і В. К. Весельского [38, с. 88]. 

На підставі вивчення думок учених-криміналістів, судово-слідчої 

практики вважаємо за можливе запропонувати авторське визначення 

криміналістичної характеристики досліджуваного виду злочинів. Так, 

криміналістична характеристика крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, являє собою розроблений наукою і практикою комплекс 

відомостей про криміналістично значущі обставини, ознаки та інші дані 

конкретного виду (групи) злочинних діянь, що відображають закономірні 

зв’язки між ними і виявляють себе як система слідів, що мають організаційне і 

тактичне значення у розслідуванні злочинів. Вона відображає найвагоміші 

типові криміналістичні ознаки злочинів даного виду, що дозволяє слідчому 

визначити найбільш доцільні напрями подальшого розслідування. 

Отже, криміналістична характеристика крадіжок майна громадян, 

вчинених неповнолітніми, являє собою систему взаємозалежних відомостей 

про криміналістично вагомі ознаки кримінальних правопорушень, котрі 

сприяють їх швидкому розкриттю й розслідуванню шляхом побудови 

слідчих версій у результаті проведення слідчих (розшукових) дій та інших 

розшукових заходів. 

Не знаходять одностайності серед науковців погляди на перелік та 

кількість елементів, що входять до структури криміналістичної 

характеристики. Так, В. П. Бахін і Б. Є Лук’янчиков наголошують, що 

питання щодо якісного й кількісного складу елементів криміналістичної 

характеристики злочинів є найбільш дискусійним у теорії криміналістики 
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[17, с. 47]. 

На думку М. В. Салтевського, предметом безпосереднього посягання 

у криміналістичному аспекті є людина, тобто її тілесна організація, 

розглянута як фізико-біологічна система, що, вступаючи в різні взаємодії, 

відображає себе в матеріальному середовищі, оскільки суспільні відносини 

органічно пов’язані з речами і виявляються як речі. До структури 

криміналістичної характеристики злочину вчений включає такі її елементи: 

1) предмет безпосереднього посягання; 

2) спосіб учинення злочину в його широкому значенні; 

3) типову обстановку –«слідову картину» в її широкій інтерпретації; 

4) особу злочинця [208, с. 420]. 

Подібну за кількісним показником основних елементів 

криміналістичної характеристики злочинів наводить і М. П. Яблоков, 

стверджуючи, що, звичайно, існують дані про: 

1) спосіб учинення злочину; 

2) механізм злочину; 

3) обстановку вчинення злочину; 

4) типологічні риси особи суб’єкта (суб’єктів) злочину [271, с. 48]. 

Втім зміст елементів у наведених структурних моделях має певні 

відмінності. 

Різняться погляди вчених і на кількість відповідних компонентів, що 

мають входити до змісту криміналістичної характеристики. До цієї структури 

В. С. Кузьмічов і Г. І. Прокопенко, вважаючи, що вона має бути 

п’ятичленною, включають такі складові: 

1) предмет безпосереднього злочинного посягання (найрізноманітніші 

об’єкти органічного та неорганічного походження); 

2) спосіб учинення злочинів у його широкому розумінні (обставини 

приготування, вчинення і приховування злочину, спосіб дії суб’єкта, що 

використовується для досягнення поставленої мети); 

3) типова «слідова картина» злочину в її широкій інтерпретації 
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(сукупність джерел матеріальних та ідеальних відображень у навколишній 

матеріальній обстановці вчиненого злочину); 

4) особа злочинця (опис людини як соціально-біологічної системи, 

властивості та ознаки якої відбиваються у матеріальному середовищі); 

5) особа потерпілого (для окремих видів чи груп злочинів: 

демографічні дані, відомості про спосіб життя, риси характеру, звички, 

зв’язки і стосунки, ознаки віктимності тощо) [134, с. 253]. 

На думку О. Г. Філіппова, до структури повинні входити: 

1) безпосередній предмет злочинного посягання; 

2) спосіб скоєння і приховування злочину; 

3) обставини, під час яких готувався та був скоєний злочин (час, 

місце, умови охорони об’єкта); 

4) особливості залишених злочинцями слідів (механізм 

слідоутворення у широкому розумінні); 

5) особа злочинця та потерпілого (включаючи й мотиви злочину) [240, 

с. 12]. 

У свою чергу В. М. Шевчук переконує у доцільності досліджувати 

шість основних елементів характеристики злочину: 1) предмет посягання; 

2) спосіб злочину; 3) типові сліди злочину; 4) обстановка вчинення злочину; 

5) особа злочинця; 6) особа «жертви» [256, с. 65]. 

На думку В. Ю. Шепітька, до основних елементів криміналістичної 

характеристики слід віднести такі: 1) спосіб злочину; 2) місце й обстановка 

злочину; 3) час учинення злочину; 4) знаряддя та засоби вчинення злочину; 

5) предмет злочинного посягання; 6) особу потерпілого (жертви); 7) особу 

злочинця; 8) типові сліди злочину [257, с. 253]. 

До криміналістичної характеристики злочину О. О. Ексархопуло 

відносить: 1) спосіб учинення злочину; 2) спосіб приховування злочину; 

3) механізм учинення злочину; 4) обстановку вчинення злочину; 5) знаряддя 

злочину; 5) характерні для даного способу сліди; 6) особу злочинця; 7) особу 

потерпілого; 8) мотиви поведінки злочинця та жертви [265, с. 271]. 
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Схожу за кількістю елементів структури криміналістичної 

характеристики називають і І. С. Андрєєв, Г. І. Грамович та М. І. Порубов, 

включаючи у неї відомості про: 

1) матеріальні сліди злочину; 

2) спосіб учинення й приховування злочину; 

3) місце, час та механізм його вчинення; 

4) обстановку вчинення злочину; 

5) предмет злочинного посягання; 

6) мету й мотиви кримінального діяння; 

7) особистісні характеристики учасників кримінального процесу; 

8) обставини, що сприяють учиненню злочину [2, с. 180]. 

Між тим В. Ф. Єрмолович запропонував узагальнену структуру 

криміналістичної характеристики злочинів, включивши до неї понад 20 

елементів. Зокрема, до її складу віднесено: зв’язок злочину з 

адміністративними правопорушеннями, а також порушеннями фінансової, 

технологічної, трудової та іншої дисципліни; криміналістична структура 

злочину; способи ухилення від кримінальної відповідальності й покарання 

обвинуваченого за вчинене; діяльність осіб, що об’єктивно сприяла настанню 

злочинного результату або ухиленню суб’єкта від кримінальної 

відповідальності тощо [61, с. 238]. 

Проаналізувавши наведені позиції науковців, можна дійти висновку, 

що більшість із них виділяють як основні компоненти структури 

криміналістичної характеристики злочинів такі: 1) предмет злочинного 

посягання; 2) спосіб учинення злочину; 3) слідову картину; 4) особу 

злочинця. 

Відсутність спільного погляду вчених на зміст і кількість структурних 

елементів криміналістичної характеристики, на нашу думку, зумовлена 

певними факторами. 

Так, І. Ф. Пантелєєв наголошує, що елементи криміналістичної 

характеристики злочинів вельми багатоманітні. Надати їх вичерпний перелік, 
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на думку вченого, неможливо, оскільки він так само мінливий, як і сама 

кримінальна практика [188, с. 64]. 

Це, на наш погляд, обумовлює необхідність визначення структури 

криміналістичної характеристики відповідного виду злочину, що 

ґрунтуватиметься на результатах проведених досліджень. 

Відповідно, не всі елементи працюють однаково у різних видах 

злочинів, оскільки одні з них отримують першочергове значення, інші – 

другорядне або навіть відсутні [257, с. 253]. 

Водночас визначення елементів, які наповнюватимуть структуру 

криміналістичної характеристики відповідного виду злочину і є одним із 

ключових завдань при її розробці. Схожу позицію займають й інші науковці, 

зокрема П. Д. Біленчук, В. К. Лисиченко, Н. І. Клименко та ін. [116, с. 365]. 

Заслуговує на увагу думка В. В. Радаєва і М. В. Суботіної про те, що 

криміналістичну характеристику злочинів неповнолітніх складають 

насамперед криміналістично значущі відомості про особу неповнолітнього 

правопорушника, мотивацію його злочинної поведінки, типові способи, 

предмет і місця посягань [200, с. 4]. 

Можна погодитися із запропонованою структурою криміналістичної 

характеристики деяких злочинів, учинених неповнолітніми. Разом з тим за 

злочинами досліджуваної категорії перелік елементів криміналістичної 

характеристики потребує уточнення, обумовлене їх обов’язковою 

розшуковою спрямованістю, що надає можливість слідчому проводити слідчі 

(розшукові) дії, НСРД та висувати слідчі версії під час досудового 

розслідування. 

До основних елементів криміналістичної характеристики певного 

виду злочинів необхідно відносити тільки ті елементи, що відрізняються 

чітким пошуково-розшуковим спрямуванням [119, с. 430]. 

На підставі узагальнення думок учених-криміналістів та результатів 

опитування слідчих (78 %), матеріалів вивчених кримінальних справ та 

проваджень було виокремлено елементи, що наповнюють структуру 
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криміналістичної характеристики крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, а саме: 

1) спосіб учинення злочину; 

2) обстановка злочину; 

3) слідова картина; 

4) особа потерпілого; 

5) особа злочинця. 

З усіх із них є можливим визначити конкретні ознаки щодо 

обстановки, способів, слідів учинення, потерпілого та злочинця. На нашу 

думку, наведена інформаційна модель забезпечить швидке розкриття й 

розслідування злочинів зазначеної категорії. 

 

 

1.2. Обстановка, способи та слідова картина злочину 

 

Обстановка вчинення кримінального правопорушення розглядається 

більшістю вчених як один із найважливіших елементів криміналістичної 

характеристики. Обстановка – це не лише сукупність умов (характеристика, 

обставин, явищ) оточуючого середовища, в яких учинюється злочин. Вона є 

одним із джерел інформації про злочинну подію. Обстановка, є обов’язковим 

елементом криміналістичної характеристики злочину, що завжди входить у 

контакт із злочинцем, як наголошує В. І. Куликов [136, с. 16-17]. 

Її дослідження дозволяє встановити час, місце, спосіб злочину, 

виявити та вилучити сліди, організувати пошук свідків-очевидців, 

організувати переслідування та затримання злочинця «гарячими» 

слідами [48, с. 364]. 

У криміналістичній літературі обстановку вчинення злочину 

розглядають як частину матеріального середовища, що охоплює, крім 

ділянки території, сукупність різних предметів, поведінку учасників події, 

психологічні відносини між ними; єдиний чинник, що визначає спосіб 
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учинення злочину [234, с. 113]. 

Пізнання, як стверджує В. П. Анциферов, здійснюється шляхом 

поділу цілого на складові (ознаки, частини, обставини), послідовного 

вивчення частин, їх взаємозв’язку, а потім синтезування отриманих знань 

(інформації) у цілісну інтегративну систему – картину [9, с. 10]. 

Обстановка, будучи об’єктивним фактором зовнішнього середовища, 

може впливати на дії особи при вчиненні злочину. В. Г. Танасевич і 

В. О. Образцов стверджують, що злочин, як й усі інші події, вчинюється у 

певних умовах, місці й часу, несе на собі відбиток багатогранних зв’язків та 

відносин з іншими взаємопов’язаними й взаємообумовленими факторами, 

котрі йому передували, а також сприяли йому на момент вчинення. 

Повторюваність змін, що відбувається під час підготовки, вчинення та 

приховування злочинів, прямо залежить від рівня збігу умов, в яких 

здійснюється цей процес [230, с. 23]. Таким чином, аналізуючи обстановку, 

може здійснюватись більш результативна діяльність правоохоронців щодо 

пошуку слідів та осіб, що їх залишили. Урахування часового фактора при 

розслідуванні надає змогу визначити час події злочину, встановити часові 

зв’язки між певними фактами, з’ясувати черговість злочинних подій, дії або 

фактів та визначити їхню тривалість [78, с. 184]. Встановлення часу та місця 

вчинення є ключовими складовими встановлення обставин учиненого 

кримінального правопорушення. Подібну позицію щодо властивостей часу 

висловлює й В.М. Мєшков [165, с. 9]. 

Розглянемо обстановку вчинення неповнолітніми кримінальних 

правопорушень, кваліфікованих за ст. 185 КК України, з позиції її складових 

та факторів впливу на неї. Проаналізувавши відомості, що наповнюють 

змістом обстановку вчинення як елемент криміналістичної характеристики, 

можна сформувати (побудувати) її цілісну картину. 

Аналіз місця крадіжки досить часто може визначати причетність до її 

вчинення неповнолітніх. Так, цими місцями здебільшого можуть бути: 

комерційні кіоски, шкільні буфети та їдальні, навчальні кабінети тощо. 
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За характером зв’язку злочинних дій з особливостями місця їх 

учинення можна виділити такі різновиди крадіжок: 

а) місце заздалегідь обирається злочинцем і є одним із чинників 

формування способу приготування й учинення крадіжки. Так, квартирні 

крадіжки вчиняються здебільшого у містах, переважно в районах новобудов. 

При цьому використовуються зручні для злочинця конструктивні 

особливості вхідних дверей (наявність щілин, відкривання всередину житла, 

недосконалість засувних пристроїв тощо), відсутність охоронної сигналізації, 

«вразливість» перших й останніх поверхів багатоквартирних будинків, 

обмежена кількість квартир на сходових площадках; 

б) місце, яке пов’язане із предметом крадіжки (склади, будівельні 

майданчики та ін.); 

в) крадіжки, в яких вибір місця реалізації злочинних дій є випадковим 

(кишенькові крадіжки) [118, с. 415; 161, c. 419]. 

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

при розслідуванні кожного провадження. Знання точного місця й часу 

зазначеного злочину складає базу; це необхідні точки відліку, 

фундаментальні положення, спираючись і орієнтуючись на які, відбуваєтьсяе 

процес виявлення носіїв інформації, оволодіння інформацією і її 

використання у пошуково-пізнавальних цілях [181, с. 91]. Окремого значення 

це має при розслідуванні крадіжок, оскільки визначатимуться напрямки 

діяльності правоохоронців як у встановленні злочинців, так і обставин 

учинення. 

Щоб інформація про час вчинення події була найбільш повною і 

достовірною, необхідно дотримуватись таких умов: 1) вона має бути 

заснована не на окремому, а на певній кількості розглядуваних у сукупності 

фактах; 2) відомості про ці факти мають бути отримані у ході ретельного 

дослідження матеріальної обстановки місця події, свідчень очевидців 

розслідуваної події, проведення оперативно-розшукових заходів [239, с. 63]. 

Ці відомості у сукупності з іншими матеріалами сприятимуть побудові 
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версій, визначенню напрямку пошукових заходів з метою встановлення 

особи злочинця. 

Вагомою характеристикою даного злочину є визначення проміжку 

часу, який витрачається злочинцем на його вчинення. Так, В. П. Анциферов 

дійшов висновку, що обов’язковими елементами криміналістичних 

характеристик злочинів є сукупності відомостей, що характеризують місце, 

тривалість (час), обстановку [9, с. 45]. Тривалість учинення цього злочину 

зумовлена певною кількістю обставин, які неповнолітній може враховувати 

та прилаштовуватись до них або ігнорувати. 

Специфічність обстановки злочину полягає в особливостях зв’язку 

суб’єкта злочину і того середовища, в якому готується, вчинюється і 

приховується злочин, його злочинний характер, сліди злочинця [47, с. 49]. 

Як зазначає М. П. Яблоков, подія злочину, підготовка до нього (якщо 

вона була) і, відповідно, подальше за ним приховування слідів учиненого 

діяння відбуваються у конкретних умовах місця та його речової обстановки, 

часу, освітлення, проявів певних природно-кліматичних факторів, 

виробничої діяльності, побуту тощо. Зазначені умови у вказані моменти по-

різному проявляються та впливають на злочинну подію [270, с. 51]. 

Кримінальне правопорушення, як і будь-яка інша складна система, 

зумовлене обстановкою його вчинення і пов’язане з діями злочинця. Тобто 

злочинець вчинює, а також у разі наявності готує та приховує злочин у 

конкретних умовах обстановки. Відповідно, зловмисник може зайняти 

активну або пасивну позицію. При активній позиції суб’єкта, як зазначає 

В. В. Тіщенко, він не тільки враховує конкретну обстановку в динаміці 

сприятливих і несприятливих факторів, але й намагається змінити її, 

створити такі умови, які сприяли б здійсненню його злочинного задуму та 

приховуванню злочину. Пасивна позиція злочинця автором визначається як 

сукупність умов, що складаються поза його волею і на які він впливати не 

може. При плануванні злочину особа оцінює обстановку, з’ясовує та аналізує 

умови, що сприяють або перешкоджають реалізації його намірів. Оскільки 
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умови, в яких перебуває об’єкт, що цікавить злочинця, є динамічними у тому 

чи іншому ступені, і він намагається підібрати для здійснення його задуму 

найбільш сприятливі [234, с. 84]. 

В обстановці відображуються окремі важливі особистісні риси 

злочинця, котрий формує її частково або повністю, у більшому чи меншому 

ступені прилаштовуючись до неї або використовуючи її без будь-якого 

прилаштування, а іноді навіть без урахування її особливостей [269, с. 53]. Це 

може досягатися шляхом урахування злочинцем умов обстановки при 

обранні певного способу підготовки, вчинення та приховування 

кримінального правопорушення. Водночас вважаємо за необхідне розглянути 

наведену М. П. Яблоковим класифікацію щодо можливості злочинця 

прилаштовуватись до певної обстановки. 

Судово-слідча практика свідчить, що переважна більність 

неповнолітніх вчинюють крадіжки з урахуванням обстановки вчинення. 

При цьому неповнолітні, враховуючи умови вчинення, можуть 

вносити корективи у свої дії. Так, незважаючи на те що неповнолітні не 

мають, порівняно з дорослими крадіями, життєвого, злочинного досвіду, при 

вчиненні крадіжок можуть діяти виважено й помірковано. Особливо це чітко 

може проявлятися при учиненні крадіжки групою неповнолітніх, в якій 

рівень досягнення очікуваного результату, порівняно з одноособовим 

вчиненням, є вищи. 

Узагальнення слідчої практики свідчить, що вчинення крадіжок без 

урахування обстановки здебільшого призводить до затримання неповнолітніх 

на місці злочину або безпосередньо після його вчинення з викраденими 

предметами. 

Так, 20.11.2016 р. близько 10.00 години неповнолітній І., перебуваючи 

в роздягальні спортивної зали СЗШ № 7 м. Р., скориставшись відсутністю 

власника, який не контролював та не міг забезпечити збереження своїх речей, 

викрав належний неповнолітньому К., мобільний телефон «Noкiа 3s» 

вартістю 3600 гривень, однак був затриманий [127]. 
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Відсутність або незначна кількість слідів учинення неповнолітніми 

злочину може характеризувати злочинців з позиції знань та навичок 

застосування заходів прилаштування або формування обстановки. Ці ж дії 

значною мірою ускладнюють діяльність правоохоронців зі встановлення 

злочинців та доведення їх причетності до крадіжки. [291, с. 128] 

Вивченням кримінальних справ і проваджень нами встановлено, що 

обстановці вчинення крадіжки неповнолітні приділяють значну увагу та 

вживають заходів із формування обстановки шляхом: 1) використання 

засобів пошкодження засувних пристроїв – 32 %; 2) розбиття ліхтарів, що 

освітлюють певну територію – 23 %; 3) зривання решіток із вікон – 19 %; 

4) здійснення підкопу або проламу в огорожі – 16 %; 5) пошкодження 

колючого дроту на парканах – 7 %; 6) присипляння або отруєння сторожових 

собак – 3 %. 

Не виключене застосування й інших заходів, спрямованих як на 

формування обстановки, так і прилаштування до неї. Наведені нами дані 

визначають доволі різноманітні підходи неповнолітніх до формування 

обстановки вчинення крадіжки. 

До поняття «обстановка вчинення злочину» включається не тільки 

ділянка місцевості, предмети матеріального світу, але й психологічні 

відносини між потерпілим та злочинцем [225, с. 37].  

Заслуговує на увагу й той факт, який вплив на обрання неповнолітнім 

дій здійснюють сторонні особи. Так, зазвичай, злочинці намагаються 

уникнути уваги громадськості при вчиненні крадіжки. Серед вивчених 

кримінальних проваджень переважна більшість злочинців обирають місце, 

що забезпечує або зводить до мінімуму спостереження власниками, 

свідками-очевидцями факту вчинення особою кримінального 

правопорушення. 

Так, наприклад, залишення власником свого майна без нагляду у 

відкритому транспортному засобі значною мірою визначатиме можливість 

вчинення крадіжки. В інших – навпаки, неповнолітнім доводиться докладати 
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значних зусиль для досягнення мети. Так, пошук місця зберігання 

коштовностей у приміщенні, до якого здійснено проникнення, виявлення 

сейфу вимагатимуть від неповнолітніх значних зусиль для отримання 

очікуваного результату. Заслуговує на увагу й те, у який саме спосіб були 

зламані на вікнах грати. Так, можуть застосовуватися предмети, що підібрані 

на місці або принесені із собою. Наявність принесених із собою предметів 

(пристосувань) варто розглядати насамперед як готування до вчинення та 

формування обстановки злочину. 

Іноді наявні перепони для неповнолітніх є нездоланними, тому від 

учинення крадіжки вони можуть відмовлятися. Так, зазвичай, наявність 

сигналізації, охорони, у тому числі із службовими собаками, камер 

відеоспостереження, сучасних, з високим ступенем захисту замикаючих 

пристроїв суттєво впливає на переведення уваги неповнолітніх на менш 

захищений об’єкт посягання. Втім кількість замахів на вчинення крадіжки не 

може бути реально відображеною у статистичних даних. Це обумовлено тим, 

що потерпілі можуть не помітити ознак, що вказують на замах. У випадку ж 

виявлення факту замаху на крадіжку – відмовляються від звернення до 

правоохоронних органів через те, що нічого не зникло або вартість 

викраденого є незначною, затримані на мімці вчинення правопорушення 

неповнолітні переконливо обіцяли більше подібних дій не вчинювати, не 

вірять у розкриття правоохоронцями злочину тощо. Таким чином, частка 

крадіжок, учинених неповнолітніми, залишається латентною. 

Учинення дій без будь-якого прилаштування відбуватиметься тоді, 

якщо особу задовольняють або вона байдуже ставиться до умов обстановки 

вчинення й приховання злочину. У цьому випадку й визначається предмет 

злочинного посягання. Поведінка деяких свідків-очевидців може суттєво 

вплинути на спосіб і механізм учинення злочину [270, с. 38]. Ці особи 

можуть впливати як на прилаштування до зміни умов обстановки вчинення 

злочину, так і на відмову від його продовження. 

Дана обставина є досить поширеною за фактами крадіжок, учинених 
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неповнолітніми. Сторонні особи, що випадково опинились поблизу місця 

вчинення злочину, наштовхують до відмови від доведення його до кінця та 

залишення неповнолітніми зазначеного місця. 

Вивченням судово-слідчої практики нами встановлено, що місцем 

учинення крадіжки у 91 % випадків є населений пункт, у якому мешкає 

неповнолітній. Крім того, у 65 % випадків потерпілий та злочинець мешкали 

в одному населеному пункті. Це можуть бути двори, крізь які вони приходять 

до своїх знайомих, а також різні комп’ютерні клуби й інші місця. 

Останнім часом у неповнолітніх великою популярністю користуються 

підприємства, організації, а також деякі місця загального користування. 

Традиційно місцями високої активності неповнолітніх є громадські місця: 

вулиці, ринки, магазини, стадіони, громадський транспорт. У цих місцях 

переважно вчинюються кишенькові крадіжки, крадіжки предметів з 

автотранспорту. За матеріалами вивчення кримінальних проваджень 

встановлено, що найчастіше майно громадян викрадається з: а) приватних 

квартир та будинків – 42 %; б) гаражів і підсобних приміщень – 35 %; 

в) автомобілів – 29 %; г) кишенькові – 17 %; д) підприємств, установ і 

організацій – 9 %. 

Значного впливу обстановка здійснює на обрання предмета 

злочинного посягання. Предмет безпосереднього посягання – це 

найрізноманітніші фізичні об’єкти (речі і предмети) органічного та 

неорганічного походження, що є матеріальним вираженням суспільних 

відносин [208, с. 420]. Так, неповнолітні не викрадають значних за 

габаритами предметів (холодильники, телевізори з великою діагоналлю), 

котрі одразу привертають до себе увагу. 

Заслуговує на увагу й те, на які предмети посягають неповнолітні 

залежно від місць їх викрадення. Так, із приватних квартир і будинків 

неповнолітні здебільшого викрадають: гроші й коштовності; мобільні 

телефони, планшети, фотоапарати та комп’ютерну техніку (ноутбуки), одяг, 

продукти харчування, алкогольні вироби, спортивний інвентар, годинники, 
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кухонний посуд з кольорових металів тощо. 

З гаражів і підсобних приміщень неповнолітні здебільшого 

викрадають: побутові електроприлади, сільськогосподарський інвентар; 

слюсарні й столярні інструменти, велосипеди, мопеди, автомобільні 

запчастини; будівельні матеріали; вироби з чорних і кольорових металів та 

ін. 

З автомобілів зазвичай викрадають: автомагнітоли, колеса, 

акумулятори, інструменти, навігатори, барсетки, телефони тощо. При 

кишенькових крадіжках неповнолітні у більшості випадків таємно 

викрадають: гроші, мобільні телефони, банківські картки (зарплатні, кредитні 

тощо) та ін. 

З підприємств, установ і організацій викрадаються: будівельні 

матеріали; гроші; вироби з чорних і кольоровихо металів, велосипеди, 

інструменти, знаряддя праці, електрообладнання та їх частини тощо. 

Окрім наведеного нами переліку, предметом крадіжки, як наголошує 

Є. І. Макаренко, також можуть бути документи [159, с. 11]. 

Узагальнюючи наведені відомості й дані вивчення кримінальних 

проваджень за фактами крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми, 

можна виділити основні предмети злочинного посягання: гроші й 

коштовності – 81 %; мобільні телефони, планшети, фотоапарати та 

комп’ютерна техніка – 79 %; одяг – 52 %; продукти харчування, алкогольні 

вироби – 31 %; побутова техніка (телевізори, мікрохвильові печі) – 11 %; 

інструменти, інвентар – 9 %; вироби з чорних і кольорових металів – 9%; 

велосипеди – 7 %; частини автомобілів, запчастини до них – 4 %; 

електрообладнання та їх частини – 2 % та ін. 

Для швидкого розслідування й попередження крадіжок важливо 

встановити час їх скоєння. Як зазначають окремі автори, дев’ять із десяти 

квартирних крадіжок вчинюються з 9-ї до 17-ї години у робочі дні тижня, 

більше половини – влітку; крадіжки з крамниць – у вечірні та нічні часи, у 

святкові або вихідні дні; значна кількість кишенькових крадіжок вчиняються 
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вранці та у вечірні години, години «пік», коли виникає сприятлива для цього 

ситуація у міському транспорті, крамницях, на ринках та інших 

багатолюдних місцях [118, с. 451]. 

Обстановка злочину містить важливу інформацію щодо обставин 

учиненої події, що об’єктивно відображається у навколишньому середовищі 

у вигляді слідів злочину, злочинців; надає уявлення про місце, час, механізм, 

сліди злочину; вказує на закономірний зв’язок слідів з обстановкою події та 

шляхи їх виявлення [104, с. 198]. 

Заслуговує на увагу й те, що інформація про зникнення неповнолітніх 

прохідними дворами, провулками, другорядними вулицями, малолюдними 

вдень та, неосвітленими вночі парками (скверами), вулицями та інші 

відомості дозволяють охарактеризувати особу неповнолітнього злочинця. 

Місце й час, спосіб проникнення та залишення місця вчинення крадіжки 

може свідчити про те, що неповнолітні знали місце події (як відвідували 

особисто, так і зі слів інших осіб. З іншого боку ці відомості можуть 

вказувати й на можливу підготовку до вчинення, кількість учасників, групове 

вчинення, не виключено із розподілом ролей, участю у групі осіб, що мають 

кримінальний досвід, раніше вчинювали корисливі злочини, притягалися до 

кримінальної відповідальності. [282, с. 276] 

Обрання певного місця вчинення та предмета злочинного посягання 

може характеризувати вибірковість дій неповнолітніх. Значний вплив на 

вчинення злочину справляє те, наскільки потерпілий або сторонні особи 

вживають заходів щодо збереження відповідних цінностей (увімкнена 

сигналізація, наявність охорони, відеоспостереження, використання 

замикаючих пристроїв). Так, відносно невеликих підприємств, які переважно, 

належать приватним громадянам, крадіжки здебільшого мірою вчинюються у 

неробочий час доби і день тижня. Тобто неповнолітні, намагаючись уникнути 

можливого затримання, використовують відсутність охорони або недбалу 

організацію охорони відповідного об’єкта, проникають на його територію, де 

вчинюють крадіжки. При цьому таємне викрадення майна громадян 
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здійснюються з відкритих ділянок охоронюваної території, що добре 

проглядається. Цим забезпечується можливість своєчасного виявлення 

наближення охорони, сповіщення про це учасників з метою залишення місця 

події. 

Проникнення до охоронюваних приміщень можливе насамперед у тих 

випадках, коли особливості будови, прилеглої території, організації охорони 

не забезпечують належного рівня збереження матеріальних цінностей. Тобто 

наявність проламів у парканах, відсутність решіток на вікнах, недостатнє 

освітлення території, наявність можливостей непомітного наближення до 

місця крадіжки та його залишення, відсутність сторожових собак та ін. Ці 

відомості значною мірою впливають на прийняття неповнолітніми рішення 

про крадіжку. [281, с. 237] 

Заслуговують на увагу й факти вчинення неповнолітніми крадіжок з 

автомобілів, розташованих у неосвітлених дворах багатоповерхових 

будинків. При цьому моментом учинення переважно є вечірній і нічний час 

доби. Транспортні засоби, з яких здійснюються крадіжки, є автомобілі 

радянського та імпортного виробництва минулого століття. Це обумовлено 

тим, що зазначені автомобілі, як правило, не обладнані сигналізацією та 

складними замикаючими пристроями. Це обумовлює можливість досягнення 

неповнолітніми позитивного результату з невеликою кількістю знань та 

знарядь. 

Так, 09.11.2015 р. близько 21.00 години, з метою вчинення крадіжки, 

за попередньою змовою неповнолітні С і В., прийшли до будинку № 124 по 

вул. Донецьке шосе м. Дніпро, де неповнолітній С. за допомогою принесених 

із собою заздалегідь прилаштованих знарядь намагався відчинити замок 

водійських дверцят автомобіля «Opel Аskona» 1982 р.в., що належав гр. Р., а 

неповнолітній В. контролював оточуючу обстановку, щоб у разі небезпеки 

виявлення їх протиправних дій сповістити про це неповнолітнього С. 

Відкривши замок водійських дверцят, вказані особи викрали магнітолу 

«Pіoneer». Продовжуючи свої дії, неповнолітній С. намагався зняти 
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акумулятор, однак внаслідок невдалих маніпуляцій спрацювала сигналізація 

автомобіля, що привернула увагу сторонніх осіб, які затримали С., а В. з 

місця учинення злочину зник. 

У подальшому В. був затриманий. Під час допитів вказані особи 

пояснювали, що місце вчинення крадіжки було обрано з урахуванням 

мінімальної можливості викриття, що забезпечувалось відсутністю 

освітлення території двору, мінімальною кількістю перехожих, а також 

високою вірогідністю залишення місця крадіжки прохідними дворами, 

вулицями прилеглого приватного сектору [126]. Таким чином, у даному 

випадку наявними є ознаки прилаштування неповнолітніх до умов 

обстановки й поміркованих дій при вчиненні крадіжки. 

Дещо інша ситуація простежується з часом учинення крадіжок майна 

з приватних домогосподарств, квартир, а також у людних місцях (магазини, 

ринки, громадський транспорт). Вони вчинюються вдень у тих випадках, 

коли власники не контролюють свої речі. Дані про час вчинення і 

приховування злочинів дозволяють точніше оцінювати обставини події 

злочину, звужувати коло підозрюваних й вирішувати інші пов’язані з цим 

завдання кримінального провадження [62, с. 157]. Зазначені відомості 

вказують на необхідність приділення уваги працівниками правоохоронних 

органів зазначеним місцям у відповідний час. Так, удень мають 

здійснюватись заходи запобігання вчиненню крадіжок у людних місцях із 

приватних домоволодінь і квартир. Вночі ж та у неробочі дні тижня зусилля 

правоохоронців мають бути спрямовані на недопущення крадіжок із 

підприємств (установ, організацій), а також із транспортних засобів, 

розташованих на неохоронюваних паркувальних майданчиках у дворах 

багатоповерхових будинків. [280, с. 193] 

Обстановка вчинення може характеризувати поспішність дій 

неповнолітніх злочинців. Тобто, якщо у приміщеннях обстановка 

порушувалась частково або хаотично, або пошкоджено предмети інтер’єру, 

нанесено написи ненормативної лексики з використанням аерозольних 
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балонів, можна припустити, що діяли неповнолітні. Втім якщо на місці події 

спостерігатиметься вибірковий характер відшукування цінних речей у їх 

схованках, можна припустити про володіння злочинцями відомостями про 

місце крадіжки. Ця інформація могла бути отримана злочинцями як від 

неповнолітньої особи, що мешкає у цьому приміщенні, так і від його 

товаришів, що відвідували це помешкання. Не виключені випадки співучасті 

неповнолітнього у крадіжці з будинку (квартири) своїх батьків. Ці відомості 

мають сприяти правоохоронцям у визначенні напрямків пошуку 

підозрюваних у вчиненні крадіжок. 

Врахування часового фактора при розслідуванні надає змогу 

визначити час події злочину, встановити часові зв’язки між фактами, 

з’ясувати черговість подій, дії або фактів та обчислити їхню тривалість [78, 

с. 184]. Подібну позицію щодо властивостей часу висловлює і В. М. Мєшков 

[165, с. 9]. 

Характерною для крадіжок майна громадян є й сезонність їх учинення. 

Так, улітку злочини вчиняються у 35 % випадків; восени – 18 %; взимку – 28 %; 

навесні – 19 %. Ці показники свідчать про те, що крадіжки здійснюються 

неповнолітніми систематично, проте значна їхня кількість припадає на період 

відпусток та канікул. 

Залежно від часу вчинення злочину з’ясовано, що близько 47 % 

здійснюється вночі – з 22 до 6 години; приблизно 38 % – увечері (з 18 до 

22 години); 15 % – у ранковий та денний час (з 6 до 18 години). Зважаючи на 

це, переважна більшість злочинів вчинюється ввечері та вночі. Відповідно до 

характеристики дня тижня визначено, що більшість крадіжок, а саме 67 %, 

учинено у будні дні. 

Заслуговує на увагу й те, що в обстановці вчинення неповнолітніми 

злочинів розглядуваної категорії утворюються та зберігаються сліди. Останні 

повною мірою характеризують об’єкти, що їх утворили. Тобто виявлені за 

розмірами сліди ніг, пролом у стіні або отвір, через який було здійснено 

проникнення, можуть визначати причетність до злочину саме неповнолітніх. 
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Водночас кількість, місця розташування слідів, інші зміни в обстановці 

можуть вказувати на вжиття заходів підготовки й приховування своєї 

злочинної діяльності. Таким чином, обстановка об’єднує у собі відомості й 

про інші елементи криміналістичної характеристики крадіжок майна 

громадян, учинених неповнолітніми. Місце й час, спосіб проникнення та 

залишення місця вчинення крадіжки може свідчити про те, що неповнолітні 

знали місце події (як відвідували особисто, так і зі слів інших осіб). 

Дані про час учинення й приховування злочинів дозволяють точніше 

оцінювати обставини події злочину, звужувати коло підозрюваних і 

вирішувати інші, пов’язані з цим завдання кримінального провадження [62, 

с. 157]. 

Ці відомості мають використовуватись працівниками правоохоронних 

органів під час розслідування шляхом визначення напрямків пошуку доказів, 

окреслення кола підозрюваних осіб, серед яких відшукуватимуться злочинці. 

Іншою складовою необхідності визначення часу є здійснення заходів із 

запобігання вчиненню неповнолітніми кримінальних правопорушень 

розглядуваної категорії. [285, с. 135] 

Таким чином можна зазначити, що обстановка є важливим елементом 

криміналістичної характеристики крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми. Невід’ємними складовими даного компоненту 

криміналістичної характеристики є місце і час учинення злочину. 

Аналізуючи умови часу, місця й інші відомості, можна висувати 

обґрунтовані припущення про причетність певної категорії осіб до 

вчиненого, визначати напрямками їх пошуку та затримання. Окрім цього, 

виявлятимуться сліди злочинців, на підставі аналізу яких визначатимуться 

способи крадіжки та інші важливі для кримінального провадження дані. 

Способи вчинення злочину є одним із основних елементів 

криміналістичної характеристики. Не є винятком із зазначеного й крадіжки, 

вчинені неповнолітніми. Серед складових криміналістичної характеристики 

посягання певного виду центральне місце посідає спосіб злочину, котрий, на 
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думку В. П. Бахіна, є винятково важливим й рухливим елементом, що 

суттєво впливає на зміст окремих методик [16, с. 6]. 

Окремі науковці зазначену наукову категорію розглядають як певну 

взаємозалежність операцій і прийомів підготовки, вчинення й приховування 

злочинів [88, с. 41] або як систему дій щодо підготовки, вчинення та 

приховування злочинів [121, с. 574]. 

На думку М. В. Салтевського, спосіб учинення злочину є явищем 

об’єктивної дійсності, його правове і наукове поняття є предметом 

досліджень низки правових наук. У науці кримінального права склалося 

уявлення про спосіб учинення злочину як про неодмінну частину кожного 

злочину [208, с. 424]. 

Розглядаючи спосіб учинення злочину як частину предмета 

доказування В. О. Попелюшко зазначає, що його слід розуміти як форму 

реалізації дії чи бездіяльності [196, c. 123]. М. І. Панов розуміє під способом 

певний порядок, механізм дії [174, с. 342]. Схожої точки зору дотримується й 

інші вчені [111, с. 171; 60, c. 105]. 

В основі сукупності даних, які його складають, міститься інформація 

щодо вже застосованих злочинцями та виявлених в ході розслідування 

різновидів дій з підготовки, учинення та приховування окремої категорії 

злочинів. Разом з іншими елементами криміналістичної характеристики дані 

про способи використовують для висунення слідчих версій, зокрема й про 

особу злочинця, оскільки між останнім та характером його дій чи 

бездіяльності щодо досягнення протиправного результату наявні зв’язки. 

Опис способу вчинення злочину, наголошує Р. С. Бєлкін, не досягає мети і 

його слід здійснювати у напрямках або від, або до слідів застосування 

способу, щоб, знаючи його, виявити докази скоєння злочину та встановити 

особу злочинця [29, с. 735]. У свою чергу викриття злочинців стає 

результатом аналізу зазначених складових способу вчинення злочину. 

Окремого значення це набуває при розслідуванні злочинів досліджуваної 

категорії, оскільки досить часто вони вчинюються схожими способами, що 
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дозволяє визначити причетність відповідних осіб. Розшук підозрюваних за 

ознаками способів учинення злочинів заснований на їх повторюваності [190, 

с. 429]. 

Ця властивість, наголошує О. Ф. Кобзар, дозволяє систематизувати 

способи вчинення злочинів й використовувати отримані відомості для 

розробки певних криміналістичних рекомендацій [82, с. 195]. 

Загальновідомо, що спосіб учинення злочину як криміналістична 

категорія має складну структуру. На думку Г. Г. Зуйкова, це 

взаємопов’язаний комплекс об’єктивно і суб’єктивно детермінованих дій з 

підготовки, вчинення та приховування злочину, поєднаних із використанням 

умов, місця, часу, знарядь і засобів, що відповідають єдиному злочинному 

умислу та досягненню мети [72, с. 5]. Схожої точки зору дотримується й 

А.В. Шмонін [261, с. 190]. 

Характерні ознаки способів учинення крадіжки сприяють 

обґрунтованому припущенню про причетність до її вчинення саме 

неповнолітніх. Найбільш прості способи вчинення злочину не включають до 

свого змісту дій з підготовки та приховування; складні, в окремих випадках, 

містять весь комплекс дій з підготовки, учинення та приховування, а в інших 

– тільки підготовку, спрямовану на безпосереднє виконання злочинного 

задуму [62, с. 44]. При цьому у способах дій проявляються психофізіологічні 

та інші якості неповнолітнього, його знання, вміння, навички, що обумовлює 

необхідність їх аналізу та використання правоохоронцями. 

Розглянемо способи учинення досліджуваних злочинів з позиції таких 

його складових, як підготовка, безпосереднє вчинення та приховування. 

Вивченням судово-слідчої практики нами встановлено, що 

підготовчим діям неповнолітні приділяли увагу у 61 % випадків вчинення 

крадіжок. При цьому вони здійснювались шляхом: 1) підбору співучасників, 

що відбувалось у 73 % від загальної кількості; 2) вибору об’єкта крадіжки – 

43 %; 3) розробки плану злочину – 37 %; 4) визначення часу вчинення 

крадіжки – 33 %; 5) підготовки знарядь злочину – 15 %. 



 59

Не виключено застосування неповнолітніми й інших дій, спрямованих 

на підготовку до вчинення крадіжки. Неповнолітні не завжди 

використовують наведений перелік заходів з підготовки до вчинення 

крадіжки. Разом з тим слідчим не варто недооцінювати особу, котра не 

досягла віку повноліття. Можна погодитися з думкою В. О. Образцова, який, 

посилаючись на узагальнення практики, вказує, що більшість злочинів 

вчинюються особами, психологічно підготовленими до цього способом свого 

життя [182, с. 49]. 

Це повною мірою стосується і крадіжок, учинюваних неповнолітніми. 

Так, якщо неповнолітній побачив, що майно відповідними особами не 

контролюється, та вчинює його крадіжку, у його діях навряд чи можна 

вбачати ознаки підготовки. Особливого значення це набуває при крадіжках у 

громадських місцях (кишенькові крадіжки, крадіжки з автомобілів та ін.). У 

схожих випадках з упевненістю можна стверджувати про моральну 

готовність неповнолітніх до крадіжки. [289, с. 98] 

Нерідко виявлення і розкриття злочинів стає можливим при аналізі та 

перевірці даних про дивну, на перший погляд, нелогічну або так звану 

відхилену поведінку окремих осіб, вказуючи на вчинення ними злочинів 

[182, с. 49]. Незвичність поведінки може розцінюватись, у першу чергу, 

потерпілими і свідками вчинення крадіжок майна. Так, кишенькові крадіжки 

переважно вчинюються за одним і тим самим сценарієм – зазвичай у час пік, 

коли транспорт завантажений пасажирами. До салону, переважно на різні 

двері проникає група підлітків. Частина з яких спостерігає за дверима і 

переміщеннями пасажирів по салону з метою своєчасного інформування 

спільників про небезпеку. Інші скупчуються навколо майбутньої жертви. 

Відволікаючи її увагу якимось питанням або поведінкою, розкривають 

(розрізають) сумки (пакети) у жінок, кишені зовнішнього одягу у чоловіків, 

отримуючи таким чином доступ до їх вмісту. Викрадені речі одразу 

передаються іншим співучасникам. Відповідно, у разі затримання «за руку» 

злочинця, при ньому ніяких викрадених предметів не знаходять, і зазвичай 
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одразу ж відпускають, не звертаючись до правоохоронців. Заслуговує на 

увагу й те, що частина неповнолітніх уникають відповідальності шляхом 

розігрування сцени зі сльозами, визначення непричетності та помилковості 

звинувачень, зверненням до пасажирів. При цьому деякі з них дійсно 

втручаються та намагаються захищати неповнолітніх. Психологічний вплив 

на осіб, які затримують злочинців, переважно призводить до того, що 

неповнолітніх відпускають. Зазначене у свою чергу варто розглядати як 

добре сплановані заходи з позиції таких складових способу злочину, як його 

учинення й приховування. 

Серед знарядь варто згадати як спеціально принесені із собою, так і 

підібрані безпосередньо на місці та пристосовані для зламування перешкод. 

Доступ до мережі «Інтернет» та вміння користування пошуковими 

системами, обмін інформацією у соціальних мережах, наявність у групі 

дорослого співучасника можуть «озброїти» неповнолітніх необхідними 

знаннями щодо вчинення крадіжок майна громадян. 

З цього приводу Г. Г. Зуйков зазначає, що застосування знарядь 

вважається найбільш вирішальною ознакою способу вчинення злочину, за 

якою способи відрізняються один від одного [71, с. 78]. 

Значного впливу на способи вчинення неповнолітнім крадіжки може 

здійснювати обстановка злочину. Будучи об’єктивною за змістом та 

відображенням, вона, з одного боку, безпосередньо впливає на хід та 

динаміку злочину, пояснюючи механізм злочину у цілому, а з іншого – 

вказує на закономірності виникнення та місця знаходження інформації про 

розслідувану подію при типовій обстановці [47, с. 49]. 

Оскільки злочин відбувається в умовах конкретно визначених 

просторових і часових характеристик, то саме відомості про них мають 

забезпечити пошук характерних слідів. Особливо це важливо на початковому 

етапі розслідування, оскільки сприяє формуванню припущень про те, де, які 

та скільки слідів залишається в результаті застосування певного способу 

вчинення кожного конкретного злочину, а також яким змінам вони могли 
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бути піддані. Принципова можливість для цього створюється завдяки тому, 

що кожний спосіб учинення злочину залишає тільки йому притаманні сліди, 

що є ознаками його застосування [181, с. 89]. 

Про участь у крадіжці неповнолітніх можуть свідчити й особливості 

способу їх учинення: 1) відсутність цілеспрямованої підготовки до злочину; 

2) нескладні шляхи проникнення до приміщення; 3) вибір способів зламу, що 

не вимагають значної фізичної сили і спеціальних знань; 4) використання при 

проникненні вузьких пройомів; 5) незначна кількість (вага) викраденого; 

6) відсутність професійних навичок; 7) використання як знарядь злочину 

предметів повсякденного вжитку; 8) непослідовність дій злочинця на місці 

злочину, розкидування предметів навколишньої обстановки та 

необґрунтоване їх знищення; 9) вчинення на місці злочину цинічних дій [114, 

с. 110]. 

Втім отримані відомості про відсутність, на перший погляд, 

системності (послідовності) у діях не варто одразу пов’язувати з 

неповнолітніми та їх недостатнім рівнем досвіду. Це може бути добре 

спланована дія або емітована обстановка для приховування справжнього 

злочину чи способу дій, слідів злочинця. Добре спланована діяльність 

спрямовується на уникнення від кримінальної відповідальності, 

перешкоджання розслідуванню. 

Можна погодитися з думкою Є. І. Макаренка, який зазначає, що 

спосіб учинення злочину детермінується низкою об’єктивних і суб’єктивних 

чинників. Серед них поряд із випадковими мають місце постійно діючі 

протягом тривалого періоду. Взагалі, спосіб може характеризуватися 

наявністю системи взаємопов’язаних дій з підготовки, безпосереднього 

вчинення та приховування слідів діяння [155, с. 25-26]. 

Незважаючи на різноманітність способів учинення неповнолітніми 

крадіжок, можна простежити певні закономірності їх повторюваності. 

Способи та прийоми, які зазвичай застосовують неповнолітні при 

вчиненні крадіжок, як правило, відрізняються винахідливістю. Так, судово-
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слідча практика свідчить, що крадіжки, вчинювані одноосібно з різними 

формами зломів, становлять близько 38 %, шляхом вільного доступу – 28 %, 

видавлювання вікон, розбирання стін і даху – 24 %, підібрання ключа – 19 %, 

попередньо викраденим ключем – 17 %, а також при відвідуванні вдома – 

6 %. 

За даними узагальнення кримінальних проваджень встановлено, що 

близько 54 % крадіжок неповнолітні вчинили у складі злочинної групи 

шляхом: 1) вибивання дверей і видавлювання вікон (41 %); 2) зламування 

запорів (31%); 3) підібрання ключів (використання раніше викрадених) 

(17 %); 4) проникнення шляхом вільного доступу з балкону (11 %) та ін. У 

цих випадках викрадаються здебільшого невеликі за обсягом предмети та 

речі. 

На підставі узагальнення кримінальних проваджень встановлено, що у 

більшості крадіжок, учинених як групою осіб, так і одноосібно 

неповнолітнім, усі її учасники виступали у ролі виконавців (співвиконавців). 

Один із компонентів способу злочину може полягати у його 

приховуванні. До типових прийомів (способів) приховування крадіжок 

можна віднести такі: 1) виїзд злочинця із населеного пункту, де було скоєно 

злочини; 2) знищення знарядь та слідів злочину; 3) укриття знарядь скоєння 

злочину; 4) швидкий збут викраденого або його укриття; 5) викидання 

викраденого майна при виникненні небезпеки викриття; 6) давання 

неправдивих показань, відмова від давання показань; 7) негативний вплив на 

очевидців, свідків, потерпілих з метою давання ними неправдивих показань 

або відмови від давання показань та ін. [117, с. 78]. 

На нашу думку, не можуть дві різні неповнолітні особи застосовувати 

однакові заходи маскування. Так, спосіб учинення злочину взагалі може бути 

схожий, але у деталях неодмінно будуть певні суттєві розбіжності. 

Можна погодитися з думкою О. Н. Колесніченка про те, що для 

криміналістичної характеристики важливі не самі способи вчинення та 

приховування, але і їх специфічне відображення в об’єктивній дійсності, 
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насамперед у вигляді певної системи слідів [88, с. 45]. Для криміналістів у 

способі вчинення злочину на перший план виступають ті його інформативні 

сторони (риси), які є результатом прояву ззовні характерних ознак даного 

способу [37, с. 118]. Слушною, на наш погляд, є думка В. В. Тищенка, який 

наголошує, що процеси дослідження способів злочину та їх слідів 

взаємопов’язані та здійснюються за принципом прямого і зворотного зв’язку 

від дослідження слідів до пізнання способу та інших обставин злочину, від 

знань про спосіб злочину до пошуку, виявлення та дослідження слідів 

злочинних дій [233, с. 115]. Цим буде забезпечено усвідомлення механізму 

вчинення злочину та побудовано правоохоронцями припущення про ще 

невідомі обставини. З іншого боку, неповнолітні, які намагаються уникнути 

відповідальності, переважно це розуміють і вживають заходів для 

приховування чи знищення слідів. В. О. Образцов зазначає, що важливо мати 

на увазі той момент, що у ході вчинення злочину винна особа здебільшого 

намагається залишити якомога менше інформації про себе, а залишену 

інформацію нерідко фальсифікує [182, с. 49]. 

Однак не всі сліди злочинець може знищити. Особливо це стосується 

тих випадків, коли несподівано повернулись власники, з’явилися сторонні 

особи, які перешкоджають вчиненню або зумовлюють необхідність внесення 

змін у план дій неповнолітніх злочинців. У цьому випадку неповнолітні 

зазвичай залишають місце крадіжки, не застосувавши дій зі знищення слідів 

своєї протиправної діяльності та у більшості випадків не отримавши 

очікуваний результат. 

Вивчивши у сукупності ці відомості, слідчі можуть визначити коло 

підозрюваних, серед яких виявити неповнолітнього злочинця. Важливе 

значення має те, що вчинення злочинів аналогічними способами призводить 

до виникнення схожих слідів, це і визначає можливість застосування 

аналогічних засобів їх виявлення [230, с. 23]. 

Зазначене вказує на те, що інформація про способи вчинення крадіжок 

неповнолітніми має важливе практичне значення. Так, вона може бути 
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використана для попередження злочинів, учинюваних відповідним способом, 

шляхом усунення факторів, що зумовили його виникнення. Не меншого 

значення інформація про спосіб набуває для швидкого пошуку слідів 

злочинця та подальшого його встановлення й затримання, повного та 

всебічного розслідування злочину. 

Узагальнення наукових праць і досліджень, особливо проведених у 20 

столітті, дозволяє констатувати, що у більшості з них наголошується про 

некваліфіковані дії злочинців та переважно на незастосуванні (ігноруванні) 

заходів з приховування неповнолітніми своїх протиправних дій. 

Водночас аналіз сучасних літературних джерел свідчить про істотні 

зміни у злочинності неповнолітніх. Так, фіксуються крадіжки, що 

відображують суттєве збільшення «кваліфікованих» дій неповнолітніх. 

Наведене нами підтверджується й результатами судово-слідчої практики, 

згідно з якими неповнолітні приділяють значної уваги маскуванню крадіжок, 

які виявлялись у 57 % випадків. Тобто більшість неповнолітніх не ставиться 

до заходів маскування своїх дій легковажно. Навпаки, у здійсненні цієї 

діяльності ними проявляється активність та кмітливість. Зважаючи на це, 

слідчі повинні враховувати зазначені умови під час організації і проведення 

досудового розслідування. Оскільки це, з досить високою вірогідністю, 

визначатиме наявність дорослих співучасників учинення крадіжки та 

здійснення заходів із протидії розслідуванню. 

Дорослі злочинці у більшості випадків ведуть довготривалу та 

масштабну підготовку, складають плани, підшукують засоби, вербують осіб, 

встановлюють необхідну інформацію тощо. Тобто для цього потрібно 

володіти певними навичками, мати дорослих підбурювачів або ж осіб, які 

надають консультації та поради з даної категорії кримінальних проваджень 

[218, с. 134]. 

Низький рівень розкриття злочинів можна пояснити такими 

чинниками: 1) підвищенням рівня злочинних навичок злочинців; 2) низьким 

рівнем професіоналізму правоохоронців; 3) низьким рівнем матеріально-
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технічного і наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів; 

4) підвищенням рівня маскування злочинцями своїх протиправних дій тощо 

[15, с. 16]. Наведене повною мірою стосується й кримінальних 

правопорушень досліджуваної категорії. 

За результатами вивчення судово-слідчої практики з’ясовано, що 

найтиповішими способами приховування неповнолітніми крадіжок майна 

громадян є: а) знищення слідів злочину – 68 %; б) давання неправдивих 

свідчень у разі викриття, у тому числі висунення алібі – 52 %; в) відмова від 

давання показань – 49 %; г) вплив на сумлінних учасників процесу – 23 %. 

За злочинами цієї категорії можуть простежуватись й інші способи 

приховування злочину. Наведені нами відомості визначають, що 

неповнолітні приділяють значну уваги підготовці та маскуванню своєї 

злочинної діяльності. На сьогодні у діях неповнолітніх простежується більш 

кваліфіковані способи учинення кримінальних правопорушень досліджуваної 

категорії, що значною ускладнює діяльність слідчих підрозділів. 

Ураховуючи викладене, можна дійти висновку, що під способом 

учинення злочину варто розуміти систему об’єднаних єдиним задумом 

умисних дій злочинця з підготовки, вчинення та приховування злочину. 

Зважаючи на це, спосіб злочину є головним та об’єднуючим 

елементом, за допомогою якого можна дослідити виявлені у процесі 

аналізу зв’язки між усіма структурними елементам криміналістичної 

характеристики [187,  с. 38]. 

З іншого боку, ці обставини мають для слідчого важливе як 

організаційне у визначенні напрямків та плануванні досудового 

розслідування, встановленні усіх співучасників злочину ітактичне при 

проведенні слідчих (розшукових) дій з відповідними учасниками 

розслідування, так і профілактичне, спрямоване на усунення факторів, що 

сприяли учиненню злочину, значення. 

Не менш вагомим у структурі криміналістичної характеристики є 

типові сліди крадіжки. Сліди у складі криміналістичної характеристики 
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злочинів окремого виду А. Ф. Волобуєв окреслює як різноманітні зміни, що 

вносяться ними до навколишньої обстановки [120, с. 374]. 

Науковці пропонують широке і вузьке розуміння слідів злочину. Так, 

М. В. Салтевський зазначає, що названа категорія включає опис матеріальних 

та ідеальних слідів-відображень на момент вчинення злочину [208, с. 420]. На 

думку В. О. Коновалової, слідова картина є комплексом слідів, що 

відображає картину події злочину [97, с. 25]. О. Н. Колєсніченко до слідів 

злочину у широкому розумінні включив: зміни у речовій обстановці місця 

події; сліди-відображення; предмети-речові докази; документи-письмові 

докази; осіб, що можуть бути допитані як свідки [225, с. 39-40]. 

Необхідно виходити з того, що сліди вчинення злочину, як вдало 

зазначає Л. Г. Дунаєвська, – це абстрагована сукупність інформації про 

типові матеріальні та ідеальні джерела, час, місце та умови злочину [57, с. 8]. 

Виявлення типових слідів способу вчинення злочину дозволяє 

слідчому отримати необхідну інформацію про злочинну подію. Ще Г. Грос 

вважав сліди джерелом інформації про подію злочину та особу злочинця [51, 

с. 162]. Необхідність дослідження слідової картини не втрачає своєї 

актуальності. На цьому наголошує більшість учених-криміналістів, якими 

цей елемент визначається у різних аспектах. 

Криміналістикою, як констатує І. Ф. Крилов, доведено, що неможливо 

скоїти злочин, не залишивши при цьому тих або інших слідів [111, с. 59], які 

є німими свідками того, що відбувалось під час підготовки й учинення 

злочину [188, с. 66]. 

Аналізуючи закономірні зв’язки між окремими елементами 

криміналістичної характеристики, І. М. Лузгін зазначав, що вони 

встановлюються в результаті вивченню слідів злочину, у яких 

відображаються дії правопорушника, ознаки його самого чи потерпілого, 

ознаки знарядь, використаних винним [112, с. 301]. Варто зазначити, що за 

злочинами досліджуваної категорії сліди залишаються у місцях контакту 

неповнолітніх з об’єктами оточуючої обстановки. 
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У криміналістичній літературі здійснювалися спроби щодо 

встановлення зв’язку слідів та джерел інформації. Так, М. В. Салтевський 

пропонує класифікувати джерела інформації з таких підстав: 

1) філософською підставою є теорія відображення. Виходячи з цього, 

всі об’єкти поділяють на два класи: а) джерела ідеального (психічного) 

відображення (люди) і б) джерела матеріальних відображень (речі); 

2) підставою кримінально-процесуальної класифікації є поділ доказів 

на особистісні й речовинні. Особистісні джерела – це люди, що є суб’єктами 

злочину або мають інформацію, що стосується події злочину (потерпілий, 

свідки тощо); 

3) криміналістичною підставою класифікації джерел інформації є 

теорія криміналістичної ідентифікації й поняття криміналістичної 

тотожності. Будь-який об’єкт, що перебуває в межах кримінального 

судочинства, розглядається в аспекті його рівності, тотожності самому собі, 

тобто чи є він тим самим, що «був присутній» на місці події або «брав 

участь» у вчиненні злочину [207, с. 257].  

На тісний зв’язок типових матеріальних слідів злочину й місць їх 

розташування зі способами вчинення та приховування діяння звертав увагу і 

Р. С. Бєлкін [29, с. 735]. 

Вагомою у висвітленні досліджуваного елемента криміналістичної 

характеристики є думка О. М. Васильєва і М. П. Яблокова, які зазначають, 

що подія злочину та підготовка до нього відбуваються у певній обстановці, 

елементи якої залишають власні сліди зовні, що можуть бути виявленими та 

вивченими під час розслідування [37, с. 123]. Схожої точки зору 

дотримуються й інші вчені-криміналісти [181, с. 89; 230, с. 23]. 

Завдяки сліду здійснюється встановлення того факту, що у минулому 

причетним до взаємодії з іншими об’єктами був той самий об’єкт, що 

досліджується зараз [36, с. 240]. Це визначає їх безумовне найвагоміше 

значення у пошуку злочинця та встановленні об’єктивних даних щодо 

злочинної події. 
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Так, 20.11.2013 р. під час проведення огляду місця вчинення крадіжки 

на території приватного домогосподарства № 7 по вул. К., м. Д., на вологій 

землі були виявлені об’ємні сліди взуття, які були вилучені з використанням 

розчину гіпсу. 08.01.2014 р. під час проведення огляду місця вчинення 

крадіжки на території приватного домогосподарства на території 

домогосподарства № 11 по вул. Н. м. Д. на снігу були виявлені об’ємні сліди 

взуття, які були вилучені з використанням розчину гіпсу. За результатами 

проведеного експертного дослідження визначено, що обидва виявлені у 

різних місцях відбитки низу взуття залишені тим самим взуттям. 

Кримінальні провадження були об’єднані та визначені напрямки організації й 

планування розслідування, що стало запорукою встановлення неповнолітніх 

злочинців Р. та У. [125]. 

Незалежно від рівня досвідченості злочинця, він не в змозі повністю 

знищити сліди кримінального діяння [131, с. 7]. Це означає, що слідчі мають 

розуміти де, як та які сліди неповнолітніх шукати з урахуванням обстановки, 

предмета злочинного посягання, способу та інших обставин крадіжки. Така 

думка підтверджується й позиціями інших науковців. Так, В. Ю. Шепітько 

вказує на належність місця, де залишені сліди злочинного посягання, до 

обстановки вчинення злочину [255, с. 255-256]. 

На думку Р. Г. Домбровського, способи діяльності суб’єкта злочину 

«згасають» у предметному середовищі, переходять до форми спокою – 

форми матеріальних та ідеальних слідів злочину. Тому типові сліди злочину 

– це не самостійний елемент, що співіснує поряд зі способами діяльності 

суб’єкта злочину, а результат цієї діяльності [53, с. 19]. 

Інформацію, на думку Р. С. Бєлкіна, носієм котрої є слід, доцільно 

поділяти на особистісну (інформацію про людину як об’єкт чи суб’єкт 

процесу слідоутворення), речову (інформацію щодо відображуваного та 

такого, що відображує предмети) й операційну (інформація про операцію, що 

призвела до утворення сліду, тобто про механізм слідоутворення) [28, с. 63]. 

Будь-який слід залишає пов’язані зі злочином відповідні матеріальні 
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зміни, які несуть певну інформацію про подію. 

За слідами – матеріальним та ідеальним відображенням у 

навколишній обстановці та у пам’яті осіб – встановлюються всі фактичні 

обставини розслідуваної події [86, с. 28]. 

Варто наголосити на тому, що залежно від виду й обстановки 

крадіжки матеріальні та ідеальні сліди як кількісно, так і якісно можуть 

змінюватися, що необхідно враховувати слідчому у кожному конкретному 

випадку їх виявлення. Окрім зазначених особливостей, досліджуване 

кримінальне правопорушення призводить до змін матеріальної обстановки, в 

якій воно готується та вчинюється. На місці правопорушення часто 

залишаються різні сліди, знаряддя й інші предмети, що можуть бути 

доказами. [290, с. 101] 

Виявлення і фіксація слідів – одна з основоположних операцій слідчої 

діяльності, яка значною мірою визначає позитивний чи негативний результат 

розслідування. Для утворення й виявлення слідів характерними є певні 

закономірності, врахування і використання яких дозволяє цілеспрямовано 

збирати доказову інформацію [18, с. 5]. Володіючи знаннями про ці 

закономірності, слідчий відшукує сліди неповнолітніх, які вказують на їхні 

дії, час перебування на місці злочину, застосування відповідних знарядь, 

кількість співучасників тощо. Ці відомості значною мірою сприятимуть 

правоохоронцям у виявленні слідів крадіжок, учинених неповнолітніми.  

Криміналістична характеристика описує, які об’єкти взаємодіють між собою 

при конкретному способі, які при цьому утворюються сліди, де вони 

розташовуються та якими ознаками і властивостями характеризуються [212, с. 421]. 

За наявності окремих слідів або інших даних, що вказують на 

можливий спосіб учинення конкретного злочину, версія про спосіб, на думку 

О. Н. Колісниченка і В. О. Коновалової, слугує виявленню інших слідів, що 

зазвичай спостерігаються при такому способі вчинення злочину [88, с. 23]. 

У свою чергу діагностичне дослідження знайдених на місці події 

слідів, наприклад, взуття дозволяє визначити його вид, розмір, наявність на 
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підошовній частині індивідуальних особливостей, а також напрями, звідки 

прийшов неповнолітній і куди він утік, їхню кількість тощо. 

Навіть поведінкові, психологічні ознаки злочинця, на думку 

В. О. Волинського, віддзеркалюються у вигляді не лише ідеальних, але й 

матеріальних слідів злочинів, у матеріальній обстановці, що достовірно 

відображає ознаки особи, яка вчинила злочин [44, с. 183]. Матеріальні сліди 

злочину, володіючи специфічними властивостями, знаходяться між собою в 

певних відносинах, отримують ті або інші стани, виступають як закономірно 

утворювана система зі своєю внутрішньою ієрархією, послідовна в просторі 

та у часі [145, с. 98]. 

Своє значення виявлення відображень злочинця надається й іншими 

науковцями. За слідами – матеріальним та ідеальним відображенням у 

навколишній обстановці та у пам’яті осіб – встановлюються всі фактичні 

обставини розслідуваної події, як наголошують В. Я. Колдін і М. С. Полевий 

[86, с. 28]. 

Залежно від часу, що минув з моменту крадіжки, ці сліди можуть бути 

використані для застосування службово-розшукового собаки з метою 

переслідування злочинців «гарячими» слідами або для подальшого 

здійснення одорологічної вибірки підозрюваного. 

Ідентифікація матеріальних об’єктів за слідами їх дії на інші об’єкти – 

один із найпоширеніших методів встановлення способу вчинення злочину і 

розкриття розслідуваного діяння [162, с. 48-49]. При цьому запорукою 

успішного проведення відповідних досліджень є виявлення слідчим 

відповідної кількості відображень злочинця. 

Більша частина доказів, зокрема тих, що утворюються завдяки огляду, 

на думку Е. Анушат, матеріально відчутні, й око криміналіста виявить навіть 

самі незначні дані, на які інші не звернуть жодної уваги [8, с. 16]. Особливо 

це проявляється у тих випадках, коли правоохоронці володіють відомостями 

щодо механізму утворення слідів, місць їх розташування, способів та засобів 

їх виявлення з урахуванням вчинених злочинів досліджуваної категорії. 
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Цим забезпечуватиметься значно кращі результати у виявленні слідів. 

Крім того, варто нагадати, що сліди мають властивості швидко змінюватися, 

зникати та знищуватися. Те, наскільки швидко та якісно будуть проведені дії 

з пошуку слідів злочину, тим більша їх кількість буде виявлена. 

Так, між часом учинення й кількістю виявлених слідів існує зворотно 

пропорційний зв’язок. Так, чим більше часу минає з моменту вчинення 

злочину, тим менша кількість придатних для ідентифікації злочинця слідів 

виявляється. Зазначене повною мірою стосується й крадіжок, учинених 

неповнолітніми. Кількість слідів, що можуть залишатись неповнолітніми у 

результаті крадіжки, жодним чином не впливає на можливості їх 

використання відображень під час розслідування. 

На думку М. В. Салтевського, поняття «слідова картина» включає 

ідеальні відображення і матеріальні сліди як джерела видимих і невидимих 

прогнозованих слідів, що утворилися на момент вчинення злочину [208, 

с. 421]. Схожу точку зору займає і А. П. Шеремет [260, с. 344]. 

У криміналістичній літературі неодноразово робились спроби надати 

опис типових слідів (ознак) крадіжки. До традиційних описів матеріальних 

слідів крадіжки можна віднести предмети та речі, залишені на місці події, 

сліди пальців рук, ніг, транспортних засобів, мікрочастини та запахові сліди 

[19, с. 344]. 

Окреме значення варто приділити виявленим біля вхідних дверей до 

квартири сірників, які можуть вставлятися між дверима і дверною коробкою. 

При цьому, коли неповнолітні вже готові до вчинення крадіжки, можуть 

постукати чи зателефонувати до квартири. Якщо ж перевіряється факт 

проживання осіб у даному приміщенні, неповнолітні залишають сірник і 

повертаються за кілька днів, щоб перевірити його наявність, і за 

результатами цього приймають рішення про вчинення крадіжки. 

Пошук слідів варто здійснювати з урахуванням місць вірогідного їх 

утворення. При проникненні до приміщення крізь вікно переважно сліди 

пальців рук залишаються на квартирці, рамі, склі, підвіконні; сліди ніг у 
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цьому випадку – на відливі, підвіконні, підлозі. Використані знаряддя зламу 

залишають свої сліди на дверях та замках. Окрім зазначених, на присутність 

неповнолітніх можуть указувати сліди зубів на солодощах, фруктах. Ці сліди 

насамперед варто відшукувати у разі вчинення крадіжки з продуктового 

магазину. 

Заслуговує на увагу й виявлення переміщених у помешканні об’єктів, 

тобто тих, яких торкались злочинці. 

Щодо ідеальних слідів, то вченими нерідко надаються лише загальні 

вказівки на те, що основними джерелами інформації про крадіжку є перш за 

все різноманітні особи, коло яких може змінюватись залежно від конкретної 

слідчої ситуації, що склалася [163, с. 267]. При цьому ними, крім потерпілого 

та винної особи, є широке коло різних категорій свідків [211, с. 25-32]. 

Окремою категорією осіб, які є джерелами інформації про крадіжку, є 

неповнолітні злочинці. Типовими ідеальними слідами, що збереглися у 

пам’яті співучасників, свідків чи потерпілих від крадіжки, варто назвати: 

1) відомості про зовнішній вигляд злочинця; 2) особливості його поведінки; 

3) кількість співучасників злочину та роль кожного з них; 4) умови 

сприйняття цих осіб та ін. 

Вивчення слідчої практики доводить, що існують випадки, коли самі 

потерпілі застають неповнолітніх злочинців на місці вчинення та затримують 

їх з викраденим. В інших випадках потерпілі стикаються на сходах зі 

злочинцями, сприймаючи ознаки їх зовнішності. Відомості про ці ознаки у 

подальшому можуть бути використанні для складання словесного портрету 

злочинця та організації його встановлення та затримання. 

За даними дослідження встановлено, що неповнолітні у більшості 

випадків (68 %) вживають заходів щодо знищення слідів злочину. 

Аналіз матеріалів кримінальних справ і проваджень надав змогу дійти 

висновку, що найчастіше слідчі під час огляду виявляли: а) сліди рук – 30 %; 

б) взуття – 17 %; в) рукавичок – 10 %; г) залишені злочинцями предмети – 

10 %; д) сліди використання знарядь та інструментів – 9 %; е) мікросліди – 
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9 %; ж) відеозаписи з камер спостережень – 15 %; з) сліди крові та інших 

органічних речовин – 6 %. На місці злочину можуть залишитися не лише 

сліди злочинця, але й додаткові відображення, утворені при вчиненні дій, 

котрі виходять за рамки мотиву суспільно-небезпечного діяння. 

Виникнення наведених нами слідів значною мірою зумовлені 

способом, обстановкою, предметом злочинного посягання та іншими 

умовами вчинення злочину. Аналізуючи відповідні обставини крадіжок 

майна, й висуватимуться припущення як про види, так і місця розташування 

слідів, котрі ще не були виявлені та, відповідно, осіб, що їх залишили. 

Узагальнення слідчої практики доводить, що останнім часом суттєво 

зменшилася кількість слідів, що залишають неповнолітні злочинці. Це 

підтверджується й думками правоохоронців. Так, більшість опитаних слідчих 

наголосили, що простежується стійка тенденція до зменшення кількості 

слідів, що залишають по собі неповнолітні злочинці при вчиненні крадіжок. 

Це, на їхню думку, зумовлено істотними змінами у характері злочинності, у 

тому числі й за досліджуваними категоріями, що потребує окремого 

ставлення до виявлення слідів. Покращити цю діяльність можливо у першу 

чергу шляхом пошуку слідів з урахуванням відомостей про умови оточуючої 

обстановки, способів учинення, особи потерпілого тощо. 

Таким чином, можна із впевненістю констатувати, що слідова картина 

злочину є невід’ємним елементом структури криміналістичної 

характеристики крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми. 

Підсумовуючи, слід відзначити, що обстановка злочину, слідова 

картина, спосіб та предмет злочинного посягання є необхідними складовими 

у формуванні інформації про злочинну подію. Аналізуючи їх, слідчий 

висуває обґрунтовані припущення про механізм учинення злочину та 

ймовірну особу злочинця. Під час розслідування крадіжок, учинених 

неповнолітніми, наведені елементи криміналістичної характеристики 

необхідно розглядати комплексно, що дозволить якісно проводити слідчі 

(розшукові) дії, НСРД та розшукові заходи. 
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1.3. Характеристика особи злочинця та потерпілого 

 

Окремого дослідження потребує й такий елемент криміналістичної 

характеристики, як особа потерпілого. Незважаючи на значну увагу, що 

приділялась аналізованому елементу криміналістичної характеристики, 

позиції вчених мають істотні різниці у наповненні змістом та значенням. 

Фактори й обставини, пов’язані із потерпілим від злочину, в генезисі 

злочинної поведінки виконують значну роль, як наголошує В. С. Малишев 

[160, с. 193]. Досить часто саме поведінка, або недбале ставлення власників 

до своєї власності зумовлює вчинення неповнолітніми відносно них 

крадіжки. 

O. Н. Колісниченко зазначає, що система ознак щодо особи 

потерпілого має складну структуру, яка, зокрема, включає демографічні 

показники: а) стать, вік, місце проживання, навчання, роботи тощо; 

б) відомості про спосіб життя, риси характеру, звички, нахили, зв’язки 

(особисті, родинні, службові, побутові й інші), стосунки (ворожі, неприязні, 

дружні); в) у деяких методиках розслідування – ознаки віктимності 

(аморальна, ризикова поведінка, необачність) [225, с. 37-38]. Віктимність як 

здатність суб’єкта ставати жертвою небезпечного прояву є, на думку 

В .О. Тулякова, в загальнотеоретичному розумінні як явище соціальне, 

психічне і моральне [235, с. 17].  

Схожої позиції дотримується і Г. А. Матусовський [109, с. 195]. На 

відміну від нього А. Ф. Волобуєв до кола ознак про особу потерпілого 

відносить майнове становище [117, с. 374]. Варто розуміти, що наявність у 

неповнолітніх відомостей про матеріальний стан потерпілих може 

зумовлювати вчинення відносно них крадіжки. 

А. В. Пахомов виділяє серед вищезазначених ознак такі: 

1) демографічні; 2) фізичні, біологічні і психічні особливості; 3) спосіб 

життя; 4) відносини зі злочинцем [190, с. 19]. Побідну позицію займає і 
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В. М. Мєшков [164, с. 16]. 

Відомості про предмет посягання, суму завданих збитків, обставини 

вчинення злочину можуть значною мірою сприяти формуванню відомостей 

про зв’язок між особою потерпілого та особою злочинця. 

Є. О. Центров указує на те, що злочинець при підготовці та здійсненні 

діяння враховує певні характеристики потерпілого [246, с. 58]. Подібні 

властивості виділяє В. Ф. Єрмолович, але додає дані про характер та обсяг 

завданих збитків [62, с. 144-145]. 

Потерпілий своїми діями (наприклад, розповідями про свій 

матеріальний стан, запрошенням до себе додому малознайомих людей) або 

бездіяльністю (залишення своєї власності без контролю, передача під нагляд 

невідомим особам) може зумовлювати формування у злочинців намірів 

вчинити таємне заволодіння його майном. 

Зазвичай неповнолітні незнайомі із потерпілими. Однак доволі часто 

крадіжки відбуваються з квартир, де живуть знайомі неповнолітніх 

злочинців. Тому під час огляду місця події потрібно встановити, яким чином 

було відкрито двері квартири – шляхом підібрання ключа або викраденим 

ключем. За наявності підлітків у сім’ї потерпілих слідчим варто 

відпрацьовувати версію про причетність до крадіжки знайомих (товаришів, 

однокласників) зазначеної особи, які приходили у гості або зі слів 

неповнолітнього знають про матеріальний стан сім’ї, наявність запираючих 

пристроїв, місць зберігання ключів тощо. 

Яскравим прикладом є неповнолітні, які товаришують і нерідко 

бувають один у одного в гостях. Виділяючи цю залежність, О. Л. Мусієнко 

зазначає, що на вибір злочинцем певного способу вчинення й приховування 

злочину зазвичай впливає лише той зв’язок, який: а) є безпосереднім й 

досить близьким; б) має побутовий, зокрема особистий характер; в) відомий 

навколишнім, про що знає і злочинець [172, с. 163]. 

Варто також наголосити на тому, що значна кількість потерпілих 

недбало ставляться до збереження майна, залишаючи його тривалий час без 
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нагляду (наприклад, велосипед біля під’їзду), незачинені транспортні засоби, 

вікна у квартирах тощо, у результаті чого стають жертвами неповнолітніх 

крадіїв. 

Втім варто зазначити, що досить часто об’єкт вчинення крадіжки не 

обирається випадково. Тобто неповнолітні можуть здійснювати дії із 

спостереження за розпорядком дня майбутньої жертви, підшукувати 

знаряддя, здійснювати попереднє проникнення до приміщення. Особливо це 

стосується вчинення крадіжок неповнолітніми у складі злочинної групи. 

У разі вчинення крадіжок у громадських місцях (магазини, ринки, 

громадський транспорт) можуть бути розподілені ролі учасників на ті, що 

безпосередньо вчинюють крадіжку, й ті, що відволікають увагу, слідкують за 

переміщенням жертви, приховують викрадену річ та ін. Досить часто дії 

неповнолітнього злочинця зумовлені сприятливою віктимогенною 

обстановкою. 

Заслуговують на увагу умовно виділені три основні групи 

віктимогенних ситуацій, що сприяють учиненню крадіжки. 

Першу групу складають ситуації, в яких спосіб життя, особисті риси 

або вчинки окремих громадян містять у собі привід для «відвідин» їх житла. 

Як правило, це виражається у формі аморальної поведінки (наприклад, у 

неприкритій демонстрації свого багатства, браваді забезпеченим і 

розгульним способом життя, отриманні вигод із окремих предметів 

особистого майна), яка має провокуючий характер, містить привід для 

здійснення квартирної крадіжки. Інші громадяни навіть самі «зазивають», 

розвішуючи або публікуючи оголошення про купівлю-продаж персональних 

комп’ютерів з ігровими програмами, відео- та аудиокомплексів, дорогих нині 

предметів одягу і побуту та ще люб’язно повідомляють, що впродовж дня їх 

вдома не буває – телефонуйте увечері за вказаним нижче телефоном. 

Практика показує, що подібні оголошення можна назвати своєрідною 

провокацією злодіяння, яка врешті-решт обходиться їх авторам дуже дорого 

[158, с. 27]. 
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Другу групу утворюють ситуації, в яких віктимна поведінка 

виявляється у формі неприйняття громадянами належних запобіжних засобів 

до охорони свого житла і майна, що знаходиться в ньому. Так, наприклад, 

деякі господарі квартир (будинків), вважаючи злодія дурнішим за себе, 

ховають ключі під дверним килимком, залишають відкритими двері, 

балкони, вікна, кватирки; проявляють зайву довірливість до сторонніх 

людей, що відвідали їхнє житло, та ін. Не надаючи належного значення 

можливим наслідкам подібної поведінки, мешканці тим самим створюють 

віктимогенну ситуацію, яка сприяє виникненню та реалізації злодійського 

наміру [158, с. 27]. 

Третю групу складають ситуації, коли певні квартири або їхні 

господарі через свій соціальний статус або інші чинники нібито схильні бути 

жертвами злодіїв. Подібна «схильність» може бути винною або невинною, 

індивідуальною або породженою приналежністю конкретної особи до певної 

соціальної групи [158, с. 27]. 

Сприяння потерпілого слідству зумовлено у тому числі й небажанням 

звертатися до правоохоронних органів з інформацією про крадіжку, 

оприлюднення якої може негативно вплинути на імідж його або інших 

людей. Іншим фактором може бути те, що потерпілий у подальшому дізнався 

про причетність до крадіжки, наприклад, власних або дітей своїх знайомих. У 

подальшому потерпілий у цьому випадку відмовляється від давання свідчень, 

перешкоджає досудовому слідству у встановленні всіх обставин крадіжки. 

Втім виявлення таких відносин може створити для слідчих певні труднощі. 

Таким чином, можемо констатувати, що особа потерпілого у 

структурі криміналістичної характеристики крадіжок майна громадян, 

учинених неповнолітніми, є невід’ємним компонентом. Значною мірою особа 

потерпілого своїми діями (бездіяльністю) впливає на прийняття 

неповнолітніми рішення про вчинення крадіжки. З урахуванням відомостей 

про матеріальний стан, можливості доступу до цінностей, особистісних 

якостей та наявного зв’язку із особою потерпілого злочинець приймає 
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рішення про вчинення крадіжки. 

На важливості дослідження особи злочинця, що сприяє можливості 

його встановлення за кожною крадіжкою, наголошується вченими-

криміналістами, якими цей елемент досліджувався у різних аспектах. 

У криміналістичній літературі містяться різні думки щодо змісту 

даних, що повинні містити інформацію про особу злочинця. Її 

характеризують як практичний засіб розслідування [64, с. 58]. 

Так, характеризуючи особу злочинця, М. В. Салтевський до 

властивостей людини відносить такі: фізичні, біологічні і соціальні [208, 

с. 422]. Схожу думку формулюють й інші науковці [213, с. 77]. 

П. С. Кузнєцов, вважаючи, що вона характеризується 

багатоманітністю властивостей і якостей, виділяє три основні компоненти: 

біологічний, соціально-демографічний та морально-психічний [133, с. 50]. У 

свою чергу М. П. Яблоков зауважує, що протиправна діяльність надає певну 

інформацію про злочинця: відомості про деякі його особисті соціально-

психологічні властивості та якості, злочинний досвід, спеціальні знання, 

стать, вік, особливості взаємин із жертвою [268, с. 20]. 

До складу криміналістично значущих властивостей особи злочинця 

А. В. Шмонін включає такі ознаки: статево-вікові, фізичні, психологічні 

характеристики особи, інтереси та потреби людини, її знання, переконання, 

інтелектуальні та вольові властивості, темперамент, соціальний та сімейний 

стан, професійну приналежність, освітній та культурний рівень, біологічні й 

психічні особливості [261, с. 184]. 

Н. Т. Ведєрніков класифікує відомості про особу злочинця за такими 

складовими: 

1) біографічні дані: прізвище, ім’я, по-батькові; дата та місце 

народження; національність, громадянство, місце проживання, освіта, 

спеціальність, стаж роботи; сімейний стан, склад родини; попередня 

судимість; 

2) дані про матеріальний стан: загальний дохід і житлові умови сім’ї 
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(для неповнолітніх) тощо; відомості про стан здоров’я й психологічні 

особливості: загальний стан здоров’я; фізичні вади; наявність стійкої 

хвороби, групи інвалідності; дані про характер, темперамент, вольові та 

емоційні властивості; 

3) суспільно-виробнича характеристика: термін роботи або навчання в 

певному місці; ставлення до такої діяльності, товаришів по роботі 

(навчанню); участь у громадському житті; наявність дисциплінарних або 

громадських стягнень та заохочень; 

4) суспільно-політична характеристика: членство у політичній партії, 

молодіжній, громадській організації; участь у виборчих кампаніях, збройних 

конфліктах; наявність нагород та почесних звань; 

5) суспільно-побутова характеристика: взаємовідносини в родині; 

спосіб життя й коло знайомих; вживання алкоголю; відносини із сусідами; 

участь у громадській роботі за місцем проживання; наявність 

адміністративних або громадських стягнень; 

6) ставлення до скоєного та поведінка в ході слідства; ціннісні 

орієнтири особистості; мотиви та мета скоєння злочину; наявність сп’яніння 

при вчиненні злочину тощо [143, с. 116-118]. 

У справах про злочини неповнолітніх встановленню підлягають: 

1) соціально-побутова характеристика особистості: ставлення до 

навчання та праці, поведінка у побуті, судимість, застосування заходів 

адміністративного стягнення, суспільного впливу, примусових заходів 

виховного характеру; 

2) морально-психологічна характеристика: спрямованість особистості 

(переконання, погляди, ідеали, інтереси, потреби), світогляд (система 

поглядів на світ), характер і темперамент тощо [138, с. 14]. 

Відповідно до ст. 3 КПК України, неповнолітньою особою є малолітня 

особа, а також дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років [129]. 

Неповнолітні у віці від 14 до 18 років, з одного боку, досягають 

досить високого рівня соціалізації (у них з’являється самостійність, 
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наполегливість, уміння контролювати свою поведінку, володіти собою), а з 

іншого боку, відбувається подальша соціалізація особистості, яка ще не 

завершилася. Для такого віку характерна зайва категоричність суджень, 

запальність, неврівноваженість, нездатність оцінити ситуацію з урахуванням 

усіх обставин. 

Характеристика особи злочинця, на думку М. В. Салтевського, 

повинна давати опис людини як соціально-біологічної системи, властивості й 

ознаки якої відображуються в матеріальному середовищі та 

використовуються для розслідування злочинів. Автор зазначає, що до таких 

властивостей людини належать: фізичні, біологічні та соціальні [208, с. 422]. 

На думку В. О. Коновалової, злочин є актом, в якому виявляється 

складна взаємодія соціальних, економічних, психологічних та інших 

чинників [94, с. 24]. 

До поняття «особистість» входить психологічний склад людини, весь 

її спосіб життя, індивідуальні риси [5, с. 36]. Ці ж індивідуальні риси 

значною мірою проявляються у способі дій, виборі особи потерпілого, 

предметів посягання тощо. 

Наведені позиції вчених дозволяють дійти висновків, що визначені 

ними ознаки, які наповнюють змістом систему опису особи злочинця, 

можуть бути використані й при висвітленні його як елемента 

криміналістичної характеристики крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми. 

Розглянемо криміналістично значущі ознаки, що характеризують 

неповнолітніх, які вчинюють крадіжки. 

Загальновідомо, що кримінальні правопорушення здебільшого 

вчинюються чоловіками. Не є винятком з цього й крадіжки майна громадян, 

учинені неповнолітніми. Проведеним дослідженням намиз’ясовано, що з 10-и 

злочинів зазначеного виду близько 9-и вчиняють чоловіки. Це 

підтверджують насамперед результати вивчення кримінальних проваджень, 

кваліфікованих за ст. 185 КК України. 
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Кількість осіб, котрі вчинили крадіжки, зумовлюється перш за все 

соціальними факторами, що детермінують поведінку чоловіків і жінок. При 

цьому варто зауважити, що серед вивчених фактів не виявлено тих, за якими 

особи жіночої статі самостійно вчинювали б крадіжку. Їхня участь у вчиненні 

злочинів визначалась перебуванням на вулиці, у під’їздах будинків з метою 

повідомлення співучасників крадіжки про наближення власників чи інших 

осіб. 

Відомості про статеву приналежність осіб можуть бути використані 

слідчими при висуненні й перевірці версій у розшукових цілях. Таким чином, 

слідчі можуть дійти висновків про причетність до крадіжки особи чоловічої 

статі, якщо не будуть отримані відомості про учинення дій жінкою. Так, у 

випадку затримання неповнолітньої, причетної до вчинення крадіжки, 

необхідно спрямовувати зусилля на виявлення інших співучасників злочину, 

незважаючи на можливі її свідчення про одноособове вчинення. 

Під час опису цього елемента криміналістичної характеристики деякі 

науковці виходить в основному з вікових, соціально-демографічних, 

морально-психологічних та інших подібних особливостей, що 

характеризують ту чи іншу особу [169, с. 29-33]. 

Тому, заслуговує на увагу і сфера діяльності неповнолітнього 

злочинця. Так, у більшості непоновлітніх спостерігається стійке небажання 

працювати або вчитися. Із загальної кількості неповнолітніх осіб, 

притягнутих до відповідальності за вчинення крадіжки, лише 14 % з них 

працювало. При цьому матеріальні та пов’язані із ними бажання вжити 

спиртні напої, наркотичні засоби, пригостити товаришів, продемонструвати 

свої статки виступають на перший план порівняно із духовними. Водночас не 

виявлено фактів перебування неповнолітніх на обліках у наркологічних 

диспансерах як таких, що потребують примусового лікування. 

У процесі вивчення матеріалів проваджень визначити частку осіб, що 

вживають алкоголь і наркотики, не уявлялося можливим, оскільки 

інформація про це у справах практично відсутня. 
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Водночас низка злочинів вчинюється особами у стані сп’яніння. 

Перебування у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного), ейфорії 

призводить до зниження контролю особи над собою. Цей стан для певної 

кількості осіб сприяє прийняттю рішення про вчинення крадіжки. Вивченням 

судово-слідчої практики встановлено, що на момент учинення крадіжки 

злочинці у 23 % випадків перебували у стані алкогольного та у 8 % – 

наркотичного сп’яніння. 

Не меншої уваги заслуговує й освітній рівень особи неповнолітнього, 

який учинює крадіжку. Встановлено, що неповнолітні, котрі вчинюють 

крадіжки, в основному мають низький освітній рівень. Лише 5 % із них 

мають середню технічну (спеціальну) й 5 % середню освіту, неповну 

середню освіту й продовжують навчатися в різних освітніх установах 35 % 

засуджених. Відповідно 51 % неповнолітніх навчаються у школах до 

дев’ятого класу. 

Злочинець на підставі наявного у нього злочинного досвіду вчинення 

крадіжок обиратиме такі умови обстановки та способи їх учинення, що 

унеможливлять або зведуть до мінімуму вірогідність його встановлення та 

викриття. Тобто за наявності підозри у вчиненні професійних дій з боку 

злочинця при здійсненні крадіжки, кваліфікованої за ст. 185 КК України, 

слідчим необхідно розглядати можливу причетність раніше засудженої за 

даний злочин особи або дорослого співучасника. 

Варті уваги й учинення злочинів у складі злочинних груп, а саме: 

1) спостерігається об’єднання неповнолітніх, що зумовлює збільшення 

складу криміногенної групи та втягнення неповнолітніх до вчиненнябільш 

тяжких злочинів; 2) кримінальні групи досягають кількох десятків членів [55, 

с. 96]. 

Крім того, за відсутності досвіду (життєвого, злочинного), вміння 

контролювати емоції неповнолітні не завжди спроможні оцінити ситуацію, 

що склалася. Нетерплячість від очікування настання результату у них є 

настільки сильною, що вони не схильні до тривалого аналізу найбільш 
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оптимальних шляхів досягнення результату. Між тим, як показує судово-

слідча практика, під час або безпосередньо після вчинення крадіжки 

затримують близько 28 % неповнолітніх Отже, більшість неповнолітніх 

діють професійно. 

Інтерв’юванням слідчих з практичним досвідом понад 15 років нами 

з’ясовано, що неповнолітні, які вчинювали крадіжки на початку 2000-х років 

та сьогоднішні істотно відрізняються. Так, було наголошено, що сучасні 

неповнолітні, маючи вільний доступ до наявних у мережі Інтернет чатів, 

форумів, книжок, відеороликів, фільмів, з яких може бути отримана будь-яка 

інформація щодо підготовки, вчинення та приховування злочинів, 

поводження на досудовому слідстві, протидії розслідуванню. Зазначені особи 

переважно характеризуються зменшеним почуттям моралі, поваги до осіб 

старшого віку, сприймаючи їх однолітками, більш зухвалою поведінкою, 

недостатністю контролю за власними діями та розробкою неправдивого алібі 

на досудовому слідстві тощо. 

Наведені обставини значною мірою впливають на те, що за досить 

великою часткою крадіжок злочинці залишаються не встановленими. 

Опитані нами слідчі визначали, що приблизно третина неповнолітніх 

попередньо вчинювали крадіжки, за якими свого часу підозрювані 

встановленими не були. Таким чином, крадіжки – це зазвичай перша 

«сходинка» у злочинній структурі. Це необхідно враховувати слідчим, 

оскільки недбале проведене розслідування та своєчасно не виявлені 

неповнолітні крадії у подальшому вчинюють більш кваліфіковані та зухвалі 

злочини. 

Враховуючи низький показник розкриття квартирних крадіжок, тобто 

ту обставину, що добрій половині злодіїв вдається все-таки уникнути 

неминучого покарання за скоєне, можна дійти висновку про те, що чималу 

частку (близько 32 %) серед квартирних злодіїв становлять раніше судимі 

особи, зокрема рецидивісти із завидною професійною майстерністю, якої 

набули шляхом багатократного «підвищення кваліфікації в місцях, не так 
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віддалених», володіють винятковою інтуїцією передчуття успіху чи 

близького провалу, який рідко їх підводить [158, с. 23]. 

Вагомий вплив на формування особистосі здійснює основна одиниця 

суспільства – сім’я та її склад. Судово-слідча практика визначає, що 

неповнолітні, які вчинили злочини розглядуваної категорії, виховувалися 

майже у 25 % випадків у повних сім’ях. Інші ж неповнолітні виховувались 

або одним із батьків чи близьких родичів, або у дитячих будинках, 

інтернатах. 

Не меншого значення у формуванні мотивації до вчинення крадіжок 

набуває й атмосфера у сім’ї. Так, нами встановлено, що неповнолітні, батьки 

яких зловживають алкоголем, не мають постійного заробітку, раніше були 

засудженими у 32 % випадках. Таким чином неповнолітні виховуються в 

умовах, що сприяють формуванню їх за прикладом батьків та оточення. Ці 

неповнолітні потребують посиленої уваги з боку правоохоронних органів з 

метою запобігання вчиненню ними кримінальних правопорушень. 

Як зазначають слідчі, існують факти учинення крадіжок батьків 

спільно з неповнолітніми дітьми, надання ними певних настанов щодо 

способів крадіжки та специфіки приховування своїх злочинних дій. 

Відсутність належного ставлення сім’ї до виховання призводить до 

того, що частина неповнолітніх потрапляють під вплив злочинних груп. 

Настрої і погляди, які панують у злочинній групі, передаються її 

однодумцям. Тому зрозумілою є інтенсивність негативного впливу на особу з 

боку мікросередовища, який охоплює не тільки розум і вольову сферу 

молодої людини, але й її почуття. Вищевказані неповнолітні особи не здатні 

проявити себе та утвердитися в групах, діяльність яких є соціально 

корисною, вони поступово втрачають зв’язки з колективами, до яких 

формально належать, перестають орієнтуватися на їх відносини, не цінують 

їх думку. Близько 70 % із них навчаються погано чи посередньо, 40 % – 

порушують дисципліну, 37 % – раніше вчиняли проступки та 

правопорушення; наявні також конфліктні стосунки у сім’ї та школі. 
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Загострюються такі риси характеру, як жорстокість, агресивність, нахабство, 

підступність (до 45 %), що серед законослухняних підлітків трапляються 

зрідка. Це наочно свідчить про порушення процесу соціалізації та моральну 

деформацію і призводить до спроби самоствердження серед подібних собі, в 

тому числі через учинення правопорушень. Група, у свою чергу, впливає на 

своїх учасників, прищеплює їм антисуспільні погляди і установки, заохочує 

до злочинного способу життя – відбувається активний процес 

«перевиховання». Звичайно, не кожен важковиховуваний підліток вступає у 

конфлікт із законом, але взаємозв’язок цих явищ очевидний [67, с. 55-57; 4]. 

Крім того, неповні сім’ї не в змозі у достатніх обсягах задовольнити 

потреби неповнолітніх. Останні, спостерігаючи, що їхні знайомі володіють, 

наприклад, дорогими телефонами, планшетами, ноутбуками тощо 

усвідомлюють, що сім’я, в якій вони виховуються, не в змозі забезпечити їх 

подібними благами. Відповідно вирішення цих проблем деякі неповнолітні 

вважають за можливе шляхом крадіжки. 

Злочинців, які скоюють крадіжки, можна умовно поділити на такі 

основні групи: 

1) прості – скоюють крадіжки без застосування технічних засобів під 

впливом певної ситуації, обставин (чужі речі залишилися без догляду, свідків 

немає) та намагаються якомога скоріше зникнути з місця злочину; 

2) кваліфіковані – мають певні антисуспільні установки; 

3) професійні – для яких крадіжки є основним джерелом існування, як 

правило, раніше судимі [117]. Наведене повною мірою стосується й 

результатів проведеного нами дослідження. 

Так, судово-слідча практика показує, що значна кількість крадіжок за 

участю неповнолітніх (64 %) відбувається за обставин, що тягнуть за собою 

необхідність застосування кваліфікуючих ознак. Так, серед основних 

кваліфікуючих ознак варто назвати такі: а) з проникненням у житло, сховище 

чи інше приміщення, що відбувалось у 64 % випадків; б) за попередньою 

змовою групою осіб – 54 %; в)  вчинення злочину повторно – 45 %. 
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Опитані слідчі наголосили на тенденції до вчинення кваліфікованих 

дій неповнолітніми. Тобто дії неповнолітніх все більше демонструють 

прояви злочинності дорослих. 

Варто зазначити, що переважна більшість осіб, що вчинювали такі 

злочини, як грабіж, а у деяких випадках і розбійні напади, попередньо мали 

судимість за вчинення крадіжок. Тобто крадіжку варто розглядати 

насамперед як перший щабель у злочинній ієрархії. Відповідно своєчасно не 

виявлений і не притягнутий за вчинення крадіжки неповнолітній у 

подальшому вчинює більш тяжкі та зухвалі злочини. Таким чином, 

ефективна протидія злочинності неповнолітніх, насамперед учинюваним 

ними крадіжкам, значною мірою впливатиме на попередження вчинення 

більш тяжких злочинів. 

Не меншої уваги привертає і з’ясування факту вчинення крадіжки у 

співучасті. 

Так, найчастіше неповнолітні вчинюють злочини у складі злочинної 

групи. При цьому вони об’єднуються у групи лише з метою вчинення 

злочину. Зазвичай такі групи виникають як «ігрові». Підлітки об’єднуються 

на підставі однакових можливостей у проведенні дозвілля та відсутністю 

контролю за ними, намагаються задовольнити свої потреби у спілкуванні, 

бажанні бути зрозумілим. Наявність співучасників додає неповнолітнім 

упевненості у своїх діях. Ці дані необхідно враховувати слідчим, приділяючи 

увагу неблагонадійним компаніям підлітків, що проводять свій час в 

облаштованих підвалах, гаражах тощо. 

Заслуговують на увагу й статистичні дані Генеральної Прокуратури 

України, згідно з якими у 2013 році було зареєстровано 242646 фактів 

учинення злочинів розглядуваної категорії, 2014 р. – 224756, 2015 р. – 

273629, 2016 р. – 312086, у І півріччі 2017 р. – 313569. При цьому зазначені 

злочини вчинювалися неповнолітніми або за їх участю у 2013 – у 5200 

випадках, 2014 р. – 4566, 2015 р. – 4551, 2016 р. – 3286, у І півріччі 2017 р. – 

4723. 
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Ці дані лише на перший погляд демонструють зменшення кількості 

причетних до їх учинення неповнолітніх. Однак проведене нами дослідження 

надає підстави стверджувати, що ці відомості не відображують реальної 

картини, що склалась за злочинами досліджуваної категорії. На нашу думку, 

значна частина неповнолітніх не встановлюється, у тому числі через 

учинення ними крадіжок, що мають ознаки кваліфікованості, застосування 

дій з підготовки та приховування тощо. 

Тяжкість учинених злочинів, як правило, залежить від участі в ній 

дорослого або підлітка, що вже має злочинний досвід [114, с. 110]. 

Отже, проведене нами дослідження дозволяє сформувати портрет 

особи неповнолітнього злочинця. Це осудні особи чоловічої статі, які не 

досягли повноліття (84 %); більшість із них не працюють (87 %) і не 

навчаються (65 %); є місцевими мешканцями (78 %); виховуються у 

неповних сім’ях (25 %), батьки яких раніше притягалися до кримінальної 

відповідальності (32 %); мають неповну середню освіту (69 %); не мають 

постійного місця проживання (34 %) та судимості (86 %) й на момент 

учинення перебували у стані алкогольного (23 %) чи наркотичного (8 %) 

сп’яніння. 

Наведений портрет ймовірного неповнолітнього злоичнця не надає 

підстав для спрощеного пошуку підозрюваних за фактами вчинення 

крадіжок. Проте ці відомості мають важливе інформаційне значення. На 

підставі цих даних слідчі можуть висувати обґрунтовані версії та визначати 

правильні напрями подальшого розслідування. 

Особливу роль це відіграє на початковому етапі розслідування, коли 

більшість інформації про крадіжку та причетних до неї осіб слідчому не 

відомі. Таким чином, зазначені відомості сприятимуть зменшенню слідчим 

витрат часу, сил та засобів для одержання позитивного результату. 

Процес пізнання під час досудового розслідування ґрунтується на 

збиранні, накопиченні, переробці, дослідженні та використанні фактичної 

інформації про обставини, що з’ясовуються. Логічним вирішенням у 
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кримінальному провадженні є встановлення особи злочинця, але цьому 

передує значна робота слідчого. 

Вважаємо, що висвітлення даних про особу злочинця як елемент 

криміналістичної характеристики є одним із етапів формування структури 

криміналістичної характеристики злочину. 

На підставі узагальнення оперативно-слідчої практики, кримінальних 

проваджень, опитування працівників слідчих підрозділів нами встановлено, 

що між елементами криміналістичної характеристики крадіжок майна 

громадян, учинених неповнолітніми, існують такі взаємозалежні зв’язки: 

1) «обстановка вчинення злочину» – «способи вчинення злочину»; 

2) «способи вчинення злочину» – «слідова картина»; 

3) «особа потерпілого» – «способи вчинення злочину»; 

4) «особа злочинця» – «способи вчинення злочину»; 

5) «особа злочинця» – «обстановка вчинення злочину»; 

6) «особа потерпілого» – «особа злочинця». 

Врахування таких зв’язків дозволить слідчому, на підставі наявної 

інформації, здійснювати пошук відсутньої, на відповідний момент 

розслідування, інформації. Так, на підставі аналізу обстановки та даних про 

способи вчинення крадіжки слідчий може виявляти відображення дій 

злочинців та, аналізуючи сліди та обстановку злочину, відшукувати злочинця 

тощо. Таким чином, криміналістична характеристика може надати слідчому 

важливі, особливо на початковому етапі, відомості, що сприятимуть 

організації та плануванню розслідування крадіжки. 

Підсумовуючи, слід акцентувати на тому, що нерідко керівники 

слідчих підрозділів розписують провадження про крадіжки, учинених 

неповнолітніми, на слідчих із незначним досвідом роботи (до одного року – 

17 %). Встановлено, що слідчі, які не мають достатнього досвіду роботи, 

переважно не спроможні протистояти проявам протидії розслідуванню з боку 

неповнолітніх та зацікавлених осіб. Таким чином, крадіжки, вчинені 

неповнолітніми, потребують істотного переосмислення та нового підходу в 
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оцінюванні та плануванні розслідування взагалі та окремих слідчих 

(розшукових) дій. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Під криміналістичною характеристикою крадіжок майна громадян, 

учинених неповнолітніми, слід розуміти систему взаємозалежних відомостей 

про криміналістично вагомі ознаки кримінальних правопорушень, котрі 

сприяють їх швидкому розкриттю й розслідуванню шляхом побудови 

слідчих версій в результаті проведення слідчих (розшукових) дій та інших 

розшукових заходів. Її структуру складають: спосіб учинення злочину, 

обстановка злочину, слідова картина, особа потерпілого, особа злочинця. 

Спосіб учинення злочину слід розглядати як систему дій з підготовки, 

вчинення та приховування крадіжок майна громадян, зумовлену умовами 

зовнішнього середовища, об’єктом злочинного посягання та психофізичними 

властивостями неповнолітнього злочинця. 

Крадіжки майна громадян, учинені неповнолітніми, мають 

повноструктурний склад способу вчинення, оскільки переважно мають місце 

елементи підготовки й приховування суспільно небезпечного діяння. 

Розкрито способи підготовки та приховування злочину. 

Здебільшого (61 %) неповнолітніми застосовувуються заходи щодо 

підготовки до злочину, зокрема: добір співучасників, що відбувалось у 73 % 

від загальної кількості; вибір об’єкта крадіжки – 43 %; розробка плану 

злочину – 37 %; визначення часу вчинення крадіжки – 33 %; підготовка 

знарядь злочину – 15 %. 

Крадіжки, вчинювані одноосібно з різними формами зломів, 

становлять близько 38 %; шляхом підібрання ключа, попередньо викраденого 

в однокласника або знайомого у школі, а також при відвідуванні вдома – 6 %; 

шляхом видавлювання вікон, розбирання стін і даху – 24 %; вільним 
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доступом – 28 %. 

Найпоширенішими способами проникнення у квартиру групою 

неповнолітніх є: 1) вибивання дверей і видавлювання вікон (41 %); 

2) зламування запорів ( 31%); 3) підібрання ключів (використання раніше 

викрадених) (17 %); 4) проникнення шляхом вільного доступу з балкону 

(11 %) та ін. У цих випадках викрадаються здебільшого невеликі за розміром 

предмети та речі. 

До способів приховування злочину слід віднести такі: а) знищення слідів 

злочину – 68 %; б) давання неправдивих свідчень у разі викриття, у тому числі 

висунення алібі – 52 %; в) відмова від давання показань – 49 %; г) вплив на 

сумлінних учасників процесу – 23 %. 

Найчастіше майно громадян викрадається з: а) приватних квартир – 

42 %; б) гаражів і підсобних приміщень – 35 %; в) автомобілів – 29 %; 

г) кишенькові – 17 %; д) підприємств, установ і організацій – 9 %. 

При цьому основними предметами злочинного посягання є: гроші й 

коштовності – 81 %; мобільні телефони, планшети, фотоапарати та 

комп’ютерна техніка (ноутбуки) – 79 %; одяг – 52 %; продукти харчування, 

алкогольні вироби – 31 %; побутова техніка (телевізори, мікрохвильові печі) 

– 11 %, інструменти, інвентар – 9 %; виорби з чорних та кольорових металів 

– 9%; велосипеди – 7 %; частини автомобілів, запчастини до них – 4 %; 

електрообладнання та його частини – 2 %. 

Залежно від часу вчинення злочину з’ясовано, що близько 47 % з них 

учинюється вночі – з 22 до 6 години, приблизно 38 % – увечері (з 18 до 

22 години). 15 % – у ранковий та денний час (з 6 до 18 години). Відповідно 

до характеристики дня тижня визначено, що більшість крадіжок, а саме 67 % 

учинено у будні дні, 33 % – вихідні. Характерною для крадіжок майна 

громадян є й сезонність часу їх учинення. Так, влітку злочини вчиняються у 

35 % випадків; восени – 18 %; взимку – 28 %; навесні – 19 %. Вказані показники 

свідчать про те, що крадіжки здійснюються неповнолітніми систематично, 

проте значна їхня кількість припадає на період відпусток й відпочинку. 
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Вузловими місцями, де можуть бути зосереджені сліди злочину, є: 

1) місце, де здійснювалася підготовка до злочину (підготовка знарядь і 

засобів, місце засідки, очікування); 2) місце, де перебував неповнолітній 

злочинець під час учинення крадіжки; 3) місце, де здійснювалося 

приховування крадіжки. 

Відповідно до місця вчинення злочину виділяють такі групи слідів: 

а) рук – 30 %; б) взуття – 17 %; в) рукавичок – 10 %; г) залишені злочинцями 

предмети – 10 %; д) сліди використання знарядь та інструментів – 9 %; 

е) мікросліди –9 %; ж) відеозаписи з камер спостережень – 15 %; з) сліди 

крові та інших органічних речовин – 6 %. 

Криміналістично вагомі ознаки особи злочинця: це осудні особи 

чоловічої статі, які не досягли повноліття (84 %); більшість з яких не працює 

(87 %) і не навчається (65 %); є місцевими мешканцями (78 %); виховуються 

у неповних сім’ях (25 %), батьки яких раніше притягалися до кримінальної 

відповідальності (32 %); мають неповну середню освіту (69 %); не мають 

постійного місця проживання (34 %) та судимості (86 %), которі під час 

учинення злочину перебувають у стані алкогольного (23 %) та наркотичного 

(8 %) сп’яніння. 
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Розділ 2 

ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

2.1. Тактика огляду 

 

Загальноприйнятою серед учених-криміналістів є позиція щодо поділу 

процесу досудового розслідування на кілька етапів. При цьому початковий 

визначається як найбільш важливий та визначальний для ходу й результатів 

розслідування злочину. 

Початок розслідування найчастіше, як наголошує В. К. Гавло, 

характеризується великим обсягом організаційної, технічної і тактичної 

роботи слідчого, якому насамперед «необхідно правильно зорієнтуватися в 

наявній інформації, вірно оцінити її, прийняти рішення і реалізувати його 

відповідно до завдань кримінального судочинства» [46, с. 19]. 

Варто зазначити, що на початковому етапі розслідування крадіжок 

майна громадян, учинених неповнолітніми, найчастіше проводяться такі 

слідчі (розшукові) дії: огляд місця події; освідування; допит потерпілого, 

свідків та підозрюваних; одночасні допити двох чи більше вже допитаних 

осіб та ін. 

На цьому етапі розслідування слідчим вирішуються такі основні 

завдання: 

1) з’ясування первинної інформації про крадіжку та її перевірка, 

висунення первинних слідчих версій у провадженні, встановлення фактів, що 

підлягають дослідженню у кримінальному провадженні; 

2) виявлення, закріплення та збереження слідів злочину; 

3) встановлення потерпілих і свідків; 

4) встановлення особи підозрюваного; 

5) виявлення обставин злочинної події, поглиблення та уточнення 

версій, складання плану розслідування; 
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6) розшук неповнолітнього підозрюваного і його затримання, 

забезпечення відшкодування матеріальної шкоди [25, с. 393]. 

Вирішення зазначених завдань забезпечить формування 

інформативної бази для прийняття слідчим обґрунтованих рішень у 

визначенні подальших напрямків розслідування та оголошення підозри 

відповідним особам. 

Варто зазначити, що початковий етап визначається необхідністю 

невідкладного проведення тих слідчих (розшукових) дій, які забезпечать 

виявлення доказової інформації для швидкого, повного та всебічного 

розслідування. 

Вивченням матеріалів кримінальних проваджень досліджуваної 

категорії встановлено, що допит потерпілих і свідків проводився у 100 % 

випадків, допит підозрюваного – у 100 %, огляд місця події – у 89 %, 

одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб – у 23 %. 

Наведене дозволяє констатувати, що на початковому етапі 

розслідування крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми, варто 

розглянути такі слідчі (розшукові) дії, як огляд місця події; допит 

потерпілого і свідків, допит підозрюваного, одночасний допит двох чи 

більше вже допитаних осіб. 

Серед слідчих (розшукових) дій, що проводяться при розслідуванні 

крадіжок, учинених неповнолітніми, однією з найбільш інформативних є 

огляд. Огляд місця події, як зазначає Є. І. Макаренко, є невідкладною дією, 

спрямованою на дослідження території (помешкання або споруди), де 

сталася подія, що містить ознаки злочину [157, с. 8]. Огляд вважається 

незамінною жодною іншою слідчою (розшуковою) дією, в ході проведення 

якої виявляються сліди, особливості механізму злочину, участь 

неповнолітніх у його вчиненні [132, с. 10]. 

Слід зазначити, що огляд являє собою слідчу (розшукову) дію, яка 

полягає у безпосередньому сприйнятті об’єкта з метою виявлення слідів та 

інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що 
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мають значення у справі [115, с. 217]. Мета огляду – виявлення на місці події 

доказів та іншої криміналістично вагомої інформації про злочинну подію, яка 

сприятиме швидше розібратися у криміналістичній характеристиці 

вчиненого діяння, висунути слідчі версії та визначити основні напрямки 

розслідування, забезпечити можливість дій по «гарячих» слідах з розшуку 

злочинця, викраденого майна, припинення подальшої злочинної діяльності 

тощо [49, с. 147]. 

До основних завдань огляду місця крадіжки можна віднести такі: 

1) відтворення слідчим картини події з метою висування версій; 2) виявлення 

і вилучення слідів злочину, знарядь злочину та інших об’єктів, які можуть 

бути речовими доказами або мати значення для справи; 3) вивчення і повне 

відображення у протоколі огляду місця події усієї обстановки; 4) виявлення 

безпосередніх причин та умов, що сприяли (перешкоджали) учиненню 

неповнолітніми крадіжки. 

Загальним завданням огляду місця події є виявлення фактичних 

даних, за якими можна встановити механізм злочину у всіх деталях, тобто 

відповісти на питання про те, що сталося на цьому місці [117, с. 279]. 

Більше того, огляд дозволить виявити сліди, що вказуватимуть на 

участь у кримінальному правопорушенні неповнолітніх. 

На основі аналізу місця події в цілому, тобто матеріальної обстановки, 

просторово-часових характеристик, контактної взаємодії людей та предметів, 

на що вказують В. Г. Лукашевич і І. Х. Турсунов, слідчий конструює 

загальну модель події злочину [145, с. 100]. У цьому, на нашу думку, й 

полягає основна мета та значення проведення огляду місця події. 

Дані, отримані при огляді місця події, за своїм походженням мають 

комплексний характер й можуть бути використані багатопланово – для 

розшуку злочинця, побудови слідчих версій, допиту потерпілого, 

підозрюваного, свідка та ін. [13, с. 34]. 

Під час розслідування крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, здебільшого можуть проводитися такі огляди: 1) місця події 
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– 79 %; 2) предметів і документів – 71 %; 3) ділянок місцевості та приміщень 

поза місцем події – 51 %; 4) тіла живих осіб (освідування) – 21 %. 

Початкова інформація про злочин, що потребує виїзду на місце події, 

як зазначає І. О. Возгрін, досить часто надходить раптово, тому всю 

підготовку до огляду потрібно проводити у максимально стислі строки, 

визначаючи, що і як потрібно робити [40, с. 54]. Це визначає необхідність 

слідчого, з урахуванням відповідної специфіки кожного окремого місця, бути 

готовим до проведення процесуальної дії. Тому саме постійна оперативна 

готовність забезпечує прибуття працівників СОГ на місце події у 

найкоротший термін [70, с. 90]. 

Можна погодитися з думкою К. О. Чаплинського, що між отриманням 

вихідної інформації про вчинення злочину і початком проведення слідчого 

огляду повинен проходити мінімальний проміжок часу [249, с. 16].  

Наведене підтверджується й узагальненими даними опитаних слідчих 

та працівників оперативних підрозділів, які у 23 % випадків до однієї з 

причин невстановлення особи злочинця відносять несвоєчасний виїзд на 

місце події. 

Невідкладний виїзд на місце крадіжки, оптимальний вибір тактичних 

прийомів огляду дозволяє слідчому на початковому етапі розслідування 

встановити особу злочинця, зібрати початкові дані про викрадене майно і на 

основі доказової та орієнтуючої інформації сформувати словесний портрет 

ймовірного злочинця та вжити заходів щодо його встановлення й 

затримання. 

Встановлено, що навіть незначне зволікання або невміла організація 

початкових слідчих (розшукових) дій та розшукових заходів можуть 

призвести до зменшення інформації, що може виявлятись за злочином. Так, 

аналіз слідчої практики у справах про квартирні крадіжки свідчить, що 

нерідко мають місце і невчасний виїзд на місце крадіжки, і формальне 

проведення названих заходів, і локальний (в межах одного адміністративного 

району) характер пошукової роботи зі встановлення підозрюваних у крадіжці 
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[158, с. 37]. 

Ще до виїзду на місце події слідчий має вжити заходів щодо його 

охорони для запобігання можливості знищення чи псування слідів злочину. 

Вагомого значення це набуває при використанні мобільних груп патрульної 

поліції. Останнім зазвичай необхідно кілька хвилин щоб дістатися місця 

події. Це може з досить високою вірогідністю забезпечити затримання 

неповнолітніх на місці крадіжки. Якщо ж злочинці зникли, може бути 

організована його охорона до приїзду слідчо-оперативної групи, зі слів 

свідків-очевидців складені словесні портрети та здійснено інформування 

інших нарядів поліції для організації пошуку неповнолітніх. Знаючи сектор 

обслуговування, патрульні можуть більш результативно здійснювати 

переслідування неповнолітніх «гарячими» слідами. 

Залежно від обстановки вчинення крадіжки, неповнолітні можуть 

виявлятися на місці крадіжки працівниками патрульної поліції. 

Так, 20.02.2017 р. близько 20.00 години на лінію 102 надійшло 

повідомлення про підозрілу особу, яка заглядає у вікна автомобілів, 

розташованих у дворі буд. № 4 по вул. Г. у місті Х. За викликом наряд 

патрульної поліції у вказаному місці близько 20.03 години затримав 

неповнолітнього С., у якого було виявлено портмоне із грошима, викрадені з 

автомобіля «Ваз-2107», що належав гр. К. Захоплений зненацька 

неповнолітній зізнався у вчиненні крадіжки [128]. 

Таким чином, мобільність патрульної поліції надає можливість не 

тільки швидко прибувати на місце вчинення крадіжки, а й затримати 

злочинців. Варто наголосити на тому, що частина неповнолітніх, які не 

встигли зникнути з місця крадіжки, можуть переховуватись на його 

території. Це необхідно враховувати та приділяти увагу можливості 

виявлення не тільки слідів, а й самого злочинця. У разі виявлення 

неповнолітнього злочинця до моменту проведення огляду слідчий спрямовує 

свої зусилля на виявлення об’єктивних даних, що викривають чи 

спростовують його причетність до крадіжки. Зазначене може сприяти 
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утворенню більш повної картини злочину та прийняття рішень в організації 

та планування розслідування, висуванні обґрунтованих версій про 

причетність до крадіжки саме неповнолітнього злочинця. 

О. Р. Ратінов указує на те, що зацікавленість у ході розслідування 

іноді приводить підозрюваного на місце злочину, примушує його шукати 

джерела інформації про те, що відбувається, зближуватись з особами, що 

ведуть слідство, пропонувати їм свою допомогу та послуги [201, с. 233]. 

Варто зазначити, що частина злочинців (близько 3 %), повертається на 

місце події як з метою знищення слідів або залишених предметів, 

спостереження за діями слідчого та з’ясування таким чином, якими 

відомостями останні володіють, так і для продовження своїх злочинних дій. 

Зазначене є актуальним не тільки для дорослих злочинців, а й неповнолітніх, 

яких не варто недооцінювати. Особливо це стосується тих випадків, коли 

неповнолітній бере участь у вчиненні крадіжки спільно із дорослими 

учасниками. При цьому неповнолітні повертаються на місце події, 

розраховуючи, що правоохоронці не звернуть на них уваги. Це також 

необхідно враховувати не лише слідчому, а й працівникам патрульної поліції, 

які, прибувши на місце події першими можуть побачити спостерігаючи за 

ними з певної відстані неповнолітніми. Окремого значення набуває 

здійснювана відеофіксація за допомогою нагрудної камери поліцейського, в 

поле зору об’єктива якої можуть потрапити неповнолітні злочинці, яких на 

маршруті патрулювання зустрічали поліцейські. [276, с. 445] 

Після прибуття на місце події, як справедливо наголошує Р. С. Бєлкін, 

слідчий повинен здійснити такі заходи: 1) переконатися, що заходи з охорони 

місця події, надання допомоги потерпілим, ліквідації наслідків вжито, та 

скласти план огляду; 2) перевірити зміни, що сталися на місці події до його 

прибуття; 3) визначитися із колом учасників огляду і провести інструктивну 

нараду; 4) встановити особу потерпілого (свідків) і за необхідності опитати 

їх, дати завдання оперативним працівникам щодо встановлення зазначених 

осіб; 5) отримати оперативну інформацію для висунення слідчих та 
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розшукових версій; 6) видалити з місця події сторонніх осіб, які не пов’язані 

із проведенням огляду; 7) забезпечити збереження речових доказів та 

охорону обстановки місця події; 8) організувати переслідування і затримання 

злочинців «гарячими» слідами; 9) оповістити територіальні органи про 

характер злочину та прикмети злочинців; 10) використовувати (за 

необхідності) ЗМІ [105, с. 558]. 

До проведення огляду можуть, на розсуд слідчого, залучатися 

потерпілі, свідки й затримані неповнолітні. Участь потерпілого у проведенні 

огляду зумовлена встановленням обставин крадіжки. Потерпілі можуть 

визначити, які предмети були переміщені. На цих об’єктах і доцільно 

зосередити пошук слідів рук злочинців. Крім того з’ясовується, які предмети 

зникли, їхні характеристики, наявні документи. В результаті цього значно 

підвищується швидкість отримання орієнтуючої інформації, що забезпечує 

швидкість розкриття й розслідування крадіжки. Ці особи можуть бути 

корисними у визначенні меж місця події, виявленні окремих слідів і 

предметів або ознак їх знищення. Також вони можуть звертати увагу 

слідчого на ті або інші сліди та предмети, їхні ознаки й особливості, які вони 

вважають важливими для кримінального провадження [34, с. 169]. 

Дії оперативного працівника при огляді місця події спрямовуються на 

ознайомлення із загальною обстановкою місця події, організацію 

застосування службово-пошукового собаки і переслідування злочинця, 

здійснення обстеження прилеглої території. Спільно з дільничним офіцером 

поліції здійснюється «поквартирний» обхід домоволодінь у районі місця 

події, під час якого виявляються особи, які можуть дати показання про 

значущі для встановлення обставин події факти. За необхідності він 

організовує прочісування місцевості для пошуку злочинців, що 

переховуються, знарядь злочину, залишених злочинцем предметів, схованок 

викрадених речей; здійснює невідкладні розшукові заходи щодо виявлення і 

затримання причетних до злочину осіб та інформує слідчого про встановлені 

фактичні дані [157, с. 55]. 
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Не меншого значення в одержанні вагомої інформації заслуговують 

дії осіб, які володіють спеціальними знаннями. Спеціальні знання – це 

професійні знання, якими володіють відповідні спеціалісти, а слідчі та судді 

– не повною мірою [148, с. 110]. 

При проведенні огляду досить широко застосовуються спеціальні 

знання відповідних спеціалістів. Ці особи, використовуючи свої спеціальні 

пізнання й навички, сприяють слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні 

доказів, звертають його увагу на обставини, які пов’язані із виявленням, 

закріпленням та вилученням доказів, дають пояснення з приводу 

здійснюваних ним дій [106, с. 350]. Перелік спеціалістів за напрямками 

діяльності має визначатися слідчим у кожному конкретному випадку з 

урахуванням потреб збирання доказової інформації на місці проведення 

огляду. [294, с. 157] 

Головне призначення спеціаліста при провадженні слідчих 

(розшукових) дій полягає у наданні слідчому консультацій та рекомендацій 

науково-технічного характеру: як краще підготувати процесуальну дію, які 

застосувати прийоми, методи і засоби для виявлення, збирання та фіксації 

доказів тощо [41, с. 37]. 

Спеціаліст бере участь у виявленні, фіксації та вилученні доказів, 

виготовленні зліпків, правильному описанні предметів, перевірці та оцінці 

доказів [156, с. 51]. 

Успіх огляду місця події здебільшого залежить від того, наскільки 

широко й вміло слідчий застосовує науково-технічні засоби і методи, 

спеціальну апаратуру та прилади, що дозволяють виявити й закріпити 

невидимі та слабко видимі сліди. Мінімум науково-технічних засобів для 

огляду місця події наявні у валізі слідчого. До переліку найбільш 

розповсюджених криміналістичних засобів, використовуваних в ході огляду, 

належать: пошукові й аналітичні прилади та інструменти [221, с. 21]. 

Водночас проанкетовані слідчі серед причини (факторів), які 

впливали на те, що у розслідуваних ними провадженнях не встановлено 
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злочинців назвали у 47 % випадків недостатнє використання науково-

технічних засобів. 

Окрім науково-технічних засобів під час огляду доцільно 

застосовувати службово-розшукових собак. Цим може бути забезпечене не 

лише виявлення значної кількості слідів, а й предметів, які були приховані як 

на місці події, так і викинуті по шляху залишення місця крадіжки, напрямів 

підходу і відходу злочинців з місця події, облаштуванні схованок тощо. 

Завдяки застосуванню собак може бути одразу організоване 

переслідування й затримання злочинців «гарячими» слідами. Вивченням 

судово-слідчої практики встановлено, що до проведення слідчих оглядів 

місць крадіжки кінологічна служба залучалася близько в 1 % випадків. 

Наведені нами відомості визначають вкрай низький рівень використання 

слідчими можливостей кінологічної служби. На цьому наголошують й окремі 

науковці. Недостатнє використання допомоги фахівців при проведенні 

слідчих (розшукових) дій або неправильний вибір фахівця виявляється і в 

тому, що не завжди слідчі знають, з якою метою і саме яких фахівців можна 

було б залучити [186, с. 138]. 

Виявлені на місці події сліди можуть бути попередньо досліджені. 

При цьому повинні бути вжиті заходи щодо забезпечення збереження 

об’єктів, що досліджуються. При цьому не повинні застосовуватися методи, 

які змінюють властивості речових доказів, що може вплинути на результати 

наступних експертних досліджень, які у подальшому є обов’язковими [43, 

с. 243]. 

При проведенні цих досліджень, як наголошує В. К. Лисиченко, 

слідчим, спеціалістом у межах процесуальних дій відомості про виявлений 

факт, умови, за яких він спостерігався, повинні заноситися до протоколу 

[142, с. 24]. 

На думку О. О. Андрєєва, важливим є попереднє дослідження слідів 

під час огляду для одержання інформації, необхідної для розслідування [3, 

с. 15]. Окремого значення набуває дослідження волокон, що відділяються з 
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одягу та нашаровуються до поверхонь різних речей. На необхідності 

вилучення в ході огляду зразків шерсті домашніх тварин наголошує 

В. В. Коваленко, оскільки шерстинки розповсюджуються у приміщенні та 

можуть потрапити на одяг та речі злочинця. Тобто необхідно виявляти сліди 

шерсті домашніх тварин у ході огляду взуття, одягу, сумок та інших речей 

підозрюваного й направляти їх разом зі зразками для проведення біологічної 

експертизи [83, с. 139-140]. 

На будь-якому предметі одягу утворюється набір волокон, 

характеристики котрих надають чітке уявлення про людей та предмети, що 

перебувають у безпосередньому оточенні даної особи [140, с. 92]. 

Пошук при огляді місця події повинен бути спрямований і на 

виявлення навичок, певних знань неповнолітнього. У слідах злочину 

виявляються і такі особистісні якості, як цинізм, жорстокість, садизм, 

зухвалість [205, с. 77]. 

Отримана у результаті цього інформація забезпечить підґрунтя для 

пошуку підозрюваних, залишених ними слідів у найкоротший час. Наведене 

забезпечує принцип невідкладності, котрий полягає у проведенні дій, 

спрямованих на збирання доказової інформації та нейтралізацію факторів, що 

впливають на її втрату [208, с. 271]. Це сприятиме покращенню якості 

проведених процесуальних дій, кількості виявлених слідів злочинця та, 

відповідно, підвищенню рівня розслідування крадіжок майна громадян, 

учинених неповнолітніми. Окрему увагу слід приділити і техніку-

криміналісту, який входить до складу слідчо-оперативної групи і надає 

слідчому допомогу у виявленні, фіксації, упаковуванні та вилученні слідів на 

місці огляду. 

Під час огляду місця вчинення неповнолітніми крадіжки необхідно 

з’ясувати такі обставини: шляхи підходу і відходу неповнолітнього з місця 

вчинення злочину; місце й спосіб проникнення до певного приміщення; 

відомості, що вказують на причетність до вчинення крадіжки саме 

неповнолітнім; знаряддя чи інструменти, які використовувалися під час 
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крадіжки; проміжок часу перебування неповнолітнього на місці злочину; 

обставини, які вказують на вчинення злочину одноособово неповнолітнім або 

у складі ОЗГ; відомості, що характеризують особу злочинця тощо. [279, 

с. 540] 

Неповнолітні злочинці для проникнення до відповідного приміщення 

здебільшого використовують вікна, невеликі за розмірами проєми та ін. 

Предметами, на яких можуть зберігатися сліди рук неповнолітнього, є запірні 

пристрої, рами й скло вікон, через які здійснено проникнення до приміщення, 

підвіконня, касові апарати, поверхні упаковок, у тому числі продуктів 

харчування, пляшки з напоями та ін. У свою чергу пошуки слідів необхідно 

здійснювати з урахуванням предмета злочинного посягання. 

Ще донедавна вважалося, що неповнолітні в силу свого розвитку 

віддають перевагу викраденню предметів, що користується попитом у колі 

однолітків та можуть бути легко реалізовані. Проте на сьогодні 

простежується тенденція до змін у злочинності неповнолітніх взагалі та 

крадіжок, зокрема. 

Так, проанкетовані слідчі серед причин об’єктивного характеру, що 

впливають на те, що злочинці не встановлюються, у 21 % визначили 

кваліфіковані «професійні» дії неповнолітніх. Водночас «кваліфікованість» 

дій неповнолітніх, на думку слідчих, має тенденцію до зростання. Як 

наслідок виявляється усе менша кількість слідів, що, у свою чергу, негативно 

впливає на результати розкриття й розслідування злочину. 

Окрім зазначеного, на зменшення виявлення слідів впливають 

недоліки, що мають місце при проведенні слідчими огляду. Так, на думку 

А. Б. Соколова, до типових недоліків проведення огляду місця події можна 

віднести такі: 1) неповний опис обстановки місця події (70,3 %); 

2) відсутність фотозйомки і відеозапису (23,7 %); 3) непослідовний опис 

обстановки події (15,1 %); 4) відсутність вимірювання (13,9 %); 5) неповне й 

неточне описування виявлених слідів злочину (12,8 %); 6) невилучення 

зазначених у протоколі огляду відбитків пальців рук і слідів взуття (2,9 %); 
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7) відсутність схеми огляду місця події (1,7 %); 8) відсутність фототаблиць у 

випадках застосування фотозйомки (0,5 %) [236, с. 19]. 

На думку В. Н. Карагодіна і Є. В. Морозова, серед помилок також 

виступають і необґрунтоване зменшення обсягу, площі та кількості об’єктів 

дослідження. Внаслідок цього залишаються невиявленими і недослідженими 

певна кількість джерел інформації. У ході пошуку інформації деякі з джерел 

залишаються неоглянутими внаслідок неуважності, використання 

неефективних прийомів та засобів. Наприклад, при використанні прийому 

вибіркового огляду місця події деякі зі слідів можуть залишитися 

невиявленими, що не дозволить встановити усі обставини, що підлягають 

доказуванню [75, с. 7]. 

Вивченням судово-слідчої практики встановлено, що огляд місця 

події проводився у 89 %. Виявлено, що слідчі відмовляються від проведення 

огляду місця події переважно у тих випадках, коли минув значний проміжок 

часу з моменту вчинення крадіжки. Серед причин відмови називається те, що 

з часом виявити придатні для ідентифікації сліди злочину вже майже 

неможливо. 

Втім така позиція, на нашу думку, є помилковою, оскільки 

втрачається інформація орієнтуючого характеру. Так, слідчий, оглядаючи 

місце крадіжки, може визначитися з механізмом учинення злочину. 

Аналізуючи складові місця крадіжки, можуть бути висунуті обґрунтовані 

припущення про: обстановку, спосіб, сліди злочину та, відповідно, особу, а 

також зв’язок останньої з місцем крадіжки, шляхів підходу та залишення 

місця злочину, кількість учасників, використані технічні засоби та навички 

володіння ними тощо. 

У подальшому при проведенні допитів слідчий одразу визначить 

невідповідність показань місцю вчинення злочину. У результаті цього більш 

обґрунтовано будуть визначатися і хід проведення подальших слідчих 

(розшукових) дій. Таку думку підтримують і 93 % опитаних слідчих. 

Отримані нами результати вказують на те, що слідчі недооцінюють 
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можливості отримання доказової та орієнтуючої інформації при проведенні 

огляду. Це, на нашу думку, є однією з причин того, що слідчі не проводять 

розглядувану процесуальну дію за всіма фактами вчинення крадіжки. 

Наслідками цієї позиції слідчих є те, що за значною частиною злочинів 

особи, які їх вчинюють, не встановлюються. Наведене нами підтверджується 

й результатами анкетування слідчих, які у 21 % випадків розцінюють відмову 

від проведення огляду причиною, яка впливає на те, що за провадженнями 

злочинці не встановлені. 

На підставі узагальнення слідчої практики, даних опитування слідчих 

та вивчення кримінальних проваджень нами встановлено найбільш типові 

тактичні помилки, яких припускаються слідчі під час огляду: а) несвоєчасне 

проведення слідчої (розшукової) дії – 78 %; б) непослідовне і поверхневе 

проведення огляду – 61 %; в) неналежне використання технічних засобів для 

виявлення слідів злочину – 29 %; г) відсутність додатків до протоколу огляду 

(фотознімків, відеозапису, схем тощо) – 17 %; д) невикористання оперативно-

розшукової інформації – 12 %. 

Важливе значення для досягнення завдань кримінального 

провадження має використання криміналістичної техніки з метою: 1) фіксації 

перебігу і результатів проведення процесуальних, слідчих (розшукових) дій, 

негласних слідчих (розшукових) дій; 2) виявлення, фіксація, збирання, 

дослідження слідів злочину, інших речових доказів; 3) ведення систем 

кримінальної реєстрації та криміналістичних обліків; 4) проведення 

експертиз [253, с. 34]. 

Уникнути недоліків проведення огляду місця події можливо шляхом 

всебічного його дослідження. На думку М. В. Салтевського, необхідно 

здійснити повне дослідження місця події, оцінити кожен факт окремо і всю їх 

сукупність, зважити інформацію із процесуальних джерел і тільки після 

цього змоделювати подію, що сталася, встановити її кримінально-правову 

сутність, тобто був це злочин чи інша подія [208, с. 339]. 

Правильно обрана тактика огляду сприяє одержанню важливих 
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доказів, що вказуватимуть на причетність неповнолітніх до крадіжки майна 

громадян. 

Методи огляду місця крадіжки значною мірою залежать від 

конкретної слідчої ситуації, що склалася, та умов проведення процесуальної 

дії. Вагомою складовою організації проведення огляду є: 1) визначення меж 

огляду; 2) встановлення послідовності огляду об’єктів; 3) обрання методів 

дослідження місця події; 4) розстановка й раціональне використання сил та 

засобів. 

Важливе значення при проведенні огляду має також і його 

послідовність. Вивченням судово-слідчої практики встановлено, що слідчі 

переважно використовують як концентричний (51 %), так і ексцентричний 

(49 %) методи. Отримані результати проведеного дослідження визначають 

розуміння слідчими тактики проведення огляду та застосування з 

урахуванням обстановки відповідних прийомів та методів. 

При огляді будинку, де здійснено крадіжку, огляд доцільно починати з 

прилеглої території, заходячи до помешкання, приділяючи увагу кімнатам. 

Центром у цьому випадку буде кімната, з якої були викрадені відповідні 

цінності та знаходяться сліди. 

Під час огляду місця події при розслідуванні крадіжок можна 

використовувати ексцентричний метод – від центру місця події до периферії. 

На окрему увагу заслуговує огляд місця проникнення і залишення 

приміщення, що сприяє виявленню залишених злочинцями певних 

відображень. 

Основним засобом фіксації огляду є протоколювання результатів 

слідчої (розшукової) дії. Важливим джерелом інформації про крадіжку є не 

лише протокол огляду, а й додатки до нього. Додатково до протоколу огляду 

додаються фотографії, схеми, креслення, об’ємні моделі слідів та інших 

речових доказів [215, с. 67], які можуть мати доказове значення [178, с. 619]. 

Відповідно до ст. 105 КПК України додатками до протоколу огляду 

можуть бути: 
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1) спеціально виготовлені копії, зразки об’єктів, речей та документів; 

2) письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні 

відповідної процесуальної дії; 

3) стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії; 

4) фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп’ютерної інформації та інші 

матеріали, які пояснюють зміст протоколу. 

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, 

упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписами 

слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні 

та/або вилученні таких додатків [129, с. 58]. 

В теорії кримінального процесу і криміналістики немає єдиної точки 

зору щодо оцінки доказового значення додатків до протоколу слідчої 

(розшукової) дії. Т. В. Варфоломеєва зазначає, що матеріальні фізичні моделі 

первинних речових доказів безпосередньо відтворюють суттєві ознаки 

зліпків та інших матеріалів [45, с. 44]. Інші фахівці наголошують, що 

матеріали застосування кінозйомки, відео - та звукозапису повністю 

відповідають вимогам, які пред’являються законом до джерел доказів, що 

дозволяє віднести результати їх застосування до такого доказу, як документи 

[77, с. 11]. 

Між тим час можемо вказати на те, що оформленню додатків до 

протоколу огляду, слідчі не приділяють належної уваги. [297, с. 139] Це 

підтверджується результатами судово-слідчої практики, згідно з якою 

фототаблиці були наявними лише у 51 % випадків вивчених кримінальних 

проваджень, плани і схеми – у 29 %. Складені плани та схеми не дозволяли 

дійти висновку про їх значення для протоколу, що пояснювалось 

незадовільною якістю складання та, відповідно, формальним підходом 

слідчих. 

Додатки до протоколу огляду можуть стати джерелом інформації про 

місце вчиненого злочину. Так, слідчий може не приділити належної уваги 

певним обставинам місця події, не занісши їх до протоколу. Водночас 
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фототаблиці відобразять об’єктивну картину місця злочину. За останніми 

можлива правильна кваліфікація дій злочинця, усунення можливого 

перебільшення завданої потерпілим шкоди, прийняття слідчим 

обґрунтованих рішень. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що огляд місця подіє є найбільш 

важливою в отриманні доказової інформації слідчою (розшуковою) дією, що 

проводиться за фактами вчинення неповнолітніми крадіжок майна громадян. 

Неповнолітні при вчиненні крадіжок все більше уваги приділяють підготовці 

та маскуванню злочинних дій. Після вчинення злочину вони намагаються 

якомога швидше залишити місце крадіжки. У результаті цього утворювані 

сліди придатні для подальших досліджень залишаються у незначній 

кількості. 

Здійснюючи огляд місця події, слідчий має комплексно розглядати та 

аналізувати спосіб, обстановку та виявленні сліди для висування версій про 

місця знаходження ще не виявлених слідів, особу неповнолітнього злочинця 

тощо. 

З метою покращення дій слідчого мають застосовуватись науково-

технічні засоби та спеціальні знання відповідних фахівців. Серед спеціалістів 

основного значення набувають техніки-криміналісти, які своїми знаннями 

підвищують рівень виявлення та вилучення слідчим слідів за місцем 

проведення огляду. 

Вчасне проведення огляду забезпечить належний інформаційний 

рівень проведення досудового слідства та встановленні усіх обставин 

вчиненої крадіжки. 
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2.2. Організація і тактика проведення допиту 

 

Не менш важливою слідчою (розшуковою) дією початкового етапу 

розслідування є допит. У криміналістичній літературі зазначається, що допит 

є найпоширенішим способом одержання доказів. Водночас допит – одна з 

найбільш складних слідчих (судових) дій, оскільки його проведення вимагає 

від слідчого високої загальної й професійної культури, глибокого знання 

психології людини [258, с. 19]. Після початку розслідування слідчий, 

аналізуючи матеріали провадження, визначає процесуальне становище цих 

осіб та проводить їх допит. 

Метою допиту є отримання свідчень, котрі об’єктивно відображують 

дійсність та містять фактичні дані, що можуть мати значення доказів. 

Предметом допиту потерпілих та свідків є будь-які обставини, що підлягають 

встановленню у кримінальному провадженні. 

Загальновідомо, що найбільш поширеною слідчою (розшуковою) 

дією, що займає майже 25 % від загальної кількості робочого часу слідчого, є 

допит [107, с. 282]. Разом з тим з усього бюджету часу, що витрачає слідчий 

на провадження процесуальних дій, на допити припадає понад 80 % [168, 

с. 20]. 

Наведені дані визначають, що слідчими на проведення допитів 

витрачається найбільша кількість часу. Незважаючи на це, допит 

залишається складною, у кожному випадку індивідуальною процесуальною 

дією. 

Допит свідків і потерпілих під час розслідування крадіжок майна 

громадян, учинених неповнолітніми, має центральне значення на 

початковому етапі розслідування. Він здебільшого є найбільш інформаційно 

наповненою слідчою (розшуковою) дією, за допомогою якої визначаються 

напрямки подальшого розслідування. 

Саме за допомогою допиту слідчі отримують найбільшу кількість 
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доказів, які надають змогу встановити усі обставини справи. У цьому сенсі 

допит вважають основним, головним джерелом отримання доказів [275, 

с. 56]. 93 % слідчих вважають допит найбільш повторюваною процесуальною 

дією. 

Допит за фактами вчинення неповнолітніми крадіжок майна громадян, 

учинених неповнолітніми, є одним із найбільш важливих засобів збирання 

доказів. 

Проанкетовані слідчі вказали, що найбільш ефективними при 

розслідуванні крадіжок, учинених неповнолітніми, є допити: а) свідків – 

80 %; б) потерпілих (фізичних осіб), представників потерпілого (юридичної 

особи) – 60 %; в) одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб – 

50 %; г) неповнолітніх підозрюваних – 31 %. 

Отримані під час допиту відомості використовуються слідчим для 

побудови слідчих версій, встановлення ознак злочинця та визначення 

специфіки наступних слідчих (розшукових) дій й подальших напрямів 

розслідування крадіжок. 

Допит, на думку В. М. Тертишника, є однією з найскладніших слідчих 

(розшукових) дій, адже для його успішного проведення і отримання 

позитивних результатів слідчі повинні володіти законами мислення, логічних 

методів і прийомів, даних психології і тактичних прийомів допиту [232, 

с. 114]. 

На думку М. О. Янкового, допит – це регламентований кримінально-

процесуальним законом процес специфічної вербальної взаємодії з 

допитуваним, під час якої слідчий (прокурор, суддя), використовуючи 

законні практичні прийоми і методи психологічного впливу, отримує від 

допитуваного і фіксує у протоколі усну інформацію про відомі йому 

обставини, що мають значення для розслідування злочину [274, с. 190]. Чим 

більше доказової інформації про обставини злочину і особу злочинця збере 

слідчий, тим менше у злочинця шансів уникнути покарання [74, с. 42]. Це, на 

нашу думку, можливо шляхом швидкого проведення допитів різних 
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категорій учасників провадження. Розслідуючи злочини, в яких не 

встановлено осіб, які їх учинили, слідчий, як зазначає О. В. Лускатов, в 

основному допитує свідків і потерпілих. Особа, що має кримінально-

процесуальний статус підозрюваного, фігурує у таких справах значно рідше 

[151, с. 145]. За кількістю учасників при розслідуванні крадіжок, учинених 

неповнолітніми, значна кількість допитів проводиться зі свідками. 

Загалом допит складається із 3-х основних етапів: 1) підготовка до 

проведення допиту (підготовчий), 2) безпосереднє проведення слідчої 

(розшукової) дії (робочий) та 3) фіксація ходу і результатів допиту 

(заключний). 

Незалежно від процесуального статусу допитуваного при підготовці й 

проведенні допиту неповнолітнього слідчий повинен: 1. Негайно провести 

допит, звести до мінімуму проміжок часу з моменту виникнення необхідності 

у допиті до його проведення. Інакше неповнолітній може піддатися тиску з 

боку заінтересованих осіб. 2. Правильно обрати спосіб виклику 

неповнолітнього на допит, щоб виключити небажану огласку цього факту та 

вплив заінтересованих осіб. 3. Визначити коло учасників допиту. Вирішити, 

чи братимуть участь у допиті батьки неповнолітнього, педагоги чи інші 

особи, запросити за необхідності захисника. 4. Отримати повні відомості про 

особу неповнолітнього злочинця, використовувати дану інформацію для 

встановлення психологічного контакту із допитуваним та визначити тактику 

допиту. 5. Створити обстановку, у якій неповнолітній міг би зосередитися на 

змісті допиту, прибрати предмети, що спроможні відволікти його увагу, 

виключити присутність сторонніх осіб, телефонні розмови тощо. 6. Письмово 

сформулювати найбільш важливі питання таким чином, щоб вони не мали 

навідний характер та були зрозумілі неповнолітньому. 7. Вести допит у 

спокійній і впевненій манері, уникати грубощів, але водночас присікати 

розв’язну поведінку допитуваного. 8. Допомогти підлітку у визначенні 

предмета вільної розповіді та всього допиту. Ні в якому разі не переривати 

вільну розповідь. 9. Уникати довготривалості допиту. Неповнолітні швидко 
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втомлюються й у такому стані можуть легко погодитися із певним 

твердженням слідчого. 10. З’ясувати, хто із дорослих розмовляв із 

неповнолітнім по суті справи. 11. Фіксувати відомості після завершення 

розповіді неповнолітнього, щоб перерви у показаннях не завадили 

відтворенню подій. 12. Використовувати науково-технічні засоби як 

додаткові засоби фіксації показань для більш повного відображення ходу й 

результатів допиту неповнолітнього [114, с. 114-115]. 

Дотримання наведених рекомендацій забезпечить не лиш швидкість 

розслідування, а його якість. 

Заслуговує на увагу і комплекс організаційних заходів, що 

пропонується здійснити при підготовці до проведення допиту, який полягає у 

такому: 1) ретельне і всебічне вивчення матеріалів справи; 2) визначення 

черговості допиту; 3) одержання інформації про допитувану особу; 

4) ознайомлення з деякими спеціальними питаннями; 5) запрошення осіб, 

участь у допиті яких є обов’язковою; 6) планування допиту; 7) визначення 

часу й місця проведення допиту; 8) підготовка робочого місця для 

проведення допиту [117, с. 295-297]. 

Визначення місця допиту залежить від конкретних обставин 

провадження й відомостей про особу допитуваного. При підготовці до 

допиту поряд з іншими питаннями необхідно ретельно вивчити усі матеріали, 

відомості, що характеризують особу неповнолітнього, ступінь його 

розумового розвитку, особливості психічної структури (спостережливість, 

пам’ять, уразливість, схильність до навіювання), його інтереси, ставлення до 

події [105, с. 19]. 

Допити неповнолітніх переважно відбуваються у конфліктних умовах. 

Результати проведеного Д. А. Патрелюком дослідження  свідчать про 

поширений характер надання неповнолітніми підозрюваними повністю або 

частково неправдивих показань, а тому від слідчого вимагається велика 

майстерність для їх виявлення і викриття [189, с. 395]. 

Передбачаючи це, слідчому необхідно приймати рішення про обрання 
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місця проведення допиту, оскільки від цього значною мірою залежить 

можливість отримання позитивних результатів. На думку слідчих, найбільш 

сприятливими місцями для проведення допиту неповнолітнього 

підозрюваного є: службовий кабінет слідчого – 91 %; місце навчання – 6 %; 

місце проживання – 3 %. 

Вивченням матеріалів кримінальних проваджень нами встановлено, 

що неповнолітні допитувались у 97 % випадків у службових приміщеннях 

слідчого та 3 % – за місцем навчання. На нашу думку, недобросовісних 

неповнолітніх учасників доцільно допитувати тільки у службовому кабінеті. 

Обстановка останніх переважно характеризується суворістю, що одразу 

налаштовує неповнолітніх на робочий настрій. Крім того, для меншого 

травмування психіки неповнолітніх та максимальної результативності вчені 

рекомендують проводити допити у «зелених кімнатах». 

У той же час опитані слідчі зазначили, що під часдопиту 

неповнолітніх за фактами крадіжок майна громадян «зелені кімнати» ними 

використовуються лише в 1 % випадків. При цьому слідчі пояснюють це тим, 

що здебільшого такі кімнати використовуються при проведенні 

процесуальних дій з неповнолітніми із травмованою психікою. 

Вибір моменту допиту неповнолітнього залежить від: 1) емоційного 

стану підлітка після вчинення крадіжки; 2) впливу на підлітка 

заінтересованих осіб; 3) обсягу зібраних доказів. [277, с. 366] 

Не меншої уваги заслуговує й допит підозрюваного. Показання 

підозрюваного, як правило, одержуються на початковому етапі 

розслідування. У цей момент підозрюваний ще не знає, якими доказами 

володіє слідчий. Він практично не в змозі протиставити слідчому свою лінію 

захисту [257, с. 193]. Допит підозрюваного одразу після його затримання 

дозволить використати: фактор раптовості, запобігти встановленню обсягу 

доказової інформації у слідчого, висуненню неправдивого алібі та активній 

протидії розслідуванню. Таку думку підтримують 92 % опитаних слідчих. 

Свідчення підозрюваного, допитаного одразу після затримання, без 
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попереднього обмірковування ним обставин, що стали причиною його 

затримання та підставами підозри, суттєво відрізняються від тих, котрі він 

дає під час допиту, через певний час [103, с. 408]. Окрім того, неповнолітні, 

затримані одразу після вчинення крадіжки можуть перебувати у стані 

збудження і неочікуваного здивування або розпачу. Як наслідок у 

підозрюваних може бути відсутня добре спланована лінія захисту. При 

ретельному допиті на початку розслідування у сформованому злочинцями 

алібі будуть виявлені прогалини, невідповідності. Це значною мірою 

впливатиме на відмову від зайнятої лінії захисту та зізнанні у злочині. 

Особливого значення це набуває при допитах неповнолітніх підозрюваних. У 

той же час варто зазначити, що частина неповнолітніх у силу проблем 

виховання та реальної оцінки ситуації можуть недооцінювати критичності 

ситуації, в якій вони перебувають. При цьому неповнолітні поводять себе 

зухвало, самовпевнено, легковажно, розраховуючи уникнути 

відповідальності. Найяскравіше ці прояви набувають за наявності у 

неповнолітнього злочинного досвіду. Це призводить до формування у нього 

стійкого переконання у безкарності своїх дій. 

Схожа ситуація простежується й у випадках, коли неповнолітній 

учинює крадіжки у групі із дорослими або раніше засудженими особами, які 

своїми настановами, порадами сформували у нього стійке переконання у 

безкарності. Можливість такої поведінки необхідно враховувати слідчому 

при підготовці до допиту. Тобто слідчому не варто недооцінювати 

допитувану особу лише за віковим критерієм – неповнолітній, оскільки це 

призведе до допущення помилок й прорахунків у проведенні допиту. 

Готуючись до допиту, слідчому необхідно зібрати відомості про 

неповнолітніх. Інформацію про злочинця можна отримати з таких основних 

джерел: 1) показань свідків та очевидців події, потерпілих, представників 

потерпілого, співучасників, інших осіб, котрі володіють інформацією про 

дану подію; 2) способу вчинення; 3) обстановки, у якій відбувалася подія; 

4) слідової картини; 5) характеристик за місцем мешкання, роботи чи 
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навчання; 6) даних криміналістичних обліків, у першу чергу за способом 

учинення злочину; 7) даних оперативно-розшукових заходів. Аналіз цих 

даних дозволяє скласти уяву про психологічний і соціальний портрет особи, з 

якою відбудеться спілкування [91, с. 66]. Отримані дані значною мірою 

можуть вплинути на організацію та хід проведення допиту. Тобто слідчий 

для себе може передбачити можливість формування умов проведення допиту 

та формування відповідних відносин. Ці відносини можуть мати 

безконфліктний або конфліктний характер [28, с. 97]. 

Незалежно від зайнятої підозрюваним на допиті позиції слідчому 

необхідно брати до уваги такі його властивості: 1) злочинний досвід у 

минулому; 2) досвід протидії розслідуванню – участь у розслідуванні, 

використання пасток зі здійснення протидії, їх результативність, реагування 

на застосування тактичних прийомів, методів, засобів розслідування; 

3) інтелектуальні якості – знання кримінального, кримінального 

процесуального законодавства, прийомів, пасток протидії, уява, вміння 

швидко аналізувати ситуацію та робити висновки, давати об’єктивну оцінку 

становища, що склалося, приймати рішення; 4) морально-вольові якості – 

здатність на неправду, незважаючи на несприятливе положення, або 

відсутність такої здібності, оцінка своїх дій, наявність або відсутність 

схильності до каяття та відкритому визнанню своїх помилок, наполегливість 

у досягненні поставленої мети, упертість; 5) емоційні властивості – ступінь 

збудження (слабкий, сильний, середній), схильність до переживанням страху, 

напруженості, вміння керувати власним емоційним станом, рухливість 

емоційних переживань; 6) комунікативні якості – замкнутість, спроможність 

до легкого налагодження контактів або навпаки, вміння підтримувати 

спілкування на рівні власних інтересів, спроможності до викладення власних 

думок, маскування справжніх намірів [76, с. 64]. 

У випадку проведення слідчих (розшукових) дій з розбещеними і 

недисциплінованими неповнолітніми, необхідно проявляти серйозність і 

суворість і, навпаки, якщо неповнолітній є сором’язливим, невпевненим – 
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слід підбадьорити та заохотити його [243, с. 176]. 

Якщо свідком є неповнолітній, який не досяг 14 років, допит має 

проводитися у присутності педагога. Присутність останнього при допиті 

свідків віеом від 14 до 16 років не є обов’язковою. Це питання у кожному 

випадку вирішує слідчий. У разі необхідності при допиті неповнолітнього 

свідка можуть бути присутніми батьки чи інші законні його представники, 

лікар, психолог[118]. 

Водно час відсутність педагога під час проведення допиту 

неповнолітнього може негативно вплинути на встановлення психологічного 

контакту та застосування інших тактичних прийомів. 

Як вважає В. В. Коваленко, спеціаліст-психолог, спостерігаючи за 

поведінкою допитуваного, може побачити його реакції на поставлене 

питання чи пред’явлений доказ, непомітні для слідчого, і звернути на це 

увагу. Перед допитом психологу доцільно надавати для ознайомлення 

матеріалами справи, що характеризують допитуваного, оскільки той, 

усвідомивши предмет допиту, може деякою мірою спрогнозувати поведінку 

останнього, допомогти сформулювати питання, визначити їх послідовність 

[83, с. 214]. 

Можуть залучатися спеціалісти і за іншими напрямами діяльності, які 

сприяють слідчому у виявленні й фіксації доказів, а саме краще, точніше та 

повніше зрозуміти допитуваного, який вживає у показаннях спеціальні 

терміни; розібратися в чинних спеціальних правилах, інструкціях та інших 

документах; встановити спосіб крадіжки; припинити неправдиві показання; 

зафіксувати за допомогою технічних засобів хід і результати допиту [73, 

с. 39-40]. 

За даними вивчення кримінальних проваджень нами встановлено, що 

до проведення допиту неповнолітніх спеціалісти залучалися у 43 % випадках, 

з яких: психологи – 64 %, педагоги – 36 %. На розсуд слідчого можуть 

залучатися й інші спеціалісти. 

Здійснення відеозапису допиту може вплинути на давання 
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допитуваними правдивих свідчень. Крім, того відеозапис може бути 

переглянуто з метою виявлення реакцій допитаних на відповідні питання та 

відповіді з метою виявлення неправдивих свідчень. Досить часто 

неповнолітні визначають застосування щодо них заборонених методів, 

прийомів примусу з боку слідчих. Здійснюваний під час допиту відеозапис 

дозволяє переконатися у зворотному. Крім того відеозапис «дисциплінує» 

слідчого, вимагає кращої підготовки до допиту, обумовлює вищий рівень 

його проведення. 

Тактично правильно проведений допит має істотне значення хоча б 

тому, що свідчення людей, по-перше, у багатьох випадках пов’язані між 

собою, утворюючи цілісну, логічно пов’язану систему доказів у справі, по-

друге, вони пояснюють і закріплюють інші докази, переважним чином 

документи, з якими слідчий працює вже на початковому етапі розслідування 

[184, с. 197]. 

Процесуально-правові та криміналістичні особливості розслідування 

крадіжок, учинених неповнолітніми, зумовлені специфічними ознаками цих 

діянь, пов’язаних перш за все з віком, рівнем психічного та загального 

розвитку, умовами життя та вихованням у сім’ї та іншими факторами [54, 

с. 291]. 

Особливості допиту неповнолітніх визначено у ч. 1 і ч. 2 ст. 226 КПК 

України. Це забезпечує додаткові гарантії прав та законних інтересів даної 

категорії осіб. Причинами цього є фізичний, розумовий і психічний розвиток 

неповнолітніх, який зумовлює нестійкість їх характеру, незрілість мислення, 

схильність до наслідування поведінки старших за них і дорослих осіб та інші 

подібні риси, а також неможливість повної мірою самостійно захищати свої 

права та законні інтереси [197, с. 127]. 

Перший допит має спрямовуватись як на встановлення обставин 

злочину, так і потреб, інтересів, умов життя й виховання неповнолітнього. Ці 

відомості можуть сприяти формуванню не лише повнішої картини про 

вчинену крадіжку, а й визначенню можливих її співучасників. При цьому 
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дана інформація може бути неоціненною у випадку постановки питання про 

співучасників, котрих, переважно, неповнолітні не бажають видавати. У 

схожих випадках результати проведення допитів залежать як від 

комунікативних навичок і професіоналізму слідчого, так і володіння ним 

методами психологічного впливу. [283, с. 55] 

Маніпуляція – це прихований вплив, що переслідує однобічні 

інтереси. У зв’язку з тим що слідчий наділений владними повноваженнями, 

психологічний вплив на допитуваного може мати маніпулятивний характер 

для вирішення професійних завдань [199, с. 407-409]. 

Центральне місце у криміналістичному забезпеченні проведення 

допиту посідає його тактика. Успішному провадженню розслідування 

крадіжок, учинених неповнолітніми, а саме – якісному проведенню окремих 

процесуальних дій, сприяють засоби криміналістичної тактики. 

До засобів криміналістичної тактики у науковій літературі більшість 

учених традиційно відносять: 1) тактичний прийом; 2) тактичну комбінацію; 

3) тактичну операцію; 4) тактичну (криміналістичну) рекомендацію; 

5) тактичне рішення. Вказані засоби криміналістичної тактики не є 

процесуальними. Проте, ці засоби розроблено на основі досягнень науки й 

узагальнення матеріалів оперативно-слідчої та судової практики, що дозволяє 

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

слідчі (розшукові) дії. 

Як наголошує В. Д. Берназ, тактика в діяльності з розслідування 

наявна насамперед там, де слідчому чиниться протидія або вона можлива та 

виникає потреба її не допустити (запобігти) або нейтралізувати [33, с. 190]. 

Ми погоджуємося з думкою С. Ю. Якушина, який тактичний прийом 

визначає як практично доступний спосіб дії, що вільно обирається слідчим 

залежно від особливостей слідчої ситуації, відповідно до кримінально-

процесуального закону, заснований на досягненнях спеціальних наук та 

слідчої практики, і застосовується з метою раціонального та ефективного 

здійснення слідчої (розшукової) дії [272, с. 7]. 
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Безпосередньо у процесі допиту можуть застосовуватися такі групи 

тактичних прийомів, які: 

1) спонукають допитуваного до міркувань і давання свідчень 

(постановка запитань, котрі дозволяють уточнити, яка саме інформація 

відома допитуваному; постановка нагадуючих запитань, уточнення 

емоційного стану допитуваного, обстановки, умов, за яких формувалися його 

свідчення, оживлення асоціативних зв’язків з метою відновлення у пам’яті 

сприйнятих ним факторів); 

2) здійснюють психологічний тиск на допитуваного (наміри 

допитуваного відмовитися від протидії і введення слідства в оману, 

створення уяви про безнадійність таких спроб, використання сумнівів 

допитуваного у спроможності дотримуватися до кінця обраної ним 

негативної позиції, пред’явлення зненацька найбільш важливих доказів); 

3) застосовувані у безконфліктних ситуаціях (створення 

доброзичливої обстановки на допиті, що сприяють даванню повних та 

достовірних свідчень, оживлення асоціативних зв’язків та надання допомоги 

у згадуванні сприйнятих допитуваним фактів, постановка уточнюючих 

питань з метою не допустити у свідченнях прогалин та неточностей); 

4) використовувані у конфліктних ситуаціях (створення на допиті 

суворо-робочої обстановки, котра була несприятливою для вираження 

неприязні до слідчого, а навпаки, викликала б повагу до нього, подолання 

негативної позиції, створення враження про повну поінформованість 

слідчого про обставини справи, переконання допитуваного у безкорисності 

конфліктувати, суперничати та приховувати відомі йому факти тощо) [81, 

с. 33]. 

У разі допиту, що має конфліктний характер, окремі науковці 

вказують на 3 варіанти ситуацій: 1) наявність доказів, що повністю 

викривають підозрюваного; 2) брак доказів; 3) наявністі підозр, заснованих 

лише на непрямих доказах й, відповідно, тактичних шляхи їх вирішення. У 

першому випадку пропонується стимулювати усі позитивні якості 



 119

допитуваного, що не бажає свідчити; логічно вірно й тактично вміло 

пред’являти йому докази. Якщо доказів недостатньо, варто використовувати 

прийоми, котрі сприяють формуванню у допитуваного впевненості у 

невідворотності викриття [273, с. 302]. 

На підставі узагальнення слідчої практики і даних опитування слідчих 

встановлено найбільш ефективні тактичні прийоми допиту неповнолітнього 

за фактами крадіжок майна громадян, а саме: 1) встановлення психологічного 

контакту – 100 %; 2) викладання показань у формі вільної розповіді – 100 %; 

3) постановка запитань – 100 %; 4) демонстрація показань співучасників 

злочину, потерпілих і свідків – 92 %; 5) пред’явлення доказів – 81 %; 

6) створення і зняття напруги – 73 %; 7) створення уявлення про 

поінформованість слідчого – 69 %; 8) використання рефлексії та 

спостереження за поведінкою допитуваного – 47 %; 9) використання різних 

темпів допиту – 38 %; 10) застосування відеозапису – 22 %; 11) використання 

конфліктів і протиріч – 19 %. 

На думку К. О. Чаплинського, застосування тактичних прийомів має 

вибірковий характер, що передбачає використання тих із них, котрі сприяють 

одержанню правдивих та повних свідчень [251, с. 104]. 

Розглянемо детальніше тактичні прийоми допиту. Так, під час 

робочого етапу бажано встановити з допитуваним психологічний контакт. 

Його встановлення є запорукою успішного проведення допиту, на чому 

наголошують учені-криміналісти. Спілкування під час допиту, як доречно 

зазначає Л. Д. Удалова, ускладнюється тим, що допит є специфічною 

формою спілкування, у процесі якої громадяни, які перебувають у сфері 

досудового розслідування та судового розгляду справи, входять у 

безпосередній контакт з представниками слідчих та судових органів, які 

наділені владними повноваженнями [237, с. 134]. Тому важливим є вміння 

слідчого викликати прихильність у свідка або сформувати між учасниками 

допиту обстановку довіри. Не слід забувати, що кожен допитуваний є 

особистістю, у зв’язку з чим необхідним є вибір індивідуального шляху до 
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встановлення з ним психологічного контакту.  

Неповнолітні інстинктивно відчувають нещирість у словах слідчого. 

Це може негативно відбитися не лише на встановленні психологічного 

контакту на початку допиту, а й його підтриманні при проведенні подальших 

слідчих (розшукових) дій. І навпаки, відчуття зацікавленості у встановленні 

істини без упередженого ставлення забезпечить зміну ситуації розслідування 

на сприятливу, дачу неповнолітнім правдивих свідчень, сприяння 

розслідуванню тощо. Слідчий повинен уміти проникати в психологію іншої 

людини, враховувати її почуття, тобто володіти мистецтвом симпатії і 

рефлексивного мислення, а також психотехнікою довірливого спілкування 

[194, с 11]. 

Психологічний контакт, як наголошує М. І. Порубов, – це система 

взаємодії між особами під час спілкування, що заснована на довірі, за якої 

вони сприймають інформацію, яка виходить від кожного. Тому 

психологічний контакт повинен підтримуватися протягом усього допиту 

[198, с. 21-23]. У зв’язку з цим зрозуміло, що для його встановлення можна 

застосовувати тактичні прийоми, обумовлені обставинами провадження, 

особою злочинця, наявністю доказів та ін. 

Найчастіше вільна розповідь, як зазначає О. Олійник, не надає 

вичерпної інформації. У цьому разі застосовують такий прийом, як допит у 

формі запитань [185, с 31]. Тому після вільної розповіді слідчий може 

поставити особі запитання для з’ясування обставин, що не були висвітлені у 

ході вільної розповіді. 

Слідчий, шляхом роз’яснення наслідків та переконання у 

недоцільності зайнятої позиції може переконати неповнолітнього давати 

правдиві свідчення. У цьому значною мірою слідчому може допомогти 

участь у допиті, наприклад, педагога, психолога. 

Об’єктивність показань підозрюваного підтверджується результатами 

пред’явлення для впізнання (осіб, речей, знарядь злочину), слідчого 

експерименту тощо [42, с. 291]. 
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Створення уявлення про поінформованість слідчого залишається 

основним тактичним прийомом за наявності доказів, які мають істотні 

прогалини на момент допиту [249, с. 130-131]. Тобто у даному випадку 

набуває значення демонстрація слідчим своєї поінформованості про 

обставини крадіжки. 

Цю думку підтримує і В. М. Тертишник, який указує, що у випадках 

надання неправдивих показань, відмови їх надавати чи відповідати на окремі 

запитання, а також під час допиту в інших конфліктних ситуаціях часто 

застосовуються методи переконання та викриття [231, с. 251]. 

Варто зазначити, що для неповнолітніх, які вчинили низку крадіжок 

майна громадян, епізоди можуть нашаровуватися. У результаті цього у 

слідчого може сформуватися враження про давання неправдивих свідчень. 

Дану обставину варто усвідомлювати й розмежовувати обставини різних 

подій. З іншого боку, неповнолітні можуть умисно давати свідчення з 

перекручуванням фактів та обставин учинених злочинів. [292, с. 481] 

Визнання своєї провини самим неповнолітнім не має призводити до 

формального ставлення слідчого до допиту. Останній повинен проводитись 

так само ретельно, як і у випадку давання неправдивих свідчень. 

Викрити неправду, зазначає З. І. Мітрохіна, можна активним веденням 

допиту, тобто ставленням значної кількості запитань, що призводить до 

дезорганізації психічних процесів, тому що особі важко утримувати у пам’яті 

відповіді на попередні запитання [166, с. 41]. 

Не меншого значення під час допиту має різний темп його 

проведення. Прискорення темпу допиту створює дефіцит часу, позбавляючи 

допитуваного можливості ретельно обґрунтовувати кожну відповідь, 

посилюючи емоційну напругу, у зв’язку з чим недобросовісні учасники часто 

надають правдиві показання. Одразу слід зауважити, що даний тактичний 

прийом потрібно використовувати й з огляду на індивідуальні особливості 

допитуваного (характер, темперамент) неповнолітнього. 

Не виключені випадки проведення повторних допитів у розрахунку на 
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зміну особою показань для підтвердження версії, обраної та перевіреної 

слідчим як перспективної [150, с. 260]. Малоймовірно, щоб під час 

повторного допиту особа пам’ятала усі деталі подій, які неповнолітній не 

проживав, а вигадав. Відповідно при повторному допиті можуть бути 

виявлені суперечності у свідченнях. Однак ці розбіжності у свідченнях 

необхідно піддавати ретельному аналізу з метою встановлення їх причин. 

Так, неповнолітні, які вчинили серію крадіжок, можуть добросовісно 

помилятись в якихсь обставинах події, переплутуючи обставини епізодів між 

собою. Слідчий, який не розібрався, або не знає специфіки психології 

неповнолітніх, може розцінити це як зміну свідчень з метою уникнення 

відповідальності. Метою слідчого у цьому разі є не «спіймати» на 

неточностях у свідченнях неповнолітнього, а встановити істинну їх причину. 

Цим буде забезпечене встановлення усіх обставин провадження. 

Під час допиту підозрюваного слід пам’ятати, що підозри в його 

причетності до крадіжки можуть виявитися хибними. Це обумовлює потребу 

в отриманні інформації про неповнолітніх з різних джерел. 

Для виявлення осіб, які розшукуються, отримання інформації про 

підозрюваних, як наголошує Т. І. Савчук, слідчі використовують Інтернет-

сервіси, деякі з котрих передбачають можливість створення персональних 

сторінок користувачів, для відкриття доступу до власної інформації, з яких 

іноді достатньо зареєструватись, створивши власну сторінку. Отримані 

відомості, у тому числі фотографії підозрюваного, дозволяють скласти 

уявлення про його інтереси, коло знайомих, місця відпочинку, матеріальний 

стан, наявність автотранспорту тощо [206, с. 301–303]. Ця інформація може 

бути використана для організації проведення подальших слідчих 

(розшукових) дій за участю цієї особи, визначення способу та моменту 

виклику до правоохоронних органів. Тобто отримана інформація із 

соціальних мереж може мати для слідчого орієнтуюче значення. Варто 

нагадати про властивості неповнолітніх вихвалятись один перед одним, у 

тому числі про вчинені злочини. У змісті листування можна дізнатися 
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обставини учинених крадіжок, співучасників злочину тощо. [293, с. 335] 

О. В. Лисенко наголошує на використанні з метою розшуку особи 

інформаційних слідів, що залишають персональні комп’ютери, мобільні 

телефони, планшети, облікові записи (акаунти) у соціальних мережах тощо. 

Серед засобів встановлення місця перебування особи автор указує на: 

1) електронну пошту; 2) соціальні мережі; 3) дані камер відеоспостережень, 

відеореєстраторів; 4) результати пошуку в «Google» та інших веб-серверах; 

5) результати перегляду веб-сторінок в мережі Інтернет; 6) дзвінки, 

повідомлення з мобільного телефону; 7) використання платіжних карток 

тощо [141, с. 193-194]. Вчинення неповнолітніми крадіжок значною мірою 

обумовлено активним обміном інформацією в соціальних мережах. Це варто 

використовувати правоохоронцям в отриманні інформації, що має не лише 

доказове, а й орієнтуюче значення. Тобто які сайти відвідує неповнолітній, з 

літературою якого характеру знайомиться неповнолітній, з ким підтримує 

стосунки та зміст листування тощо.  

На думку К. В. Антонова, особи, готуючи злочин, прагнуть учинити 

його таємно від оточення, щоб мати можливість без перешкод довести 

задумане до кінця, уникнувши викриття та притягнення до кримінальної 

відповідальності. Негласність розшукових заходів і забезпечує їхню 

ефективність [6, с. 244-245]. Це має вагоме значення й при розслідуванні 

кримінальних правопорушень досліджуваної категорії. 

На думку І. В. Пирога, пред’явлення речових доказів підозрюваному 

переважно здійснюється з метою викриття неправди у його показаннях, а 

виконане за участю спеціаліста є більш результативним, оскільки останній 

може застосовувати необхідні технічні засоби для демонстрації певних 

властивостей предметів або для їх дослідження, пояснити спосіб виконання 

та механізм злочинних дій, продемонструвати ознаки тощо. Особа, що надає 

показання, починає точніше переказувати обставини події, розуміючи, що її 

версія може бути одразу перевірена. Пред’явлення ж речових доказів 

викликає в пам’яті допитуваного асоціативні зв’язки, що спонукають його 
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згадувати нові деталі й факти. Якщо підозрюваному пред’являються 

висновки експертизи, корисною є участь як спеціаліста того експерта, що її 

виконував. Фахівець роз’яснює й аргументує висновки чи, за необхідності, 

особливості процесу дослідження, сутність виявлених ознак тощо [193, 

с. 179-180]. 

Тактика допиту за участю спеціаліста, певна річ, відрізняється від 

звичайної тактики допиту. Наприклад, В. В. Циркаль рекомендує такий 

порядок використання спеціаліста, коли він вислуховує вільну розповідь 

допитуваного щодо спеціальних питань, роблячи нотатки і не втручаючись в 

процес допиту, якщо навіть особа дає явно неправильну інформацію. Після 

закінчення вільної розповіді спеціаліст з дозволу слідчого ставить запитання. 

Під час ведення допиту у формі запитань і відповідей спеціаліст найчастіше 

включається в допит тільки після того, як слідчий установив визначені ним 

обставини. Запитання спеціаліста зазвичай стосуються деталей, за якими 

допитуваний повідомив неправильні дані [247, с. 18]. 

Така тактична схема допиту за участю спеціаліста виглядає занадто 

жорсткою і звужує роль останнього. Уявляється, що праві ті автори, які 

вважають, що можливості використання спеціаліста під час допиту значно 

ширші. Спеціаліст може під час допиту коментувати показання 

допитуваного, звертаючи увагу слідчого на протиріччя в них чи їх відверту 

неправдивість, сприяючи таким чином викриттю злочинця. Зокрема, 

доцільно доручати спеціалісту на допиті встановлення в присутності слідчого 

складних спеціальних питань [170, с. 38]. 

Увага слідчого також має бути спрямована на одержання від 

підозрюваного свідчень, що дозволили б виключити самообмову і перевірити 

його поінформованість, зокрема, знання деталей і обставин, відомих лише 

особі, яка дійсно вчинила злочин. Це набуває особливого значення за 

крадіжками майна громадян, учиненими неповнолітніми, оскільки останні 

можуть піддаватися сторонньому впливу, брати на себе провину інших осіб. 

[296, с. 123] 
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Проведення допитів зазначених осіб має бути здійснено якомога 

скоріше. Це зумовлено тим, що постає необхідність негайної організації 

розслідування і отримання максимальної кількості інформації, що могла 

зберегтися у пам’яті, оскільки з плином часу сприйнята свідком, потерпілим 

інформація може бути забута, спотворена. 

Проведення допитів з найменшим проміжком часу обумовлює їх 

результативність. Так, вивченням судово-слідчої практики встановлено, що 

неповнолітні допитані у день затримання давали правдиві свідченні у 78 % 

випадків, протягом тижня – 31 %, двох тижнів – 19 %, місяця – 11 %. 

Відповідно перед слідчим постає завдання якомога швидше допитати 

відповідних осіб. Не слід забувати про необхідність дотримання певних умов 

при проведенні розглядуваної слідчої (розшукової) дії. У ході допиту слідчий 

має підтримувати обстановку спокою (але не байдужості), доброзичливості, 

співчування, впевненості у позитивному вирішенні справи [155, с. 134]. 

Вивченням судово-слідчої практики встановлено, що допити 

підозрюваних спрямовувалися на з’ясування: обставини події злочину – 

100 %; даних, що мають тактичне значення – 100 %; дії з викраденим майном 

– 100 %; відомостей про співучасників крадіжки – 81 %; характеру дій 

кожного співучасника – 81 %; причин та умов, що сприяли крадіжці – 93 %; 

взаємин із потерпілим – 65 %.  

При цьому допит підозрюваного проводився одразу після його 

затримання – 50 %, більше одного разу – 91 %. 

Незалежно від процесуального статусу допитуваної особи, а також 

кількості та ступеня важливості сповіщених ним відомостей, слідчий 

повинен: 1) бути лояльним; 2) не припускатися грубощів, образливих 

висловлювань, тону, нетерпимості, принизливого ставлення до допитуваного. 

Заслуговують на увагу особливості проведення допитів потерпілих. 

Потерпілий попереджається про кримінальну відповідальність тільки за дачу 

неправдивих показань за ст. 384 КК України. Особу можна допитати як 

потерпілу лише після винесення слідчим постанови про визнання її 
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потерпілою. 

За провадженнями даної категорії потерпілі найчастіше відомі з 

самого початку розслідування. Це пояснюється тим, що переважно потерпілі 

звертаються до правоохоронних органів з повідомленням про вчинення 

крадіжки. 

На думку Є. І. Макаренка, потерпілих можна поділити на дві групи: ті, 

що бажають, та ті, що не бажають давати правдиві свідчення [154, с. 124]. 

Нерідко слідчі стикаються із ситуацією, коли потерпілі відмовляються від 

допиту, дають неточні або неправдиві свідчення (7 %). 

На підставі узагальнення вивчених справ і даних опитування слідчих 

встановлено, що допит свідків і потерпілих був спрямований на з’ясування: 

1) обставин злочину, характеру дій злочинців – 100 %; 2) відомостей про 

викрадені предмети – 100 %; 3) причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочину – 69 %; 4) відомостей про минулі взаємини із підозрюваним – 39 %. 

Вказаний перелік обставин, що підлягають з’ясуванню, звичайно, не є 

вичерпним. Залежно від конкретної ситуації слідчий може встановлювати й 

інші обставини. 

Наведені дані свідчать про те, що при розслідуванні крадіжок слідчі 

здебільшого з’ясовують подію і обставини злочину, характер дій злочинців. 

Недостатньо, на нашу думку, виявляються причини й умови, що сприяли 

вчиненню досліджуваних злочинів. Проведеним анкетуванням працівників 

слідчих підрозділів нами встановлено, що допити потерпілих (їх 

представників) визначені 47 % респондентів як джерело, з якого найчастіше 

одержується інформація про вчинене кримінальне правопорушення. 

На правдивість і достовірність показань потерпілого можуть впливати 

суб’єктивні та об’єктивні чинники. Серед них можна виділити: 1) швидкий 

перебіг злочинної події – 59 %; 2) стан алкогольного сп’яніння під час 

учинення злочину – 31 %; 3) велике скупчення людей на місці злочину – 

19 %; 4) намагання потерпілого завищити розмір заподіяної шкоди і кількість 

викрадених речей – 10 % 5) родинні або товариські стосунки із підозрюваним 
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– 7 %; та ін. 

На першому допиті доцільно з’ясувати, кому вони встигли розповісти 

про крадіжку до їхнього допиту, що допоможе перевірити інші свідчення.  

При допиті необхідно чітко встановити предмет крадіжки, визначити 

розмір збитків та осіб, можливо, причетних до розслідуваної події (з числа 

знайомих і родичів). 

Свідками за фактами крадіжок майна громадян можуть бути особи, 

яким стали відомі важливі для встановлення обставин події обставини, а 

саме: 1) особи, які безпосередньо сприймали факт учинення крадіжки; 

2) працівники правоохоронних органів або інші особи, котрі затримали 

злочинця або вживали заходів щодо його встановлення та затримання; 

3) особа, котрій стала відома інформація про підготовку та вчинення 

крадіжки; 4) особи, яким було передане викрадене майно; 5) особи, у яких 

було вилучено майно; 6) особи, які спостерігали факт користування 

відповідним майном потерпілим, підозрюваним чи іншими особами; 

7) особи, що характеризують потерпілого, підозрюваного. 

Це є досить приблизним переліком осіб, які можуть бути свідками за 

фактами вчинення неповнолітніми крадіжок майна громадян. У кожному 

конкретному випадку, з урахуванням обставин злочину, як свідки можуть 

допитуватися й інші особи. Проведеним анкетуванням працівників слідчих 

підрозділів встановлено, що допити свідків визначені 73 % респондентів як 

джерело, з якого найчастіше одержується інформація про вчинене 

кримінальне правопорушення. 

При цьому свідками можуть бути мешканці сусідніх будинків, 

квартир, працівники установ, у яких учинено крадіжку, та ін.  

Л. А. Лях пропонує з числа очевидців у першу чергу допитувати тих, 

хто, не будучи пов’язаним спорідненістю або близькими стосунками із 

підозрюваним чи потерпілим, зможе дати більш об’єктивні і повні свідчення 

[153, с. 109]. Зацікавленість й неупередженість конкретного свідка у 

результатах провадження визначається слідчим у кожному конкретному 
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випадку. Свідчення усіх учасників кримінального провадження, незалежно 

від процесуального статусу, необхідно критично аналізувати. Потерпілі 

зацікавлені у притягненні до відповідальності злочинця та відшкодуванні 

завданих ним збитків; підозрювані – в уникненні відповідальності. Як 

наслідок, зазначені особи можуть займати недобросовісні позиції. Потерпілі 

можуть збільшувати розмір завданих збитків, умисно перекручувати 

обставини події, які будуть кваліфікуватись як більш тяжкі злочини, 

пояснюючи свої дії тим, що так правоохоронці швидше знайдуть злочинців. 

У провадженнях можна знайти допити свідків, які відстоюють як одну, так і 

іншу сторони, свідчення котрих можна розцінювати як упереджені. Це 

зумовлює необхідність слідчого у встановленні свідків, незацікавлених у 

результатах провадження, тобто тих, які не відстоюють жодну з його сторін. 

На показаннях цих осіб, з урахуванням сукупності матеріалів кримінального 

провадження, має ґрунтуватись оголошення підозри неповнолітньому. [295, 

с. 105] 

Свідки визначаються особами, не зацікавленими у результатах 

вирішення справи, тому досить часто їхнім показанням надається вагоме 

значення. Не є винятком із зазначеного й крадіжки майна громадян, 

вчинювані неповнолітніми. Проте слідчому варто критично ставитися до 

свідчень будь яких осіб, у тому числі й свідків. Відповідно, при підготовці до 

допиту потрібно детально з’ясувати дані, що їх характеризують, встановити 

характер та взаємовідносини з підозрюваним та потерпілим. Максимальна 

деталізація зазначених моментів дозволить виявити протиріччя в їхніх 

показаннях та відрізнити правдиві показання від брехні. Якщо за одним 

епізодом є кілька свідків, доцільно допитати в першу чергу тих з них, які 

можуть більш повно висвітлити подію. Після закінчення допиту свідкові, 

потерпілому необхідно зазначити, що у разі, якщо він згадає будь-які 

обставини події, котрі не були ним викладені, необхідно сповістити про це 

слідчого. 

Коли ми говоримо про людей як щодо встановлених об’єктів розшуку, 
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то маємо на увазі наявність даних, що дозволяють індивідуалізувати особу 

розшукуваного та ототожнити його при виявленні. Це комплекс 

демографічних даних, інформація щодо зовнішніх ознак особи злочинця та 

інших його особливостей [30, с. 181]. 

Важливе значення має і використання «словесного портрету» 

злочинця. Так, на думку В. П. Лаврова, якщо невідома особа зникла, то 

доцільно скласти її композиційний портрет [113, с. 305]. 

Результати проведеного дослідження визначають, що крадіжки 

вчинюються переважно місцевими мешканцями. Це обумовлює доцільність 

пошуку злочинця у ВНЗ, розташованих у безпосередній близькості від місця 

вчинення крадіжки. У подальшому необхідно приділяти увагу закладам 

освіти, розташованим далі від місця злочину. З композиційним портретом 

доцільно ознайомлювати як педагогічний, так і технічний склад навчальних 

закладів. 

Пошук свідків у провадженнях цієї категорії здійснюється залежно від 

особливостей розслідуваної події. [287, с. 335] 

У разі виявлення неповнолітнього злочинця шляхом використання 

композиційного портрету у навчальному закладі, встановлення свідків 

доцільно здійснювати насамперед через учителів, класних керівників 

(вихователів, психологів, кураторів груп), які можуть пояснити, з ким з учнів 

товаришує неповнолітній. Зазначені особи володіють значною інформацією 

про учнів та можуть їх охарактеризувати.  

Досить часто неповнолітні вихваляються своїми «дорослими» 

вчинками, демонструють викрадені речі, збувають їх. Неповнолітні є дуже 

спостережливими особами, що варто використовувати слідчим в отриманні 

важливої інформації. Особливо це стосується тих випадків, коли у товариша 

«випадково» з’являються значно кращий ніж у нього планшет, смартфон 

тощо. На це одразу звертається увага й дуже скоро про це знає більшість 

учнів класу (групи). Не виключено виявлення не тільки свідків, а й 

співучасників крадіжок. Однак, у певному колективі можуть скластись умови 
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кругової поруки. Усвідомлюючи це, доцільно отримати характеристику від 

класного керівника (куратора) про осіб, які найбільш вірогідно можуть брати 

участь у вчиненні крадіжок, тих, які не будуть йти на контакт зі слідством. 

Починати допити необхідно з тих, хто не чинитиме опір слідству та більш 

повно надасть інформацію про відповідні обставини. Цими особами, у першу 

є ті неповнолітні, які не перебувають у товариських стосунках із 

запідозреними, тобто не зацікавлені у їх вигороджуванні та відбілюванні. У 

той же час, цими особами не мають бути й ті, з якими склались неприязні 

стосунки, що вплине на об’єктивність у свідченнях та може призвести до 

обмови з мотивів помсти, тощо. Тактику допитів неповнолітніх свідків, окрім 

зазначеного, необхідно обирати з урахуванням віку, індивідуальних даних, 

відношення їх до учиненого злочину. 

Допит свідка, як стверджує О. Олійник, є основним джерелом 

інформації про подію вчиненого злочину. Саме тому важливо здобути 

якомога повнішу й достовірну інформацію від цього суб’єкта, 

використовуючи певний тактичний прийом [185, с. 31]. Для точного 

пригадування свідком найбільш вагомих обставин слід переносити його в ті 

ж умови, за яких він отримав забуті факти, для чого, як стверджував Г. Гросс, 

відтворити обстановку місця події, обрати той же час доби й за можливості 

пори року [51, с. 101-102]. Таким чином, допит доцільно проводити тоді, 

коли допитуваний є добросовісним учасником і для відновлення картини 

події варто сформувати обстановку, подібну до тієї, за якої відбувалося 

сприйняття відповідної інформації. Цим може бути забезпечене отримання 

більш змістовних свідчень. 

У ході допиту працівників правоохоронних органів або інших осіб, 

котрі затримали злочинця або вживали заходів щодо його встановлення та 

затримання, з'ясовують, чому вони опинились у даному місці. У свідків 

з’ясовуються відомості про особу потерпілого, його схильності, зв’язки, 

спосіб життя. Вагомого значення набувають відомості надані свідками з 

приводу знайомих підозрюваного по спільному проживанню та проведенню 
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дозвілля, родичів та інших осіб, що оточують його у повсякденному житті. 

[286, с. 223] 

Особливу групу свідків складають працівники комісійних крамниць, 

ломбардів, а також водії таксі [84, c. 659]. Не виключено отримання 

паспортних даних відповідних осіб, у разі складання договорів (розписок), на 

реалізацію речей. Це може відбутись у тих випадках, коли особа придбала 

викрадені речі, не знаючи про це. У даному випадку зазначена особа може 

бути важливим свідком, який, не виключено, знає злочинця. Не виключено 

розташування у магазині, ломбарді чи поруч із ними камер 

відеоспостереження, які могли зафіксувати зовнішність відповідних осіб. 

У разі встановлення, що крадіжка здійснена вночі, пошук свідків 

варто спрямовувати, у тому числі, у бік осіб, які у цей час можуть працювати, 

наприклад водії таксі. Не виключено й використання таксі для перевезення 

викрадених речей. Крім того, за наявності приблизного часу крадіжки, 

можуть встановлюватися можливі свідки серед водіїв таксі, що перебували у 

цей час неподалік місця вчинення крадіжки і, не виключено, володіють 

інформацією про вчинену крадіжку. 

Значного доказового значення можуть мати й результати проведення 

такої слідчої (розшукової) дії, як одночасний допит двох чи більше вже 

допитаних осіб (ст. 224 КПК України). 

Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб є досить 

складною процесуальною дією, яка вимагає ретельної підготовки. Метою 

одночасного допиту раніше допитаних осіб є усунення істотних 

суперечностей у показаннях допитаних осіб та встановлення дійсного стану 

речей.  

Підготовка до проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб передбачає вирішення таких питань: 1) які є істотні 

суперечності у показаннях раніше допитаних осіб; 2) які суперечності 

необхідно усунути; 3) між якими особами для цього необхідно його провести; 

4) в якій послідовності допитувати осіб; 5) які необхідно поставити їм 
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запитання; 6) які тактичні прийоми буде доцільно застосувати [116, с. 334]. 

Особливого значення під час підготовки до допитів має вивчення 

особи допитуваних, між якими буде проводитися одночасний допит. Ці 

відомості допоможуть слідчому визначити тактику проведення 

процесуальної дії. 

Ступінь контакту й обсяг показань, що надаються підозрюваним, 

залежить від досвідченості й компетентності слідчого й оперативного 

працівника, володіння ними як специфічною, так і оперативною інформацією 

й уміння її використовувати під час допиту [176, с. 25-26]. 

Вивченням судово-слідчої практики намивстановлено, що одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних осіб проводився: 1) за кількісним 

показником: один раз – 21 %; два і більше разів – 79 %. 

Учасниками одночасного вказаного допиту були: а) співучасники 

злочину – 54 %; підозрюваний і свідок – 46 %. 

Одночасний допит вже допитаних осіб проводився за участю: 1) 2-х 

осіб – 97 %; 2) 3-х осіб – 2 %; 3) 4-х осіб – 1 %. За даними досліджень 

встановлено, що слідчі віддають перевагу проведенню одночасного допиту 

між двома особами, недооцінюючи при цьому потенційні можливості даної 

процесуальної дії. 

Проведення одночасних допитів зі збільшеною кількістю учасників 

має свої як переваги, так і недоліки. На думку В. М. Плетенця, значення може 

полягати у такому: по-перше, одночасний допит більше двох осіб сприяє 

збереженню процесуального часу; по-друге, психологічний вплив з боку 

кількох добросовісних учасників на недобросовісного, значно більший, аніж 

від однієї особи; по-третє застосовані слідчим тактичні прийоми можуть бути 

більш ефективними [195, с. 428]. 

При підготовці до одночасного допиту слідчому необхідно 

встановити, чи не перебувають неповнолітні у відповідних антисоціальних 

групах. Неповнолітні учасники антисуспільних груп – це, як правило, 

об’єднання молоді, які у минулому були позбавлені нагляду сім’ї, їх 
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зближення в рамках такої групи відбувається дуже швидко, оскільки вони 

становлять один для одного соціальну й психологічну цінність. Згуртованість 

і постійне спілкування дозволяють їм встояти перед суспільством, яке вони 

сприймають ворожим і чужим. Вплив групи великий – її члени перебувають 

у повсякденному спілкуванні, між ними виникають відносини, засновані на 

почуттях, а їх ставлення один до одного та оцінка різноманітних соціальних 

явищ неминуче виявляються в емоційній формі. Настрої та погляди, які 

панують у групі, передаються її однодумцям [67, с. 55]. 

На підставі узагальнення слідчої практики і даних опитування слідчих 

нами встановлено, що під час підготовки до одночасного допиту слідчі 

повинні враховувати такі фактори: 

1) збільшення кількості учасників допиту зумовлює підвищення 

психологічного навантаження на слідчого, появутруднощів з контролем за 

діями кожного присутнього. Відповідно це зумовлює необхідність залучення 

як помічників, можливо, інших слідчих, співробітників оперативних 

підрозділів, спеціалістів-криміналістів для здійснення відеофіксації – 67 %; 

2) збільшення чисельності учасників процесуальної дії вимагає 

відповідного приміщення та його обладнання – 43 %; 

3) потребує визначення ролі і узгодження дій між значною кількістю 

учасників процесуальної дії – 24 %; 

4) підвищується ризик витоку інформації, що має значення для 

досудового слідства – 11 %. 

Заслуговують на увагу й випадки, які визначають недоцільність 

проведення одночасного допиту [208, с. 201]. На думку М. В. Корнієнка, 

учасників «очної ставки» слід розмістити таким чином, щоб вони без 

особливих зусиль могли чути і бачити один одного [99, с. 186]. 

На нашу думку, у разі розташування осіб в один ряд, можливість 

впливу недобросовісного учасника, у першу чергу, не вербально буде 

зведено до мінімуму, у той же час досягнути ефективного впливу на 

недобросовісного учасника буде майже не можливо. 
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При цьому між недобросовісним і добросовісними учасниками 

доцільно розмістити психолога, педагога, представника неповнолітнього. 

Цим буде забезпечено усунення можливого неконтрольованого слідчим 

спілкування. Особливого значення це набуває при проведенні одночасного 

допиту за участю дорослих осіб. Відповідно, слідчому, необхідно 

розташувати допитуваних таким чином, аби унеможливити прямий 

візуальний контакт неповнолітнього з дорослим учасником, який може 

засобами невербальної комунікації передати повідомлення і таким чином 

вплинути на добросовісного учасника. 

У разі розташування добросовісних учасників навпроти 

недобросовісного учасника можливий ускладнений контроль за проявами 

комунікації між цими особами. Це обумовлює потребу залучення кількох 

спеціалістів-криміналістів із відеокамерами та помічників (інших слідчих, 

оперативних працівників). Крім того, на розташування учасникі, значною 

мірою впливають й особистісні якості допитуваних осіб. Так, якщо 

несумлінний учасник та сумлінні учасники мають приблизно схожі 

морально-вольові якості, доцільно їх розташовувати навпроти. Коли ж 

несумлінний учасник є більш стійким (сильним) у морально-вольовому 

аспекті по відношенню до добросовісних учасників, доцільно їх 

розташовувати в один ряд. При цьому між добросовісними і 

недобросовісним учасниками доцільно розташувати психолога або педагога, 

які раніше вже брали участь в інших процесуальних діях з цими ж 

неповнолітніми. 

Заслуговує на увагу й можливість розташування неповнолітніх по 

колу. Це, на нашу думку доцільно здійснювати тоді, коли всі учасники 

процесуальної дії мають не тільки схожі морально-вольові якості, а й, на 

думку слідчого, учасник лише добросовісно помиляється в обставинах 

злочину. Таке розташування сприяє налаштуванню учасників до співпраці та 

більш результативному проведенню процесуальної дії. 

Вказане підтверджується й результатами анкетування слідчих, які 
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визначили, що способами розміщення 3-х і більше неповнолітніх при 

проведенні одночасного допиту є: а) усіх в лінію – 54 %; б) добросовісних 

учасників навпроти недобросовісних – 39 %; в) по колу – 7 %. 

Тактика одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб має 

специфіку, визначену: а) розширеним складом її учасників; б) ускладненим 

інформаційним обміном; в) сильним психологічним впливом її учасників 

один на одного; г) зниженим рівнем прогнозу слідчого; д) можливістю зміни 

свідчень; е) підвищеним ступенем тактичного ризику [257, с. 203]. 

Серед тактичних ризиків при участі неповнолітніх у проведенні 

одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб є можливість впливу 

недобросовісного учасника на добросовісного. 

На думку М. В. Корнієнка, слідчі повинні досить обережно підходити 

до несумлінних учасників процесуальної дії, виключити упереджене 

ставлення, визначити найдоцільніші підходи [99, с. 186]. 

Коли недобросовісний учасник має вольову стійкість, темперамент, 

був раніше засудженим (у тому числі за тяжкі й особливо тяжкі злочини), 

слідчому потрібно використати не одного сумлінного учасника, а кількох, 

яким буде легше давати показання і, таким чином, психологічно тиснути на 

несумлінного учасника. Першим з поміж добросовісних варто допитувати 

особу, що має, на думку слідчого, найбільш сильний характер і може, у 

моральному аспекті, краще за інших протистояти недобросовісному 

співучаснику [195, с. 428]. 

Як наголошують В. С.  Кузьмічов і В. В. Юсупов, запитання з приводу 

суперечностей необхідно ставити таким чином, щоб учасники «очної ставки» 

не змогли взаємно усвідомити вигідний для них хід показань. Це можливо у 

тому випадку, коли показання одного учасника в повному обсязі стають 

відомі іншому. З метою недопущення даної ситуації слідчий стосовно кожної 

суперечності ставить окремі запитання, відповідати на які спочатку 

пропонується одному, а потім іншому допитуваному. Після відповіді на 

поставлене запитання одного з учасників очної ставки в іншого слід 
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запитати, чи погоджується він з такою відповіддю. При наступному 

запитанні черговість змінюється. Щойно хто-небудь з них, всупереч раніше 

даним показанням, погодиться з відповіддю іншого, у нього береться 

пояснення цього, а відповідь обов’язково фіксується у протоколі. 

Використовуючи такий тактичний прийом, одному з допитуваних повністю 

змовитися з іншим не вдається: вони будуть почергово погоджуватися або 

суперечити один одному. За таких обставин неправдивість їхніх показань 

стає очевидною. Якщо особа, яка дала правдиві показання, на «очній ставці» 

відмовляється від них, то слідчому не слід ставити обом учасникам 

запитання з метою деталізації й уточнення їх показань. Інакше учасники 

слідчої дії, ознайомившись з її деталями, у подальшому зможуть висувати 

узгоджені між собою версії [135, с. 96]. 

Може відбуватися вплив і шляхом використання невербальної 

комунікації. До засобів невербальної комунікації належать жести, міміка, 

інтонація, паузи, поза, створюючи знакову систему, що доповнює та 

посилює, а іноді й замінює слова [262, с. 539]. При цьому більшість людей 

застосовує мову тіла несвідомо, на рівні підсвідомості. У випадках, коли 

слова суперечать мові тіла, фахівець відповідного профілю діяльності 

обов’язково інтерпретує «сказане» тілом. 

Розслідування взагалі та проведення слідчих розшукових дій не 

обходиться без спілкування. В узагальненому вигляді спілкування на 

досудовому слідстві допустимо розглядати як обов’язків елемент слідчої 

діяльності, змістом якої є організація і тактика взаємодії слідчого з 

учасниками процесу на основі створення правовідносин у рамках 

кримінального судочинства [144, с. 11-19]. 

Невербальна комунікація є менш значущою для слідства, адже міміка 

і жестикуляція не можуть замінити живого (вербального) спілкування, 

виразити оціночне ставлення особи до події, явища, факту [171, с. 141]. 

На думку М. П. Яблокова, за інтонаціями, експресивними рухами 

допитуваних слідчий може дійти висновку щодо правдивості отриманих 
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відомостей [110, с. 301-302]. Ці прояви варто розцінювати як вірно обраний 

напрямок лінії проведення допиту. Продовження нагнітання обстановки у 

цьому випадку може бути важелем прориву емоцій неповнолітнім, труднощів 

контролю своєї поведінки недобросовісним учасником. Як наслідок, 

втрачається контроль за ходом допиту, відхід від можливо спланованої ліні 

поведінки. Неповнолітній може припускатися помилок, обмовок тощо, 

усвідомить некомпетентність своїх свідчень та змінить зайняту позицію на 

давання правдивих свідчень. 

М. І. Скригонюк звертає увагу на те, що, залежно від темпераменту і 

характеру людини, засоби невербальної комунікації можуть проявлятися в 

активній і пасивній формах. Під час словесної розповіді допитувана особа, 

яка дає неправдиві показання, може своїми руками здійснювати дотичні 

жести, зокрема торкатися носа, пригладжувати волосся на голові, потирати 

вуха, підборіддя, очі, лоб, очі (активна форма). Пасивна форма 

функціонування засобів невербальної комунікації особи, яка дає неправдиві 

показання під час допиту, також може проявлятися в діях її рук, а саме – в 

обмеженні жестикуляції. Наприклад, коли особа сидить, вона може ховати 

свої руки (позаду спини, у кишені, на грудях, склавши їх у прямокутну 

форму тощо) [220, с. 121]. 

Результатом зазначеного впливу може бути як відмова від давання 

свідчень, так і їх зміна. Не виключена також  змова між учасниками 

розслідування. 

Передбачати можливість негативного впливу та його наслідки слідчий 

має ще під час підготовки до проведення процесуальної дії. Під час 

проведення слідчої (розшукової) дії слідчий зобов’язаний провести низку дій 

[10, с. 58]. 

Для уникнення негативних наслідків слідчому доцільно здійснити 

одночасні допити вже допитаних осіб, по можливості в один день, 

використовуючи фактор раптовості та уникаючи таким чином можливості 

впливу на добросовісних учасників. Здійснити це можливо таким чином: 
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спочатку допитується підозрюваний, потім проводяться одночасні допити за 

участю інших вже допитаних осіб. Це забезпечить раптовий характер та, 

відповідно, більший психологічний тиск на недобросовісного учасника. 

Водночас ст. 224 КПК України передбачає, що допит не може тривати без 

перерви понад 2 години, а в цілому – понад 8 годин на день [129]. Цю 

обставину необхідно враховувати і відповідним чином планувати проведення 

процесуальної дії. 

Черговість проведення одночасних допитів визначається слідчим з 

урахуванням особистих даних відповідних учасників провадження, зайнятої 

ними позиції, кількості інформації, яку вони визначають про подію та її 

значущість для встановлення обставин провадження. 

При одночасному допиті з дорослим учасником першим необхідно 

допитувати неповнолітнього, крім випадків: 1) давання неповнолітнім 

завідомо неправдивих свідчень; 2) коли неповнолітній займає 

недобросовісну, а дорослий – добросовісну позицію; 3) якщо вікова різниця є 

незначною. Цим забезпечується усунення можливості негативного впливу 

дорослого учасника на первинні показання неповнолітнього підозрюваного. 

У разі, якщо неповнолітній під час проведення одночасного допиту змінив 

свої свідчення, слідчий має встановити причини, які до цього призвели. При 

цьому доцільніше це здійснювати одразу після проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб, провівши додатковий допит. Під 

час його проведення слідчий має шляхом постановки питань з’ясувати, чому 

були змінені показання. 

Більшість проанкетованих слідчих (76 %) визначає однією з причин 

зміни показань відповідним учасником – негативний вплив (тиск) з боку 

заінтересованих осіб. Лише результати додаткового допиту нададуть 

можливість слідчому приймати обґрунтовані рішення щодо визначення 

подальших напрямків розслідування, черговості проведення інших слідчих 

(розшукових) дій, убезпечення інших учасників від впливу на них з боку 

заінтересованих осіб. 
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Заслуговує на увагу й використання прийому, який ґрунтується на 

проведенні серії «очних ставок» за наростаючою силою з особами, які дають 

правдиві показання [68, с. 30]. Даний прийом варто застосовувати 

насамперед до недобросовісних, можливо, дорослих учасників злочину. 

Більшість слідчих (78 %) відмовляються від одночасного допиту 

більш ніж двох осіб, пояснюючи це значним ризиком. Водночас при 

розслідуванні крадіжок, учинених неповнолітніми, з урахуванням 

відповідних обставин це є доцільним і результативним. Одночасні допити за 

участю двох і більше осіб 51 % слідчих визначає однією з найбільш 

ефективних слідчих (розшукових) дії при розслідуванні крадіжок, учинених 

неповнолітніми. 

Вивченням матеріалів кримінального провадження нами встановлено, 

що в ході проведення одночасного допиту взяли участь підозрюваний 

(несумлінний учасник) гр. С. та три свідка (сумлінні учасники) гр. П., Д. і Ф. 

Останні по черзі висвітлити обставини вчиненої події, свідчення яких були 

схожими. При цьому гр. С. після свідчень кожного добросовісного учасника 

задавалося питання, чи підтверджує він їх свідчення. Після свідчень гр. Д., 

який викривав причетність гр. С. другий підозрюваний змінив свої свідчення 

на користь добросовісних учасників та наголосив, що все відбулося саме так, 

як розповідали вони [123]. 

На жаль, з матеріалів кримінальних проваджень складно визначити 

морально-вольові якості учасників розслідування та прокоментувати 

правильність організаційно-тактичного рішення слідчого щодо черговості 

допитів при проведенні розглядуваної процесуальної дії. 

Вивченням судово-слідчої практики встановлено, що слідчі ще не 

напрацювали достатньої практики проведення досліджуваної слідчої 

(розшукової) дії та, переважно, проводять її за аналогією з «очною ставкою» 

(КПК України 1961 року).  

З одного боку, це можна розглядати як невикористання можливостей 

досліджуваної процесуальної дії, при проведенні якої можуть бути зібрані, 
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наприклад, усі співучасники злочину. Цим може бути забезпечений більш 

інтенсивний тиск на недобросовісного учасника з метою зміни його позиції. 

З іншого боку, слідчий стикається з тактичними ризиками та можливістю 

отримання незадовільного результату, формування несприятливої 

обстановки, погіршення слідчої ситуації. Тому, на нашу думку, одночасному 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб має приділятись значна увага з 

боку науковців, з метою розробки її організаційно-тактичного забезпечення 

для подальшого використання працівниками-практиками. 

Під час проведення одночасного допиту двох чи більше вже 

допитаних осіб можуть бути застосовані тактичні прийоми. 

Серед тактичних прийомів підвищення ефективності одночасного 

допиту часто використовуються пред’явлення у ході його проведення 

предметів, документів чи інших речових доказів, вилучених під час 

проведення інших процесуальних дій [191, с. 350]. 

Як речові докази можуть бути предмети, долучені до справи в 

оригіналі, та їх предметні, ізоморфні моделі, що мають ознаки, котрі 

встановлюють їх зв’язок з фактами, що підлягають доказуванню [90, с. 74]. 

Окрім зазначеного можуть використовуватися й інші дії, спрямовані 

на здійснення впливу на недобросовісного учасника. Як наголошує 

В. Ю. Шепітько, при допиті можна оголосити висновки експертиз, 

результати окремих слідчих (розшукових) дій, що вказують на можливість 

перебування допитуваного на місці скоєння злочину [259, с. 22]. Варто 

зазначити, що пред’явлення предметів під час одночасного допиту має 

суттєвий вплив на недобросовісного учасника та надає підтримки й 

рішучості добросовісному учаснику. Особливо це стосується випадків, коли 

останнім є неповнолітній. 

Встановлено, що під час одночасних допитів вже допитаних осіб 

речові докази пред’являлися у 8 % випадків. Разом з тим з матеріалів 

кримінальних проваджень не завжди можна дізнатися, чи застосовувались 

інші тактичні прийоми, зокрема оголошення висновків експертизи, 
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результатів проведення окремих слідчих (розшукових) дій, демонстрація 

певних матеріалів справи та ін. 

У той же час неможна показання свідків відносити до неправдивих. 

Адже вони є правдивими, бо їх зміст відповідає думкам та переконанням 

свідка, але містить добросовісні помилки [87, с. 15]. 

На думку слідчих (53 %), під час проведення одночасних допитів за 

участю підозрюваних найчастіше отримується інформація для висунення 

версій щодо особи злочинця, визначаються напрями подальшого 

розслідування й тактики проведення подальших слідчих (розшукових) дій. 

У разі отримання від допитуваних даних, що вказують на нові 

джерела доказів, їх необхідно зафіксувати якомога швидше. 

Дуже важливо, якщо допитуваний може намалювати певні предмети, 

які ним були використані при вчиненні крадіжки [191, с. 351]. Особливого 

значення це набуває при застосуванні неповнолітніми або іншими 

співучасниками злочинних знарядь, оскільки може пояснити механізм 

крадіжки та виявлених на місці її вчинення слідів. 

Не менше значення мають і виконані ними схеми місця події, 

взаємного розташування об’єктів та викрадених предметів. Ці схеми значною 

мірою доповнюють зміст протоколу допиту, надаючи йому наочності й 

переконливості свідчень. Крім того, це більшою мірою впливатиме на 

прийняття рішень про доцільність проведення подальших слідчих 

(розшукових) дій, наприклад, слідчого експерименту. 

Судово-слідча практика свідчить, що додатки до протоколу допиту 

неповнолітніх слідчими не використовуються. Це, на нашу думку, значно 

обмежує слідчого, а у подальшому і суд у можливості прийняття 

обґрунтованих рішень, визначенні напрямків розслідування, прийнятті 

тактично правильних рішень. 

Результатом проведення досліджуваної дії має бути якісно складений 

протокол, що відображатиме зміст проведення процесуальної дії. 

Заслуговують на увагу і недоліки, яких припускаються слідчі при 
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проведенні допитів. Результатом вивчення судово-слідчої практики нами 

встановлено, що у більшості проваджень (67 %) такий допит був вкрай 

необхідним, проте проводився лише у 8 % випадках. 

Заслуговує на увагу й низька ефективність проведення одночасних 

допитів, адже лише у 12 % випадків протиріччя у показаннях були усунуті. 

Таким чином, слідчі надають одночасному допиту важливого 

значення в отриманні інформації про злочин. Відповідно, можна зазначити, 

що за справами про крадіжки потреба у проведенні одночасних допитів є 

доволі частою. Дана слідча (розшукова) дія у деяких випадках не може бути 

замінена жодною іншою. Це визначає потребу слідчих у належному рівні 

знань та вмінь застосовувати тактичні прийоми її проведення. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

У цьому розділі нами конкретизовано тактичні особливості 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій початкового етапу 

розслідування, зокрема огляду і допиту підозрюваного. 

Огляд є першочерговою, неповторною та незамінною процесуальною 

дією.  

Виявлено типові тактичні помилки, яких припускаються слідчі під час 

огляду: а) несвоєчасне проведення огляду – 78 %; б) непослідовне і 

поверхневе проведення огляду – 61 %; в) неналежне використання технічних 

засобів для виявлення слідів злочину – 29 %; г) відсутність додатків до 

протоколу огляду (фотознімків, схем) – 17 %; д) невикористання оперативно-

розшукової інформації – 12 %. 

Визначено, що показання неповнолітнього мають відображати коло 

відомостей щодо злочину, котрі можна поділити на такі складові: 1) події, які 

відбувалися до початку злочину; 2) дані стосовно механізму злочину; 

3) події, які відбувалися після вчинення крадіжки. Щодо кожної зі складових 
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окреслено предмет допиту у вигляді відповідних запитань. 

Доречно зазначає В. Г. Лукашевич, що не можна задавати 

допитуваному навідні запитання або такі, що прямо чи побічно підказують 

визначену відповідь [146, с. 56]. 

На підставі узагальнення слідчої практики визначено найбільш 

ефективні тактичні прийоми допиту неповнолітнього, а саме: 1) встановлення 

психологічного контакту – 100 %; 2) викладання показань у формі вільної 

розповіді – 100 %; 3) постановка запитань – 100 %; 4) демонстрація показань 

співучасників злочину, потерпілих і свідків (92 %); 5) пред’явлення доказів – 

81 %; 6) створення і зняття напруги – 73 %; 7) створення уявлення про 

інформованість слідчого – 69 %; 8) використання рефлексії допитуваного та 

спостереження за його поведінкою – 47 %; 9) використання різних темпів 

допиту – 38 %; 10) застосування відеозапису – 22 %; 11) використання у 

злочинній групі конфліктів і протиріч – 19 %. 

Суб’єктивними та об’єктивними чинниками, які можуть впливати на 

правдивість і достовірність показань потерпілого, є: швидкий перебіг 

злочинної події; стан алкогольного сп’яніння під час учинення крадіжки; 

значне скупчення людей на місці злочину; намагання потерпілого завищити 

розмір заподіяної шкоди і кількість викрадених речей; родинні або 

товариські стосунки із підозрюваним та ін. 

При проведенні одночасного допиту двох чи більше вже допитаних 

осіб за участю неповнолітнього доцільно застосовувати такі тактичні 

прийоми: 1) створення напруги; 2) пред’явлення предметів, документів, 

речових доказів, котрі спрямовані на усунення протиріч у показаннях раніше 

допитаних осіб. 
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Розділ 3 

ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

НА ПОДАЛЬШОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

 

3.1. Тактика пред’явлення для впізнання 

 

Подальший етап розслідування крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, зазвичай пов’язують із закінченням провадження 

невідкладних початкових слідчих (розшукових) дій, у ході яких: зібрано 

основні джерела доказів; вирішено слідчі ситуації; перевірено версії, 

висунуті на основі аналізу первинних матеріалів; виявлено й затримано 

злочинців. Своєрідність подальшого етапу розслідування, як справедливо 

зазначається у криміналістичній літературі, полягає у тому, що до його 

початку слідчий має достатні докази про причетність конкретної особи до 

вчинення злочину. На розглянутому етапі розслідування на базі отриманої до 

його початку й додатково зібраної вирішуються питання розкриття даного 

злочину [46, с. 19]. 

Діяльність слідчого на подальшому етапі розслідування 

розпочинається з аналізу й оцінки зібраних фактичних даних, з’ясування 

обстановки, що склалася, висунення відповідних версій та визначення 

подальшого напрямку розслідування. 

Основна спрямованість даного етапу – розгорнуте, послідовне, 

методичне доведення, закріплення і розвиток знань, сформованих на 

початковому етапі [24, с. 785]. Розглядуваний етап розслідування 

характеризується проведенням слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 

розгорнуте доведення причетності відповідних неповнолітніх до вчинення 

крадіжки. Важливим фактором даного етапу є можливість ретельної 

підготовки слідчих (розшукових) дій, докладного вивчення особи 

неповнолітнього злочинця і правильного вибору моменту проведення тих чи 

інших процесуальних дій. 
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Водночас серед учених немає єдиної позиції щодо переліку слідчих 

(розшукових) дій, що проводяться на подальшому етапі розслідування. Так, 

О. І. Овчаренко на подальшому етапі розслідування вбачала такі слідчі 

(розшукові) дії, як обшук, допит підозрюваного, слідчий експеримент, «очна 

ставка», пред’явлення для впізнання, проведення експертиз [183, с. 9-11]. У 

свою чергу Л. Ш. Берекашвілі виділив такі подальші процесуальні дії: допит 

підозрюваного, пред’явлення для впізнання, проведення експертиз [31, с. 31-

36]. А. О. Крикунов до подальших слідчих (розшукових) дій відносить 

пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент та проведення експертиз 

[102, с. 31-41]. 

Вивченням судово-слідчої практики нами встановлено, що на 

подальшому етапі розслідування вчинених неповнолітніми крадіжок 

переважно проводяться такі слідчі (розшукові) дії: 1) пред’явлення для 

впізнання; 2) слідчий експеримент; 3) призначення експертиз. Таким чином, 

на підставі думок науковців та результатів судово-слідчої практики вважаємо 

за доцільне розглянути такі слідчі (розшукові) дії, що переважно проводяться 

на подальшому етапі розслідування крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми: пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент та 

призначення експертиз. 

У провадженнях за фактами крадіжок пред’явлення для впізнання 

являє собою слідчу (розшукову) дію, що полягає у пред’явленні свідкові чи 

іншій особі об’єктів, які вони спостерігали раніше, з метою встановлення їх 

тотожності або групової належності [118, с. 314]. 

За способами пред’явлення для впізнання виділяють: 1) упізнання 

живих осіб у натурі; 2) упізнання живих осіб шляхом поза візуального 

спостереження; 3) упізнання живих осіб за відеозображенням; 4) упізнання 

живих осіб за ходою; 5) упізнання живих осіб за голосом; 6) упізнання живих 

осіб за фонограмою; 7) упізнання за фотографічними зображеннями об’єктів 

[248, с. 9]. 

Вивченням судово-слідчої практики встановлено, що при 
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розслідуванні крадіжок майна громадян, вчинених неповнолітніми, слідчими 

використовувались такі види пред’явлення для впізнання: 1) предметів і 

документів – 64 %; 2) осіб у натурі – 54 %; 3) осіб за фотографічними 

зображеннями – 21 %. 

У зв’язку з тим що дана слідча (розшукова) дія досить повно 

висвітлена в юридичній літературі, вважаємо за необхідне зосередити нашу 

увагу на найбільш важливих елементах її підготовки і проведення з 

урахуванням особливостей досліджуваного злочину. До пред’явлення для 

впізнання підозрюваного слідчому необхідно ретельно підготуватися, що є, 

на переконання переважної більшості вчених, запорукою успіху проведення 

слідчих (розшукових) дій. 

За результатами узагальнення слідчої практики та опитування слідчих 

встановлено, що підготовка до пред’явлення для впізнання у справах про 

крадіжки повинна включати такі заходи: 1) додаткове вивчення матеріалів 

провадження – 100 %; 2) встановлення загальних ознак зовнішності 

підозрюваного – 100 %; 3) підбір статистів – 100 %; 4) залучення понятих – 

100 %; 5) попередній допит особи, яка впізнаватиме – 100 %; 6) оцінка 

слідчим ситуації з позиції можливості проведення впізнання – 98 %; 

7) створення необхідних умов для його проведення – 89 %; 8) залучення 

відповідних спеціалістів – 87 %; 9) визначення необхідних технічних засобів 

фіксації процесуальної дії – 78 %; 10) допомогу суміжних служб 

(оперативних підрозділів) в організації і проведенні – 64 %; 11) забезпечення 

безпеки його учасників – 44 %. 

На думку слідчих (84 %), наведений перелік підготовчих дій 

забезпечить якісне проведення цієї процесуальної дії. Розглянемо проведення 

підготовчих заходів до проведення впізнання за участю неповнолітніх. 

Необхідність пред’явлення для впізнання живих осіб може виникнути 

у випадках, коли: 1) підозрювані не були раніше відомі потерпілим або 

свідкам, але спостерігалися ними у зв’язку зі злочинними подіями; 

2) підозрювані видають себе за інших осіб або не мають документів, що 
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посвідчують їхню особу, чи пред’явили документи, які їм не належать; 

3) потерпілі або свідки знали раніше пред’явлених підозрюваних, але не 

можуть повідомити про них будь-яких відомостей (навчалися разом у школі, 

але після закінчення не бачилися багато років) або називають їх неправильно; 

4) впізнаючий знає особу, яку йому пред’являють, та правильно її називає, 

але остання заперечує факт знайомства [248, с. 29]. 

Забування обставин, які спостерігали неповнолітні, відбувається 

більш інтенсивно, ніж у дорослих. При цьому події, що не привернули увагу 

та не зацікавили неповнолітнього, забуваються значно швидше, ніж ті, що 

призвели до емоційних переживань. Тому впізнання слід проводити якомога 

швидше від початку розслідування. Іншим фактором визначення часу має 

розглядатись із позиції уникнення можливого впливу на добросовісних 

учасників до проведення пред’явлення для впізнання. Особливого значення 

це набуває з неповнолітніми особами, які більше піддаються сторонньому 

впливу та маніпулюванню. Наступною складовою є визначення часу 

проведення упізнання. Так, час має бути обраний із розрахунку того, щоб 

упізнаючий та особа, яка пред’являтиметься для впізнання, випадково не 

зустрілись перед кабінетом слідчого. У цьому випадку впізнаючого зазвичай 

викликають дещо раніше, ніж упізнаваного та розміщують у сусідньому 

кабінеті або іншому приміщенні. 

Важливим аспектом визначення часу проведення упізнання є 

врахування біоритмів неповнолітнього. Так, психологи рекомендують, якщо 

дитина типовий «жайворонок», проводити різного роду заходи в першій 

половині дня, а ввечері присвячувати відпочинку. А якщо типова «сова», то 

всі заняття і різного роду заходи слід призначати на другу половину дня [59]. 

Слідчому, на нашу думку, необхідно враховувати ці особливості при 

визначенні часу проведення розглядуваної слідчої (розшукової) дії за участю 

неповнолітніх. Цим буде забезпечено значно кращі результати проведення 

пред’явлення для впізнання. 

Інтерв’юванням слідчих не виявлено жодного з них, хто не знав би 
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про біоритми та їх вплив на активність неповнолітніх у відповідний період  

дня. У той же час при проведенні впізнання враховують біоритми 

неповнолітніх лише у 7 % з них. Це, на нашу думку, необхідно більш 

інтенсивно використовувати слідчими при організації та проведенні 

процесуальних дій. 

Не меншого значення у підготовці набуває і визначення місця 

пред’явлення для впізнання, яким, переважно, є службовий кабінет слідчого. 

За необхідності пред’явлення для впізнання може проводитися у тому місці, 

де впізнаючий спостерігав об’єкт, або в іншому місці, що визначається 

слідчим з урахуванням конкретних обставин справи (наприклад, на відкритій 

місцевості, якщо об’єкти пред’явлення занадто громіздкі, зокрема 

транспортні засоби) [39]. 

Є. Д. Лук’янчиков стверджує, що слідчий заздалегідь повинен 

спрямувати та активізувати як розумову діяльність упізнаючого, так і його 

вольові зусилля [147, с. 48]. На підставі узагальнення слідчої практики і 

даних анкетування слідчих доведено, що під час підготовки до проведення 

впізнання за участю неповнолітніх слідчому доцільно проводити 

психологічну підготовку упізнючого. 

Надання психологічної підготовки у справах про крадіжки можливе 

насамперед тоді, коли впізнаючий є неповнолітнім або повнолітнім, який за 

своїми морально-вольовими якостями, психологічними особливостями не в 

змозі відстоювати свою позицію, передбачаючи можливість подальшої 

помсти як з боку підозрюваних, так і заінтересованих осіб. У цьому разі 

слідчому необхідно здійснити ретельну психологічну підготовку. 

С. Г. Любічев зазначає, що така підготовка полягає у «натаскуванні» 

потерпілих та свідків (підказка ознак, за якими вони мають упізнавати) і 

тягне за собою невірогідність упізнання [152, с. 35]. 

Однак дана позиція не може бути нами підтримана, оскільки 

психологічна підготовка осіб, які здійснюватимуть упізнання, може полягати 

у роз’ясненні змісту, ролі кожного учасника та значення для встановлення 
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обставин провадження. Наведене, на нашу думку, зумовлено ще й тим, що 

більшість осіб не брали участі у розслідуванні, не знають змісту проведення 

слідчих (розшукових) дій. Як наслідок вони можуть неумисно перешкоджати 

діям слідчого, що може негативно вплинути на результати впізнання. 

Опитані слідчі у 87 % випадках визначили, що здійснюють 

психологічну підготовку неповнолітніх перед проведенням за їх участю 

впізнання. Здебільшого ця підготовка складалася з таких заходів: 

1) роз’яснення змісту і значення впізнання – 83 %; 2) залучення до участі 

осіб, які користуються авторитетом – 81 %; 3) залучення психологів, 

педагогів, які вже брали участь у процесуальних діях із неповнолітніми – 

79 %; 4) формування доброзичливої обстановки – 47 %. 

Заслуговує на увагу й те, як слідчі оцінюють вплив здійснюваних 

ними заходів на хід і результати процесуальної дії: 1) надає неповнолітньому 

впевненості у собі – 87 %; 2) підвищує рівень свідомості й ставлення до 

участі – 85 %; 3) забезпечує встановлення психологічного контакту – 81 %; 

4) дозволяє більш повно використати тактичні прийоми та їх комплекси – 

79 %; 5) сприяє зменшенню часу проведення впізнання – 77 %; 6) покращує 

розуміння неповнолітніми значення й змісту слідчої (розшукової) дії – 29 %. 

Для надання неповнолітньому допомоги можна перед упізнанням 

пред’явити йому зображення на малюнках, фотознімках або фотороботі. Це 

сприятиме відновленню у пам’яті образу раніше сприйнятого об’єкта, який 

необхідно впізнати [149, с. 32]. Значно спрощує опис ознак зовнішності 

встановлення, на кого з відомих осіб (політки, музиканти, актори) схожа 

особа, ознаки якої описуються. Цим забезпечується формування уявного 

образу, у тому числі й у слідчого, підвищується якість опису та складання 

композиційних портретів, скорочується час на отримання необхідної 

інформації. 

Тому, на нашу думку, наведена С. Г. Любічевим точка зору більше 

нагадує підказки слідчим або схилення ним учасників розслідування до 

вчинення відповідних дій та не має нічого спільного із психологічною 
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підготовкою неповнолітніх до пред’явлення для впізнання. 

Слідчому потрібно забезпечити в деяких випадках участь 

педагога [130]. Залучення психолога чи педагога, який вже брав участь у 

проведенні допиту неповнолітнього, сприятиме уникненню негативного 

впливу на останнього та забезпечить більш прогнозований слідчим результат. 

Залучення зазначених осіб також варто розцінювати як надання 

психологічної підтримки неповнолітньому. 

Судово-слідча практика свідчить, що до проведення впізнання 

спеціалісти залучалися у 31 % випадках, з них психологи – 64 % і педагоги – 

36 %. 

Об’єктами впізнання здебільшого є викрадені предмети й особисті 

речі злочинця (предмети одягу, знаряддя злому), втрачені чи забуті 

злочинцем на місці крадіжки або викинуті ним під час затримання чи 

вилучені у нього в результаті особистого обшуку чи за місцем проживання. У 

тих випадках, коли очевидці запам’ятали особу, що вчинила крадіжку, 

об’єктом упізнання може бути і сам злочинець. 

Так, предмети, вилучені у підозрюваного, які за своїм зовнішнім 

виглядом схожі на викрадені, мають бути пред’явлені для впізнання 

потерпілому. Впізнання ним цих предметів свідчить про те, що у злочинця 

вилучено саме те майно, що було у нього викрадене. При цьому слід 

пам’ятати, що предмети з індивідуальними фірмовими номерами (годинник, 

фотоапарат, телевізор), за наявності у потерпілого документів на них, 

пред’являти йому для пізнання, як правило, немає необхідності. Хоча у 

випадках перебивання або знищення номера на викрадених предметах 

останні доцільно пред’явити потерпілому для пізнання за ознаками їх 

зовнішнього вигляду. 

Знаряддя злочину та інші особисті речі, залишені злодієм на місці 

крадіжки, можуть бути пред’явлені для впізнання його родичам або 

знайомим, які могли бачити у нього ці предмети. Проте особи, яким 

пред’являється для впізнання предмет, вилучений з місця крадіжки, не 
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повинні знати, де він був знайдений і з якою метою пред’являється для 

впізнання. Це дозволяє виключити випадки як умисно помилкового 

впізнання предметів, так і навпаки, явно помилкового невпізнання 

пред’явлених об’єктів [159, с. 34]. 

Перед проведенням упізнання необхідно допитати особу, яка 

упізнаватиме, на предмет ознак зовнішності підозрюваного. Відповідно до 

ст. 228 КПК України, перед тим як пред’явити особу для впізнання, слідчий, 

прокурор попередньо з’ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати цю 

особу, опитує її. 

У ході допиту особи, яка впізнаватиме, необхідно дотримуватися 

послідовності викладення ознак зовнішності людини за такою схемою: 

загально фізичні → анатомічні → функціональні супутні → особливі 

прикмети. 

Під час сприймання підозрюваного краще запам’ятовуються його 

помітні й особливі прикмети. Слідчому необхідно з’ясувати наявність у 

підозрюваних відповідних прикмет, місця їх розташування та обставини, за 

яких вони спостерігалися. Це дозволить отримати відомості, які допоможуть 

швидко ідентифікувати неповнолітнього злочинця. Якщо прикмети злочинця 

знаходяться на закритих одягом частинах тіла, а їх пред’явлення вимагатиме 

оголення, доцільно провести освідування. 

Якщо допитуваний зазначає, що може упізнати злочинця за голосом і 

особливостями мови, то необхідно з’ясувати темп мови, використання фраз, 

термінології, правильність побудови речень, акцент тощо. 

По закінченню допиту необхідно з’ясувати, чи зможе особа впізнати і 

за якими ознаками. На думку І. Когутича, метою допиту упізнавача є 

отримання інформації про зовнішній вигляд, ознаки та прикмети об’єкта, що 

раніше спостерігався цією особою, і з’ясувати її спроможність упізнати його. 

Адже в тому випадку, коли допитуваний заявить, що він не пам’ятає ознак, за 

якими він міг би впізнати об’єкт, проведення впізнання є недоцільним [85, 

с. 412]. 
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При впізнанні підозрюваного упізнавач може вказати додаткові його 

ознаки, які не зазначав під час попереднього допиту. На думку 

Є. Д. Лук’янчикова, такі обставини не повинні розглядатися слідчим як 

протиріччя між показаннями на допиті і під час упізнання [149, с. 27]. 

Інша ситуація може виникнути тоді, коли у протоколі впізнання 

неповнолітній перелічив одні ознаки, а під час пред’явлення впізнав за 

іншими. У даному випадку можуть виникнути ґрунтовані сумніви в 

об’єктивності проведення не лише впізнання, а й допиту. Тому слідчий має 

докласти зусиль для того, щоб у ході допиту, за можливості, була висвітлена 

максимальна кількість ознак, за якими особа у подальшому може упізнати 

злочинця. Таке детальне з’ясування названих обставин є дуже важливим як для 

прийняття рішення про доцільність пред’явлення для впізнання того чи іншого 

об’єкта, так і для оцінки результатів упізнання [52, с. 111]. 

Існують випадки, коли на допиті потерпілий чи свідок не в змозі 

описати об’єкти, які він спостерігав, однак стверджує, що зможе їх упізнати. 

Щодо цього у криміналістичній літературі існує рекомендація про 

проведення пред’явлення для впізнання. 

Зокрема, як наголошує Л. Д. Удалова, таке впізнання повинно 

проводитися, оскільки при розпізнаванні образів людина не порівнює між 

собою сусідні об’єкти, а порівнює кожний з об’єктів з відбитим у неї в 

пам’яті образом. А порівнявши, впізнає або не впізнає [238, с. 104]. 

Окремої уваги слідчого потребує допит неповнолітнього, який 

упізнаватиме. Неповнолітні можуть відчувати труднощі з викладенням 

змісту побаченого, висвітленням ознак злочинців. Це зумовлено віковими й 

психічними особливостями розвитку особи. Такі обставини, на нашу думку, 

не можуть бути підставою для відмови від проведення впізнання. Водночас 

слідчому необхідно їх враховувати для більш ефективного використання при 

проведенні процесуальних дій. 

Якщо слідчий з досить високою вірогідністю вбачає можливість 

помилкового впізнання іншої особи, необхідно приймати рішення, у тому 



 153

числі, й щодо відмови від проведення процесуальної дії. Це зумовлено тим, 

що підозрюваний і його захисник неодмінно наголошуватимуть на 

непричетності до злочину, стверджуючи, що слідчому необхідно 

відпрацьовувати на причетність упізнану під час пред’явлення для впізнання 

особу, вибудовуючи на цьому свою лінію захисту. Помилкове впізнання 

може призвести не тільки до погіршення слідчої ситуації, а й до 

неможливості доведення вини відповідної особи. Особливих негативних 

наслідків це може мати, коли впізнаючим є неповнолітній, який може 

замкнутися у собі, відмовитися від подальшого співробітництва зі слідчим. 

Слід визначити й обставини, за якими впізнання проводити не можна: 

1) для впізнання пред’являються об’єкти (предмети), які: 

– унікальні, єдині у своєму роді (наприклад, твори видатних 

скульпторів або художників, роботи, що виконані в одному екземплярі); 

– не можуть бути виділені серед інших (наприклад, цукор, зерно, 

пісок, вугілля); 

– мають точні позначення, засвідчені допитуваною особою (годинник 

із гравірованим надписом, пістолет із конкретним заводським номером); 

– не мають чітко вираженої індивідуальної сукупності ознак або 

отримали зміни, які позбавили їх попередніх ознак та властивостей; 

2) особа, яку допитують, не може чітко назвати ознаки об’єкта або 

категорично стверджує, що не може впізнати його; 

3) особа, якій необхідно пред’явити об’єкти для впізнання, перебуває 

у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння, має фізичні чи психічні 

вади або інші розлади здоров’я; 

4) упізнаючий брав участь у слідчих (розшукових) діях («очна 

ставка», обшук) або оперативно-розшукових заходах, під час яких він уже 

сприймав відповідний об’єкт [248, с. 27]. 

Кримінальне процесуальне законодавство України вимагає, щоб 

особа, яка підлягає впізнанню, пред’являлася впізнаючому разом з іншими 

особами тієї ж статі у кількості не менше трьох. Максимальну кількість осіб, 
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що можуть пред’являтись для впізнання не визначено. Це вирішується 

слідчим у кожному конкретному випадку. У той же час недоцільним є 

використання значної кількості об’єктів при пред’явленні для впізнання, 

оскільки увага впізнаючого розсіюється. Це неодмінно може вплинути на 

результати впізнання. У той же час варто наголосити, що збільшення 

кількості об’єктів, наприклад до п’яти, є доцільним у тоді, коли допитаний не 

зміг або невпевнено визначив ознаки об’єкта, який він зможе впізнати. Цим 

буде забезпечено об’єктивність проведення розглядуваної процесуальної дії. 

Окрім зазначеного, у кожного статиста слідчий має з’ясувати, чи не 

знайомий він із особою, яка пред’являтиметься і чи не доводилось раніше з 

нею зустрічатися. Тому відбір неповнолітніх не доцільно здійснювати у тому 

ж навчальному закладі, де навчається особа, яка пред’являтиметься для 

впізнання, та впізнаючий. Це може призвести до витоку інформації та 

подальшого упередженого ставлення до неповнолітніх як з боку учнів, так, і 

не виключено, – вчителів. 

Легковажна поведінка неповнолітнього, який пред’являється для 

впізнання (розв’язна поведінка, грубе поводження з упізнаючим), може 

суттєво вплинути на впізнаючого та знизити доказове значення його 

результатів. Інші ж підлітки, навпаки, проявляють надмірне переживання, 

зніяковіння, скутість. З урахуванням даних обставин як понятих доцільно 

запрошувати осіб із числа педагогів або інших знайомих неповнолітніх, не 

заінтересованих у результаті провадження [149, с. 32]. 

Розпочинаючи пред’явлення для впізнання, слідчий повинен 

упевнитися, що дотримано усіх вимог, необхідних для його проведення. 

Особі, котра впізнає, слідчий ставить запитання щодо того, чи не 

впізнає вона когось серед пред’явлених для впізнання. Сформульоване 

запитання вноситься до протоколу. Після цього ситуація може розвиватись за 

двома напрямами. 

У першому випадку особа повідомляє слідчому, що серед 

пред’явлених осіб вона нікого не впізнає. Зазвичай негативній відповіді 



 155

передує затримка, в ході якої впізнаючий вагається, неодноразово оглядає 

пред’явлених йому для впізнання осіб, затримує на них свій погляд. У цьому 

випадку слідчий має закликати впізнаючого не поспішати і уважно 

подивитися на осіб, які йому пред’явлені. Доцільно також з’ясувати, чи 

задовольняють умови освітлення, чи не потрібно, щоб особи, яких 

пред’явлено для впізнання, встали, повернулись іншим боком. Забороняється 

пропонувати їм промовляти ті чи інші фрази, оскільки такого роду дії 

проводяться під час спеціального виду пред’явлення для впізнання – за 

голосом і особливостями мови.  

У тих випадках, коли суб’єкт впізнання заявляє, що нікого не упізнає 

серед пред’явленої групи осіб, то не можна переривати або закінчувати 

процесуальну дію, а необхідно заспокоїти його та запропонувати ще раз 

більш уважно подивитися на осіб, що пред’являються для впізнання. Якщо 

впізнаючий нікого не упізнав, то про цей факт слідчий у протоколі робить 

відмітку і дана слідча (розшукова) дія закінчується [248, с. 33]. 

У другому випадку, коли особа когось упізнає, слідчий повинен 

з’ясувати, за якими ознаками (прикметами) вона її впізнала. Відповіді особи, 

котрі впізнаються, вносяться до протоколу. Може виникнути ситуація, коли 

буде вказано як упізнану особу статиста (це можливо, оскільки статисти 

схожі в загальних рисах з особою, яка пред’являється для впізнання). У 

цьому разі слідча (розшукова) дія проводиться у тій же послідовності, як і 

тоді, коли впізнали б ту особу, яка пред’являється для впізнання. Після 

закінчення слідчої (розшукової) дії впізнаного статиста слід допитати щодо 

обставин крадіжки. 

Слідчий пропонує впізнаній особі встати і назвати своє прізвище, ім’я 

та по-батькові. Ця пропозиція і відповідь особи також вноситься до 

протоколу. Після цього слідчий зачитує протокол, який підписують усі 

учасники впізнання та присутні особи. Крім того, має бути позначка про 

наявність чи відсутність заяв, зауважень або доповнень [223]. 

Пред’явлення для впізнання поза візуальним спостереженням того, 
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кого впізнають, в юридичній літературі та законодавстві залишається ще 

недостатньо розробленим. Основним приводом для проведення пред’явлення 

для впізнання у такій формі є заява того, хто впізнає. 

Вивченням судово-слідчої практики нами не виявлено фактів 

проведення впізнання поза візуальним спостереженням при розслідуванні 

крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми. Водночас виключати 

можливість проведення такого виду впізнання не можна. 

Не виключена можливість зриву стороною захисту процесуальної дії. 

У цьому разі пред’явлення для впізнання слід здійснити за фотознімками. 

Воно є доцільним у таких випадках: 

а) особа, яка підлягає впізнанню, ухиляється від слідства, померла чи її 

місцезнаходження не встановлено; 

б) виклик особи є досить складним за процедурою (перебування за 

кордоном); 

в) особа відмовляється взяти участь у проведенні слідчої (розшукової) дії; 

г) особа намагається перешкодити проведенню впізнання [222, с. 185]. 

Водночас слід зазначити, що фотознімки не завжди можуть передати 

ті ознаки зовнішності, за якими особу може бути впізнано. Фотознімки не 

дають можливості повного сприйняття об’єктів, що пред’являються. Це може 

вплинути на результати даної слідчої (розшукової) дії. 

Якщо ж при проведенні такого впізнання отримано негативний 

результат, то припустимо проведення у подальшому повторного впізнання, 

але вже з пред’явленням об’єкта в натурі [21, с. 368]. 

Пред’явлення для впізнання вимагає від слідчого ретельної підготовки 

до її проведення. Тому неприпустимо проводити впізнання, як наголошує 

О. Я. Баєв, навіть після оперативного впізнання, зокрема за фотознімком 

особи, яку в подальшому слід пред’явити для впізнання. Адже в такому разі 

воно може розцінюватися як інсценування цієї важливої дії, яка, як правило, 

не має жодного доказового значення [11, с. 166-167]. 

Щодо повторного пред’явлення для впізнання взагалі, то ми 
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поділяємо позицію таких науковців, як О. Я Гінзбург і Є. Д Лук’янчиков, які 

зазначають, що це винятковий акт, і необхідно, аби з матеріалів справи було 

зрозуміло, чим це зумовлено. У такому випадку рекомендується виносити 

мотивовану постанову [50, с. 37; 147, с. 78]. 

Пред’явлення для впізнання особи за голосом й особливостями мови 

відрізняється від упізнання за зовнішніми ознаками. Впізнаваний та поняті, 

підібрані для впізнання за голосом особи розміщуються в одній кімнаті, а 

впізнаючий, слідчий та поняті – в іншій, суміжній кімнаті. Двері між 

кімнатами відчиняються, але впізнаючий та впізнаваний не мають бачити 

один одного. Особа, котра допомагає слідчому, оперативний працівник, 

інший слідчий ведуть бесіду з упізнаваним та іншими учасниками цієї дії за 

заздалегідь розробленою програмою. При цьому звукові умови в обох 

приміщеннях мають бути однаковими та відповідати звуковим умовам, за 

яких відбувалося сприйняття мови. Коли особа, яка впізнає, заявить, що у 

даний момент вона чує мову впізнаваного, їй пропонується перейти до 

суміжної кімнати та повторити свою заяву у присутності впізнаваного, 

вказавши, за якими словами та ознаками голосу він упізнає особу [103, 

с. 424]. Якщо окрім упізнання за голосом та мовою передбачається 

проведення впізнання за анатомічними ознаками зовнішності, то впізнаючий 

не входить до кімнати, де перебуває впізнаваний. 

Під час розслідування крадіжки може виникнути необхідність 

пред’явити голос і мову неповнолітнього підозрюваного для впізнання за 

фонограмою, яке проводиться у випадках, коли: 

– суб’єкт упізнання заявляє на допиті, що може впізнати 

підозрюваних за зовнішнім виглядом і голосом, але пред’явити цих осіб для 

впізнання неможливо, оскільки вони переховуються від слідства, 

перебувають у розшуку або місце їх перебування невідоме, хоча є фонограми 

із записом їх голосу; 

– особа, яку необхідно пред’явити для впізнання за голосом, 

відмовляється від участі у даній слідчій (розшуковій) дії, однак є фонограма 
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із записом її голосу; 

– щоб запобігти негативному впливу на свідків і потерпілих, 

забезпечити безпеку осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 

[248, с. 56]. 

На думку З. Г. Самошиної, під час упізнання у впізнаючого необхідно 

встановити ступінь точності його показань, з’ясувати, у чому він знаходить 

схожість зі злочинцем і чи дійсно він упізнає його або ж знаходить схожим та 

за якими ознаками [210, с. 10]. 

Відповідно до вимог ст. ст. 223, 228, 231, 231 КПК України 

складається протокол пред’явлення для впізнання поза візуальним 

спостереженням того, кого впізнають, який підписують усі учасники 

слідчої (розшукової) дії [223]. 

Заслуговують на увагу й додаткові засоби фіксації ходу проведення 

пред’явлення для впізнання. Так, за результатами судово-слідчої практики 

нами з’ясовано, що при проведенні впізнання застосовувалась фотозйомка 

(11 %) та відеозапис (5 %). Ці дані можуть бути розцінені лише як 

ігнорування слідчими застосування технічних засобів фіксації слідчої 

(розшукової) дії. 

Під час розслідування крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, можуть проводитися й інші види пред’явлення для 

впізнання. Наведені нами відомості визначають, що успішне проведення 

впізнання неможливе без ретельної його підготовки. Вагомого значення, 

окрім правильно складеного протоколу, набувають і застосування 

додаткових засобів фіксації. Дана слідча (розшукова) дія може як сприяти 

встановленню обставин кримінального провадження, так і створити такі 

умови, які не дозволять довести причетність неповнолітніх до вчинення 

крадіжки. 
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3.2. Організація і тактика проведення слідчого експерименту 

 

Не меншого значення для встановлення обставин події на подальшому 

етапі розслідування крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми, має 

проведення слідчого експерименту. Визначення його моменту, поряд з 

іншими слідчими (розшуковими) діями може значною мірою впливати на 

результати встановлення усіх обставин провадження. Незважаючи на те що 

даній процесуальній дії вченими приділено значної уваги, деякі її 

особливості за фактами крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми, 

потребують додаткової уваги. Нерідко без проведення слідчого експерименту 

досить складно, а іноді й неможливо встановити обставинивучиненого 

злочину. 

З іншого боку, кількість слідчих експериментів, що проводяться за 

злочинами досліджуваної категорії (12 %), є, на нашу думку, недостатньою. 

Так, вивченням судово-слідчої практики встановлено, що слідчий 

експеримент проводився щодо встановлення: послідовності розвитку певної 

події та механізму злочину чи окремих його елементів – 57 %; можливості 

здійснення якої-небудь дії у певних умовах (проникнути через проєм 

невеликих розмірів, перелізти через огорожу) – 37 %; можливості 

спостереження або сприйняття якого-небудь факту чи явища (побачити у 

відповідних умовах освітлення з певної відстані) – 27 %; шляхом відтворення 

дій, обстановки, обставин певної події – 16 %; наявності або відсутності у 

конкретної особи відповідних професійних умінь і навичок (можливість 

відрити замок) – 3 %; можливості учинення тих або інших дій за визначений 

час – 3 %. 

На думку слідчих, труднощі проведення слідчого експерименту 

зумовлені такими чинниками: 1) необхідність залучення значної кількості 

його учасників – 37 %; 2) значний проміжок часу проведення процесуальної 

дії – 53 %; 3) підготовка, добір і використання певних знарядь та матеріалів 

для багатократного проведення випробувань у різних умовах – 46 %. 
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Слідчий експеримент є досить складним в організаційному і 

тактичному аспектах та вимагає відповідного фаху й знань. Його результати 

мають важливе значення для розслідування. Проте вони можуть бути як 

негативними, так і позитивними. Враховуючи можливість настання 

негативних результатів, більшість слідчих (52 %) відмовляються від 

проведення слідчої (розшукової) дій. 

Заслуговує на увагу й процесуальний статус осіб, з якими проводиться 

слідчий експеримент. Так, дана процесуальна дія проводилась із потерпілими 

у 65% випадків, свідками – 54 %, неповнолітніми підозрюваними – 17 %. 

При цьому 61 % слідчих експериментів за участю неповнолітніх 

проводиться у конфліктних ситуаціях, зокрема: а) давання неповних або 

неправдивих показань з метою уникнення покарання – 43  %; б) відмова від 

участі у дослідах – 27 %; в) намагання втекти з місця експерименту – 1 %. 

Проінтервйовані слідчі визначили, що склалась парадоксальна 

ситуація, за якої для того щоб провести слідчий експеримент із 

неповнолітнім злочинцем він повинен мати процесуальний статус 

підозрюваного. У той же час оголосити підозру можна, коли зібрано 

достатньо доказів щодо вини відповідної особи. Таким чином, без слідчого 

експерименту неможливо зібрати достатню кількість доказової інформації, 

що викриває відповідного неповнолітнього у вчиненні крадіжки. У разі ж 

проведення слідчого експерименту з неповнолітнім, котрий вчинив злочин, 

як зі свідком, то порушується його право на захист, а отримані докази 

розцінюватимуться як неналежні та недопустимі. 

На нашу думку, слідчий експеримент має застосовуватися слідчими 

ширше, що забезпечить отримання необхідної доказової інформації про 

обставини злочину. Водночас слідчі необґрунтовано, на нашу думку, 

відмовляються від його проведення з неповнолітніми. 

Відповідно до ст. 240 КПК України, з метою перевірки і уточнення 

відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального 

правопорушення, слідчий, прокурор має провести слідчий експеримент 
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шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події, проведення 

необхідних дослідів чи випробувань. 

Слідчий експеримент є досить важливою слідчою (розшуковою) дією, 

за допомогою якої слідчий завдяки експериментальним діям і дослідам може 

отримати відомості, які неможливо одержати від інших процесуальних дій, 

зокрема допиту, обшуку, огляду та ін. Таку думку підтримує більшість 

опитаних слідчих (79 %) і низка вчених, зокрема, М. М. Гроздинський, 

М. В. Терзієв, В. П. Колмаков, Г. М. Міньковський та ін. [229]. 

При розслідуванні крадіжок майна громадян, учинених 

неповнолітніми, слідчому потрібно провести комплексне дослідження усіх 

можливих доказів з метою підтвердження або спростування причетності 

відповідної особи. Від того, наскільки чітко слідчий спланує 

експериментальні дії, багато в чому залежить успіх даної процесуальної дії. 

Водночас при розслідуванні крадіжок неповнолітніми слідчі не повною 

мірою використовують можливості слідчого експерименту, а під час його 

проведення нерідко припускаються помилок, які не дозволяють використати 

отримані результати в суді. 

Як і в будь-якій слідчій (розшуковій) дії проведенню слідчого 

експерименту передує підготовка. Підготовка до слідчого експерименту 

полягає у максимально повному вивченні матеріалів справи; окресленні кола 

осіб, яких необхідно задіяти; з’ясуванні обставин, котрі необхідно 

встановити в ході експериментальних дій. 

На підставі узагальнення поглядів учених, даних опитування слідчих і 

вивчення кримінальних проваджень можна визначити основні підготовчі 

заходи до проведення слідчого експерименту: 1) докладний допит особи, чиї 

показання перевіряються, щодо всіх обставин механізму злочину – 100 %; 

2) визначення учасників процесуальної дії – 100 %; 3) визначення 

сприятливого часу слідчої (розшукової) дії – 85 %; 4) попереднє 

ознайомлення з місцем проведення експерименту – 47 %; 5) вжиття (за 

необхідності) заходів для забезпечення безпеки учасників слідчого 
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експерименту, забезпечення додаткової охорони особи, показання якої 

перевіряються – 34 %; 6) залучення працівників патрульної поліції для 

охорони місця експерименту, недопущення сторонніх осіб, спостереження за 

оточуючою обстановкою – 34 %; 7) підготовка транспорту і необхідних 

технічних засобів – 31 %; 8) підготовка й перевірка засобів зв’язку – 27 %; 9) 

підготовка речових доказів для проведення експерименту – 19 %; 

10) проведення інструктивної наради серед усіх учасників слідчого 

експерименту – 17 %; 11) складення плану слідчої (розшукової) дії – 11 %; 

12) отримання консультацій відповідних спеціалістів – 2 %. 

Будь-яке зволікання із проведенням слідчого експерименту може 

призвести до втрати психологічного контакту з неповнолітнім підозрюваним, 

котрого вже допитали й показання якого перевірятимуться. Це у свою чергу 

ускладнить проведення даної процесуальної дії та негативно вплине на 

отримання позитивних результатів. 

Як наголошує В. О. Коновалова, у своїй побудові версії ґрунтуються 

на відповідній інформації, відрізняючись у першому випадку ширшим 

діапазоном пошукових дій і визначеністю розшукуваного об'єкта (особи) [93, 

с. 67]. 

Розглянемо деякі організаційно-підготовчі заходи до проведення 

слідчого експерименту за участю неповнолітніх. Важливе значення має 

якісний добір учасників слідчої (розшукової) дії. На думку В. Г. Гончаренка, 

Т. В. Нора і М. Є. Шумила, слідчий є керівником й організатором проведення 

слідчого експерименту [130, с. 172]. 

Слідчий для повноти і всебічності проведення слідчого експерименту 

може запросити спеціаліста. Останній, надаючи пояснення, консультації, 

повинен не виходити за межі своєї компетенції, не підміняти при цьому 

експерта і не встановлювати нових фактів, що мають доказове значення у 

справі. Спеціаліст за дорученням слідчого, прокурора має право проводити 

вимірювання, фотографування, відеозапис, складати плани й схеми, 

виготовляти графічні зображення місця чи окремих речей, виготовляти 
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відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі й документи, які мають значення 

для провадження. Спеціаліст, який бере участь у проведенні експерименту, 

має право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу слідчої 

(розшукової) дії [175, с. 433]. 

В. О. Коновалова і Ф. В. Хоменко вказують, що макетування створює 

емоційну налаштованість та сприяє виникненню асоціативних зв’язків, які 

можуть бути використані для з’ясування обставин, що мають значення у 

справі, і робить результати більш переконливими [95, с. 10-16; 245, с. 30-34]. 

Безпосередньо на місці проведення слідчої (розшукової) дії слідчий 

має роз’яснити її учасникам мету і порядок виконання експериментальних 

дій, права й обов’язки кожної з присутніх осіб; запитати особу, чиї показання 

будуть перевірятися, чи згодна вона взяти участь в експерименті; роз’яснити 

їх конституційне право не свідчити проти самої себе та своїх близьких 

родичів (ст. 63 Конституції і ст. 18 КПК України). Свідок і потерпілий, які 

досягли віку кримінальної відповідальності, попереджаються про 

кримінальну відповідальність за давання завідомо неправдивих показань, а 

свідок – також за відмову від давання показань. 

Конституція України (ст. 63) надає особі право не свідчити проти 

самої себе і своїх близьких родичів [98]. Слідчому шляхом застосування 

знань психології необхідно переконати неповнолітнього підозрюваного у 

необхідності участі у запланованому слідчому експерименті. 

Цьому значно можуть сприяти залучені до слідчого експерименту 

психологи або педагоги. На підставі узагальнення судово-слідчої практики і 

даних опитування слідчих встановлено, що нерідко до слідчого експерименту 

залучаються спеціалісти (31 %), з них: психологи – 64 % і педагоги – 36 %. 

Для забезпечення достовірності висновків, які отримуються під час 

проведення дослідницьких дій, необхідно, щоб умови, в яких проводиться 

слідчий експеримент, були максимально наближені до тих, у яких 

відбувалася подія, що перевіряється. Крім того, необхідно забезпечити 

належну повноту і точність відтворення самих експериментальних дій, які 
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іноді необхідно виконати неодноразово, а також із відповідними варіаціями. 

З метою уточнення окремих важливих деталей, заповнення прогалин, 

усунення суперечностей після вільної розповіді та демонстрації слідчий має 

право поставити запитання особі, яка дає показання, про обставини крадіжки. 

Не допускається при цьому постановка навідних запитань [27, с. 36]. 

Однак до згоди підозрюваного на участь у слідчому експерименті 

також необхідно ставитись критично. Особливо це стосується тих випадків, 

коли підозрюваний перебуває під вартою і розраховує під час експерименту 

здійснити втечу, вплинути на співучасників, знищити можливі сліди злочину. 

Існують випадки, коли підозрювані висувають клопотання про проведення за 

їх участю слідчого експерименту. У кожному випадку слідчому доцільно 

спробувати дати відповідь на те, чому особа добровільно погодилась на 

участь в експерименті, особливо тоді, коли до цього не визнавала  своєї 

причетності, чинила опір розслідуванню. Не виключено, що особа, з якою 

проводиться слідчий експеримент, у подальшому може зайняти позицію 

недобросовісного учасника. 

Заслуговує на увагу й така категорія учасників слідчого експерименту, 

як поняті. На відміну від інших слідчих (розшукових) дій, під час проведення 

яких кількість понятих зазвичай не перевищує двох, під час слідчих 

експериментів кількість понятих може бути збільшена. У провадженнях про 

крадіжки кількість понятих під час експерименту залежить від обставин 

місця події та обставин, що перевіряються. Так, якщо перевіряється 

можливість неповнолітнім почути вимогу потерпілого зупинитись та 

повернути викрадені у нього реч,і доцільно залучати чотирьох понятих за 

наявності перешкод та відсутності прямого візуального контакту між різними 

учасниками слідчого експерименту. При цьому двоє понятих 

розташовуються поруч із потерпілим, а двоє разом зі статистами – у 

визначеному слідчим місці. У подальшому понятих доцільно поміняти 

місцями, а експеримент повторити.  

Так, 04.07.2015 р., перебуваючи на вул. С. м. Р., неповнолітній В. 
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таємно викрав мобільний телефон з жіночої сумки гр. К. та забіг за буд. 

№ 18. Остання, усвідомивши факт крадіжки, одразу почала кричати про факт 

крадіжки її майна, звертаючись по допомогу до перехожих. При цьому 

неповнолітній С., посилаючись на те, що перебував вже за рогом будинку, не 

міг чути вимог потерпілої. [124, с. 37]. Проведеним слідчим експериментом 

було підтверджено свідчення неповнолітнього, дії якого були кваліфіковані 

як крадіжка. 

Особливу увагу визначенню кола понятих доцільно приділяти при 

проведенні експериментальних дій із неповнолітніми за багатоепізодними 

провадженнями. Так, слідчий може залучити понятих, які братимуть участь у 

кількох слідчих експериментах підряд або залучати понятих на кожен 

експеримент окремо. 

У кожного із зазначених способів є як переваги, так і недоліки. Так, 

якщо на всі епізоди будуть залучені ті ж самі поняті, то у подальшому 

можуть виникнути певні проблеми. Якщо понятих допитуватимуть в суді, то 

всі епізоди виїздів на місця експерименту нашаровуватимуться один на 

інший і понятий, допитаний як свідок, не зможе чітко визначити, які дії 

виконував неповнолітній у тій або іншій обстановці, внаслідок чого 

експеримент може втратити доказове значення. 

У слідчому експерименті можуть брати участь свідки і потерпілі. Їхня 

роль полягає у тому, що вони допомагають слідчому правильно 

реконструювати обстановку події, свідками якої вони були, і дають необхідні 

пояснення про перебіг події. У тих випадках, коли експеримент проводиться 

з метою перевірки показань свідків, вони можуть особисто демонструвати ті 

чи інші дії, тобто безпосередньо брати участь у проведенні дослідів. Однак 

було б неправильним у категоричній формі вимагати участі в експерименті 

свідка чи іншої особи, чиї показання перевіряються експериментальним 

шляхом, не говорячи вже про те, що ця вимога не витримує критики із 

процесуальної точки зору. Свідки, які беруть участь у слідчому експерименті, 

можуть бути поділені на свідків розслідуваного факту і свідків дій слідчого, 
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тобто осіб, які виконували під час проведення інших слідчих дій обов’язки 

понятих. Останні залучаються до участі в експерименті у тих випадках, коли 

він повинен проводитися в обстановці, максимально схожій з обстановкою 

місця події, в огляді якої поняті брали участь. 

На думку М. В. Салтевського, експеримент може бути проведений і за 

відсутності особи, чиї показання перевіряються, причому у деяких випадках 

провадження його на тому ж місці, де відбувалася досліджувана подія, не є 

обов’язковим [209, с. 225]. Так, якщо перевіряється можливість 

неповнолітнього відкрити замок дверей автомобіля, то не є принциповим, де 

транспортний засіб буде розташований – поблизу відділу поліції чи на місці 

вчинення крадіжки. 

Іноді слідчим важко визначитися з тим, коли експеримент можна 

провести без участі неповнолітнього злочинця. Так, якщо слідчий 

експеримент не пов’язаний із показаннями підозрюваного, то його, як 

правило, не залучають до участі у цій слідчій (розшуковій) дії [204, с. 80-83]. 

Участь у слідчому експерименті не може бути для неповнолітнього 

підозрюваного обов’язковою. Слідчий не може примушувати підозрюваного 

здійснювати ті чи інші дії у процесі експерименту всупереч його бажанню. 

Не можна примушувати підозрюваного, що заперечує вчинення ним тієї чи 

іншої дії, виконувати цю дію під час експерименту [252, с. 105]. 

У слідчому експерименті може брати участь і захисник. Відомо, що 

захисник зобов’язаний використовувати усі зазначені в законі засоби й 

способи захисту з метою з’ясування обставин, що виправдовують 

підозрюваного та пом’якшують його відповідальність, і надавати йому 

необхідну юридичну допомогу. Одним із таких засобів захисту є участь 

захисника у провадженні окремих слідчих (розшукових) дій, у тому числі 

слідчих експериментів. 

На думку Р. С. Бєлкіна, експеримент проводиться для з’ясування: 

1) можливості здійснення якої-небудь конкретної дії; 2) можливості 

спостереження, сприйняття якого-небудь факту, явища; 3) можливості 
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існування якого-небудь явища; 4) окремих деталей механізму події; 

5) процесу утворення слідів злочину [26, с. 223]. 

Поряд із перевіркою можливості вчинення злочинцем якихось дій 

нерідко можуть перевірятися й оцінюватися висунуті слідчим версії щодо 

можливості сприйняття якого-небудь факту чи явища за допомогою органів 

чуття людини за певних умов (наприклад, чи в змозі був очевидець крадіжки, 

що впізнав злочинця, розгледіти і запам’ятати риси його обличчя з 

урахуванням певної відстані або ступеня освітлення) [159, с. 35]. 

Якщо завданням слідчого експерименту є отримання фактичних даних 

саме експериментальним шляхом, то передумовами для його проведення є: 

а) необхідність отримання відповідних фактичних даних; б) наявність даних 

про те, що дослідним шляхом такі дані буде отримано; в) неможливість їх 

отримання шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій; 

г) можливість відтворення умов, в яких відбувалася справжня подія [100, 

с. 131-132]. 

На місці проведення експериментальних дій слідчий повинен 

здійснити певні організаційні заходи [96, с. 34]. Зокрема, заходи щодо 

забезпечення безпеки учасників СРД, створення оптимально наближеної 

обстановки до моменту вчинення кримінального правопорушення. 

Коли ж необхідно встановити зміст певного факту чи обставини або 

процесу їх походження, наприклад, як виникла певна подія чи її сліди, то 

результати такого експерименту можуть бути або вірогідними, або 

ймовірними. При цьому якщо шляхом експериментальних дій було 

встановлено єдино можливий варіант розвитку даної події, то такий 

результат є вірогідним, а коли результати експерименту дають підстави для 

висновку, що зміст обставини або процес їх настання міг мати різні варіанти, 

то такий результат є лише ймовірним [174, с. 134]. 

На думку К. О. Чаплинського, проведення експериментальних дій за 

участю кількох злочинців одночасно є неприпустимим, оскільки тягне за 

собою можливість узгодження між ними своїх позицій та дій. Крім того, 
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пояснення одного учасника експерименту матимуть навідний характер 

стосовно інших [250, с. 442]. Варто нагадати й про навіюваність, до якої 

схильні особи, котрі не досягли віку повноліття. Таким чином, один 

неповнолітній з більш сильними морально-вольовими, фізичними рисами 

може впливати на інших – слабших. Це у свою чергу неминуче призведе до 

помилок та неможливості встановлення обставин та ролі кожного учасника у 

вчиненій крадіжці. 

Р. С. Бєлкін пропонує використовувати як тактичний прийом 

поєднання слідчого експерименту з дослідженням обстановки або предметів, 

про які йшлося у показаннях, а також слідів, що свідчать про перебування 

цієї особи у такому місці [20, с. 200]. Тактичний прийом поєднання розповіді 

й демонстрації обстановки особою, показання якої перевіряються, засновано 

на закономірності психологічного впливу обстановки на цю особу, яка 

повторно перебуває на місці події. Можна погодитися з думкою 

В. О. Коновалової, що таке уточнення допомагає слідчому сформувати більш 

повне уявлення про крадіжку [94, с. 19]. 

Зазначені тактичні умови слідчого експерименту, зі слів Р. С. Бєлкіна, 

охоплюють усю сукупність тактичних прийомів, що можуть бути застосовані 

слідчим під час розслідування злочинів [22, с. 80]. 

Таким чином, слідчий експеримент є специфічною слідчою 

(розшуковою.) дію, під час якої відбувається взаємодія як з речовими 

джерелами інформації, так і з ідеальними слідами. Відповідно, під час 

проведення експерименту використовуються тактичні прийоми, призначені 

для роботи як з матеріальними, так і особистісними джерелами інформації. 

Виходячи з цього, слідчий експеримент характеризується різноманітністю 

тактичних прийомів, що застосовуються під час його проведення, та має 

досить велику доказову силу у кримінальному судовому провадженні. 

На думку окремих авторів, несвоєчасне проведення цієї процесуальної 

дії негативно позначається на якості досудового розслідування в цілому [179, 

с. 10]. 
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Перевірка показань неповнолітнього на місці проводиться у таких 

випадках: 

1) коли під час допиту неповнолітній не зміг назвати точні параметри 

чи орієнтири розташування об’єкта, що цікавить слідство, заявив при цьому, 

що вкаже приміщення або шлях до нього. У даному випадку не виключено, 

що особа, яка не брала участі у крадіжці, бере всю відповідальність на себе. 

Попередній ретельний допит і перевірка свідчень на місці дозволять виявити 

цю невідповідність; 

2) для більш точного й наочного уявлення про механізм злочину; 

3) коли обставини, що мають значення для справи, можуть бути 

встановлені (перевірені) на місці лише за участю допитуваного; 

4) з метою з’ясування початкової обстановки на місці події, якщо з 

часом вона була порушена, а її точне відновлення необхідне для справи; 

5) для відшукання не виявлених слідів злочину (неповнолітній у ході 

перевірки бере активну участь у відшукуванні слідів та пояснює, який їх 

зв’язок зі злочином); 

6) для встановлення об’єктів, наявність яких могла б вплинути на хід 

злочину. Цей прийом дещо нагадує слідчий експеримент та застосовується у 

практиці розслідування порівняно часто. Для перевірки показань про те, що 

неповнолітній проник до приміщення через лаз або переховувався у схованці, 

необхідно з’ясувати, чи є такі об’єкти на місцевості і чи дозволяють вони 

вчинити такі дії [114, с. 10]. 

Необхідність перевірки показань на місці виникає у таких ситуаціях: 

1) у свідченнях допитуваної особи є дані про місце або маршрут, які вона не 

змогла назвати або описати, в результаті чого слідчий не отримав про них 

повне уявлення; 2) свідчення містять відомості про місцезнаходження певних 

предметів, які можуть бути доказами у справі; 3) необхідно порівняти 

свідчення кількох осіб стосовно події, яка сталася у певному місці; 

4) свідчення містять відомості про обстановку місця, де сталася розслідувана 

подія [227, с. 16-17]. 
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Слідчий експеримент може проводитися також за участю свідків і 

потерпілих з метою: 1) встановлення місця злочину, виявлення залишених 

злочинцями після злочину знарядь, одягу та інших предметів; 2) повного 

відтворення картини злочину [244, с. 45]. 

Відповідно до встановленого процесуального порядку необхідною 

умовою проведення слідчого експерименту є попередній допит особи, чиї 

показання підлягають перевірці. Деякі криміналісти вважають, що підготовка 

до експерименту має починатися ще в ході допиту [236, с. 15]. 

При цьому доцільно запропонувати йому скласти детальну схему, на 

якій були б зазначені також суттєві для справи обставини; маршрут руху до 

місця крадіжки, місце проникнення у квартиру, особливості обстановки 

житла, з яких місць і в якій послідовності були узяті ті або інші цінності, 

маршрут відходу з місця крадіжки тощо. Збіг або відмінність деталей цієї 

схеми зі схемою, виготовленою за результатами експерименту (тим більше 

окремо з кожним із співучасників крадіжки), певною мірою свідчить про 

правдивість або хибність показань підозрюваного [158, с. 96]. 

Як наголошує А. Я. Дубинський, це просто самообман. Адже в такому 

разі особа, за показаннями якої відбувається експеримент, по суті, повторює 

свої показання, але вже в іншому місці. У подальшому ця особа відмовиться 

від своїх показань, і немає ні «закріплення» показань, ні поповнення 

сукупності доказів [56, с. 71]. 

Однак можна наголосити, що зазначеного недоліку припускаються 

слідчі, які не мають достатнього практичного досвіду і недооцінюють 

результати (позитивні, негативні), що можливо отримати при проведенні 

даної процесуальної дії. Іноді неякісно проведені слідчі експерименти можна 

порівняти із допитом на місці вчинення крадіжки. Однак зміст і тактика цих 

процесуальних дій має відмінності. Коли підозрюваний, свідчення якого 

перевіряються, не може пояснити механізм злочину, не орієнтується на місці, 

слідчий може припустити про непричетність до вчиненої крадіжки або 

спроби уникнути відповідальності. 
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Досить часто злочинці відмовляються у суді від своїх свідчень, даних 

на досудовому слідстві, мотивуючи це впливом з боку слідчого. Злочинцю 

значно складніше буде переконати суд у порушеннях під час слідчого 

експерименту за наявності відеофіксації його проведення. Так, правильно 

проведена у тактичному плані процесуальна дія та зафіксована у протоколі й 

додатках до нього матиме вагоме значення у встановленні обставин 

крадіжки. 

У тих випадках, коли в ході експериментальних дій виявляються 

схованки із викраденими предметами, місця залишення знарядь злочину, 

чітке і логічне висвітлення вчиненої крадіжки не можна розглядати лише як 

повторення свідчень на місці та «самообманом». У даному випадку слідчій та 

інші учасники процесуальної дії переконуються не лише у володінні особою 

інформацією про крадіжку, а й можливій причетності до неї. Тобто якщо під 

час експерименту неповнолітній демонструє місця схованок, знаряддя, які не 

були виявлені при проведенні інших процесуальних дій, висвітлюється 

механізм учинення, обставини, які можуть бути відомі тільки особі, яка сама 

переживала відповідну подію, може бути сформоване обґрунтоване 

припущення про причетність відповідної особи до розслідуваного факту. Це 

набуває особливого значення при розслідуванні крадіжок, учинених 

неповнолітніми. Останні досить легко піддаються впливу, маніпулюванню, 

помилково сприймають товариські стосунки, прагненням здаватись 

потрібним та набути авторитету серед однолітків чи в якійсь групі. Зазначене 

має обов’язково враховуватися слідчим і може бути виявлене у першу чергу 

при проведенні слідчого експерименту. 

У криміналістичних джерелах зазначається доцільність ретельного й 

детального спостереження за поведінкою особи, показання якої 

перевіряються. В. Г. Андросюк вважає, що таке спостереження повинно 

містити в собі оцінку дій: напрямок руху, темп переміщення, вмотивовані й 

невмотивовані зупинки, активність пошукових дій, упевненість або 

невпевненість у її поведінці. Крім того, автор зазначає, що корисна 
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інформація може бути отримана під час спостереження за мімікою, рухами, 

характером висловлень, психофізіологічними реакціями підозрюваного, що 

сприяє фіксації можливих змін у його поведінці, а звідси – вибору тактики й 

змісту подальших слідчих (розшукових) дій [4, с. 47]. 

Побачити некомпетентність неповнолітнього на місці події не 

складно. Проявлятись це може у плутанині, труднощах із визначенням 

шляхів підходу та залишення місця крадіжки, подробиць, або вони не 

збігаються з реальною картиною місця події. Неможливість деталізувати і 

поверхневе висвітлення обставин учиненої крадіжки має викликати 

ґрунтовані сумніви причетності неповнолітнього до вчиненого злочину.  

Так, не виключено, що неповнолітній плутається у свідченнях за 

багатоепізодними провадженнями, коли одні факти нашаровуються на інші. 

Особливо це може виявлятися у розслідуванні крадіжок, де злочини 

вчиняються в однотипні способи, у схожій обстановці. Слідчий має 

враховувати цю обставину при оцінці результатів процесуальної дії. 

Слідчий повинен штучно створити обстановку, яка спонукатиме особу 

добровільно виконувати дії, що розкривають зміст відомої тільки їй 

інформації, зокрема про підготовку, вчинення й приховування злочинів, 

наявність попередньої злочинної змови [209, с. 234]. 

Основний зміст даної слідчої (розшукової) дії, як наголошує 

Г. А. Абдумаджидов, полягає у тому, що раніше допитана особа надає усну 

інформацію та демонструє конкретний мікрорайон, приміщення, предмети, 

що там знаходяться, обстановку чи обставини, пов’язані з даними ним 

раніше показаннями. Водночас особа здійснює дії, що підтверджують її 

показання, спостерігаючи за якими, слідчий отримує інформацію, як 

правило, більш змістовну, ніж інформацію, отриманою під час допиту [1, 

с. 22]. 

При цьому особа, чиї показання перевіряються, повинна перебувати 

попереду інших, аби всім було видно її самостійність та ініціативність у 

виборі напряму руху. Не допускаючи слів і дій, які можуть бути сприйняті як 
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підказка понятими і особою, чиї показання перевіряється, слідчий під час 

руху повинен з’ясовувати, за якими прикметами він орієнтується, обирає 

маршрут руху та впізнає місце здійснення крадіжки. Як ефективні тактичні 

прийоми можна рекомендувати підозрюваному давати ті або інші пояснення 

з «упередженням», тобто з деяким випередженням коментування подальших 

дій (наприклад, перш ніж увійти до вказаного підозрюваним під’їзду будинку 

рекомендується запропонувати йому назвати поверх, де розташована 

обікрадена квартира, з якого (лівого чи правого) боку вона розташована та 

яка оббивка її вхідних дверей, а перш ніж увійти до цієї квартири, доцільно 

почути коментарі підозрюваного про кількість, розташування кімнат і 

особливості обстановки житла), супровід своєї розповіді показом і 

демонстрацією конкретних дій, оскільки сутність перевірки показань саме й 

допускає в межах цієї дії проведення як перевірочних, так і дослідних 

(експериментальних) методів переконання в достовірності існування якої-

небудь можливості вчинення певних дій (наприклад, демонстрація 

підозрюваним у квартирній крадіжці спеціальних прийомів відкриття замку 

вхідних дверей або можливості проникнення у житло крізь віконну кватирку, 

винесення викрадених ним речей тим же шляхом тощо) [158, с. 97]. 

Важливе значення при проведенні досліджуваної слідчої (розшукової) 

дії має застосування засобів фіксації її ходу, основним із яких є протокол. У 

ньому, як наголошує Д. Д. Заєць, повинні відображатися такі дані: маршрути 

прибуття на місце експериментальних дій і зміст показань, що 

перевіряються; зміст і характер дій їх учасників та їхні результати [66, с. 219-

222]. 

Якість складання протоколу не має викликати жодних сумнівів у 

дотриманні законності проведення слідчого експерименту. Варто наголосити 

й на тому, що слідчі можуть припускатися певних помилок у складанні 

процесуального документа. Так, вивченням кримінальних проваджень 

з’ясовано, що тактичними помилками слідчого при проведенні експерименту 

є: 1) несвоєчасне проведення експериментальних дій – 72 %; 2) відсутність 
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технічних засобів фіксації – 61 %; 3) ігнорування створення умов, 

максимально наближених до тих, в яких відбувалася крадіжка, – 19 %; 

4) відсутність психологічного контакту із неповнолітнім – 28 %; 5) неякісний 

добір понятих – 12 %; 6) відсутність єдиного керівництва процесуальною 

слідчою дією – 9 %. 

Заслуговує на увагу й використання під час проведення слідчого 

експерименту додаткових засобів фіксації та складання відповідних додатків. 

Хід і результати слідчого експерименту доцільно фіксувати за 

допомогою відеозапису. Це дозволяє під час судового розгляду побачити 

обставини, за яких проводилася ця слідча (розшукова) дія, а також 

перевірити правильність фіксації самого процесу проведення і результатів 

експериментальних дій [137, с. 34-40]. 

Окрім зазначеного перегляд здійсненого відеозапису може сприяти 

виявленню емоційних проявів та реакцій неповнолітнього на відповідні 

обставини місця проведення слідчого експерименту. 

На нашу думку, фіксація ходу слідчого експерименту з неповнолітнім 

має здійснюватися у протоколі та із застосуванням відеозапису. У протоколі 

слідчого експерименту слідчий визначає остаточне формулювання тих чи 

інших питань, вирішених слідчим експериментом. Правильна фіксація 

результатів слідчого експерименту вимагає від слідчого знання прийнятої 

термінології, уваги, спостережливості, відсутності упередженості, вміння 

логічно мислити, критичного ставлення до отриманих результатів. 

Таким чином, успіх розслідування крадіжок значною мірою залежить 

від якості проведення слідчого експерименту. Підготовка до проведення 

даної процесуальної дії є ключовою умовою результативності її проведення 

та передбачає вирішення низки питань, а саме: визначення кола учасників, 

підготовка необхідних науково-технічних засобів, речових доказів або 

предметів, що їх замінюють, засобів зв’язку, транспортних засобів, 

інструктаж його учасників, розстановка сил і засобів, наближення її 

проведення до місця і часу, в яких відбувався певний факт. 
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Вибір моменту проведення слідчого експерименту необхідно 

здійснювати з урахуванням обставин вчиненого злочину, слідчої ситуації, що 

склалася, наявності зібраної доказової інформації тощо. 

Слідчий експеримент за участю неповнолітніх повинен проводитися 

на високому рівні, що дозволить зібрати необхідну кількість доказів, які у 

своїй сукупності дозволять довести провину неповнолітнього у вчиненні 

крадіжки. Фіксацію проведення, окрім протоколу, доцільно здійснювати за 

допомогою фото - та відеозапису. 

 

 

3.3. Особливості використання спеціальних знань 

 

Судові експертизи за крадіжками, що вчинені неповнолітніми, мають 

вагоме значення, оскільки з їх допомогою одержують та закріплюють докази, 

які можна отримати лише експертним шляхом. Експертні висновки 

забезпечують підґрунтя для висунення й перевірки слідчих версій, 

встановлення причин і умов учинення злочину, сприяють правильній 

кваліфікації, підвищенню ефективності тактики проведення подальших 

слідчих (розшукових) дій. 

Судова експертиза – це дослідження експертом на основі спеціальних 

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

обставини справи [69, с. 3]. 

Спеціальні знання є науковими і, як справедливо зазначають 

М. Г. Щербаковський і О. О. Кравченко, складаються із теоретичних і 

практичних знань [263, с. 5]. Спеціаліст залучається слідчим у випадках: 

1) відсутності у слідчого спеціальних знань ы навичок, необхідних для 

кваліфікованої підготовки і проведення слідчої (розшукової) дії; 

2) недостатнього володіння слідчим прийомами і засобами швидкого і 

якісного виконання певної роботи, що вимагає спеціальних знань і навичок; 

3) необхідності з етичних чи тактичних міркувань доручити виконання 
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певних дій саме спеціалісту; 4) одночасному застосуванні кількох засобів 

криміналістичної техніки; 5) необхідності виконати великий обсяг роботи, 

яка потребує спеціальних знань і навичок [170, с. 12]. 

У сучасній теорії виділяються три типи завдань судової експертизи: 

1) ідентифікаційні завдання (встановлення тотожності певного об’єкта); 

2) діагностичні завдання (встановлення ознак і властивостей об’єкта, 

механізму події, її часу); 3) профілактичні завдання (виявлення обставин, що 

сприяють учиненню злочинів і розробка заходів щодо їх усунення) [203, с. 6-

7]. 

Висновок експерта з’являється у справі у результаті цілеспрямованої 

діяльності слідчого, суду (судді) за їх дорученням. На відміну від інших 

джерел фактичних даних він містить вихідне знання про обставини, що 

цікавлять слідчого та суд [167, с. 43]. 

Як наголошує М. Г. Щербаковський, на значну частину підозрюваних 

висновок експерта може вплинути більше, ніж навіть визнання вини їх 

співучасниками [264, с. 440]. Відповідно, слідчі мають використовувати 

висновки експертизи більш активно при проведенні допитів та інших 

процесуальних дій. 

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться 

експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за 

дорученням слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають 

значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. 

На підставі узагальнення слідчої практики визначено перелік судових 

експертиз, які здебільшого призначаються у провадженнях про крадіжки 

майна громадян, зокрема: дактилоскопічна – 74 %; трасологічна – 41 %; 

психологічна – 33 %; психіатрична – 29 %; наркологічна – 23 %; 

товарознавча – 12 %; встановлення цілого за частинами – 3 %. 

За даними опитування слідчих у справах про крадіжки майна 

громадян, учинених неповнолітніми, проводяться такі експертизи: 

1) дактилоскопічна – 81 %; 2) трасологічна – 49 %; 3) психологічна – 26 %; 
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4) психіатрична – 23 %; 5) наркологічна – 21 %; 6) товарознавча – 19 %; 

7) встановлення цілого за частинами – 311 %, мистецтвознавча – 2 %. 

Як наголошує І. В. Пиріг, за такими злочинами, як крадіжки з квартир, 

приміщень підприємств, установ та організацій можливим є призначення 

експертизи місця події вже після отримання початкової інформації [192, 

с. 272]. 

Нами наголошувалось, що у змісті вчинення досліджуваних 

кримінальних правопорушень відбуваються істотні зміни, що демонструють 

ознаки професіоналізації неповнолітніх, застосування ними нехарактерних 

способів учинення та маскування своїх дій. У результаті цього існуючих 

підходів правоохоронців у використанні спеціальних знань на даному етапі 

протидії досліджуваним суспільно-небезпечним діянням є недостатньо. Це 

обумовлює необхідність більш повного використання можливостей 

експертних досліджень взагалі та експертизи місця події, зокрема. 

Проведеним нами дослідженням не виявлено жодного факту 

призначення експертизи місця події за фактами крадіжок майна громадян, 

учинених неповнолітніми. Серед опитаних лише 17 % слідчих знають про 

неї. У той же час не призначають її через складність і тривалість проведення, 

недооцінювання можливості отримання результатів. Звідси, слідчим 

необхідно більше уваги приділяти використанню даних експертиз при 

розслідуванні крадіжок майна громадян, учинених неповнолітніми. 

Не меншого значення набувають і терміни призначення експертиз з 

моменту початку кримінального провадження. Своєчасність призначення 

експертизи, на думку І. В. Пирога, значно впливає на строки всього 

розслідування, оскільки в більшості випадків експертиза є трудомістким 

процесом та займає багато часу. Вибір моменту призначення експертизи, на 

думку автора, має тактичне значення, пов’язане з місцем експертизи в 

системі інших слідчих (розшукових) дій за розслідуваним провадженням 

[192, с. 239]. 

На підставі вивчення кримінальних проваджень нами встановлено, що 
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експертизи призначались з моменту внесення відомостей до ЄРДР протягом: 

5 діб – 37 %, 15 діб – 30 %, місяця – 22 %, понад місяць – 11 %. Зазначене 

може свідчити про недооцінювання слідчим експертних досліджень при 

встановленні обставин крадіжки. Несвоєчасне призначення експертиз може 

негативно вплинути на хід і результати розслідування, внаслідок чого 

злочинці можуть уникнути кримінальної відповідальності. При цьому 

об’єктами експертних досліджень були: а) предмети, які є речовими доказами 

– 43 %; б) сліди, вилучені під час огляду місця події – 47 %; в) знаряддя 

злочину – 10 %. 

При з’ясуванні доцільності призначення експертизи необхідно 

враховувати, що нерідко після отримання висновків експертизи 

підозрюваний визнає свою вину і дає правдиві свідчення. Про це також 

свідчать отримані відомості. Так, результати експертного дослідження 

дозволили: 1) викрити злочинця у вчиненні крадіжки – 39 %; 2) одержати 

відомості про особливості злочину – 24 %. 

Наведені дані зумовлені також і вимогами КПК України. Так, ч. 2 

ст. 242 зобов’язує слідчого (прокурора) звернутися до експерта для 

проведення експертизи щодо: а) визначення психічного стану підозрюваного 

за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, 

обмеженої осудності; б) встановлення віку особи, якщо це необхідно для 

вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної 

відповідальності, а в інший спосйб неможливо отримати ці відомості. 

Суть експертизи полягає у проведенні досвідченою особою 

(експертом) за зверненням сторони кримінального провадження або за 

дорученням слідчого судді чи суду на основі її спеціальних пізнань 

самостійного дослідження, необхідного для з’ясування обставин, які мають 

значення для справи, що відображається у висновку експерта [101, с. 40]. 

Опитані слідчі (81 %) визначають дактилоскопічну як найбільш важливу 

експертизу у викритті неповнолітніх злочинців, котрі вчинили крадіжки 

майна громадян. 
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Втім, на жаль, слідчі переважно віддають перевагу ідентифікаційним 

дослідженням, недооцінюючи при цьому можливості діагностичних. Серед 

причин варто назвати такі: 1) значне навантаження на слідчого за кількістю 

кримінальних проваджень; 2) відсутність практичного досвіду роботи. Разом 

з тим варто наголосити на тому, що діагностичні експертизи можуть сприяти 

слідчому в розумінні механізму вчинення злочину. Так, завдяки дослідженню 

відповідних об’єктів можуть одержуватися відомості, що підтверджують або 

спростовують свідчення учасників щодо механізму крадіжки. 

Криміналістичним дослідженням замків та інших об’єктів, пов’язаних із 

розслідуваною крадіжкою, надається можливість визначити: у якому стані 

(відкритому чи закритому), положенні (висячому чи лежачому) був замок у 

момент його злому; у який спосйб і яким знаряддям був відкритий даний 

замок тощо [117, с. 467]. Вагомого значення отримані результати 

набуватимуть і з метою викриття інсценувань злочину. Так, визначаючи, в 

якому положенні був замок, наявність технічної можливості здійснити 

перепилювання замку з урахуванням його розташування, наприклад на 

дверях, сприятимуть слідчому у формуванні картини злочину. Це, у свою 

чергу, сприятиме викриттю неправдивих свідчень певних учасників, 

заінтересованих осіб, визначенню подальших напрямків організації й 

планування розслідування. [284, с. 143] 

Трасологічна експертиза у справах про крадіжки вирішує діагностичні 

і ідентифікаційні завдання, що виникають під час розслідування. Вона, як 

наголошує М. І. Порубов, проводиться з метою ототожнення особи 

підозрюваного слідами рук, ніг (взуття), а також різноманітних знарядь 

злочину, що застосовувалися ним, по їхніх слідах [108, с. 249]. 

Під час учинення крадіжки зі зламом залишається значна кількість 

слідів, за якими можна визначити спосіб зламу і знаряддя злочину. За 

виявленими на місці події слідах можливе визначення знаряддя зламу. Не 

виключено, що знаряддя були кинуті неповнолітніми на місці вчинення 

крадіжки або у безпосередній близькості. Слідчий за допомогою спеціаліста-
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криміналіста за слідами зламу може визначити тип знаряддя, що могло бути 

використане для зламу. Ця інформація сприятиме виявленню відповідного 

знаряддя. На останньому з досить високою вірогідністю можуть бути 

виявлені сліди рук неповнолітнього злочинця. 

Якщо за місцем події залишаються сліди ніг людини у вигляді стежки 

слідів, то є можливість визначити напрямок руху особи, кількість 

правопорушників та інших осіб, що могли перебівати на місці події. При 

цьому ознайомлення з висновком експертизи про те, що на місці крадіжки 

виявлено сліди кількох осіб, можне вплинути на зайняту неповнолітнім 

злочинцем позицію щодо одноособової участі та призведе до викриття 

співучасників. 

За сприятливих умов експертам вдається встановити такі важливі для 

розшуку злочинця ознаки особи, котра залишила сліди, як стать, зріст, 

професія [242, с. 36]. Сліди зубів, губ, а також лобу, носу, вух, ліктів, колін 

характеризуються високим ступенем індивідуальності. Аналіз їх 

розташування на місці події може бути використаний для встановлення статі 

і зросту людини та інших даних. За наявності підозрюваного 

проводитимуться ідентифікаційні дослідження. У цьому випадку перед 

слідчим постає необхідність у проведенні дактилоскопічної експертизи. Її 

основним завданням є ідентифікація особи за слідами рук, які залишені на 

місці події. Для проведення дактилоскопічної експертизи направляються: усі 

виявлені на місці події сліди пальців рук, долонь або підошви ніг, незалежно 

від того, повністю або частково в них відобразилися папілярні лінії; 

фотознімки слідів пальців рук або інших ділянок тіла (направляється разом з 

негативами); протокол огляду місця події, протокол допиту свідків; зліпки, 

виготовлені з об’ємних слідів; зразки відтисків відповідних ділянок пальців, 

долонь або підошов ніг підозрюваних, потерпілих та інших осіб [216, с. 26]. 

За виявленими на місці події слідами рук спеціаліст-криміналіст може 

визначити, що їх залишила особа відповідного віку. Це значною мірою 

сприяє негайній організації пошуку і встановлення неповнолітніх, причетних 
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до вчинення крадіжки ще до проведення експертних досліджень. 

Речові докази, на яких знайдено сліди рук або є припущення про їх 

наявність, необхідно надсилати експерту якомога швидше. Сліди рук на 

предметах, що підлягають дослідженню, мають бути, по можливості, надані в 

оригіналах. У випадках, коли на експертизу не може бути надано предмет 

(або його частина) з відбитком, дослідження проводять за фотокопіями або 

дактилоскопічним плівкам, на які відкопійовані сліди, виявлені порошками 

[12, с. 33]. При відборі зразків необхідно враховувати умови слідоутворення 

та за можливості дублювати їх. 

На вирішення дактилоскопічної експертизи можуть бути поставлені 

такі питання: чи є на об’єкті сліди папілярних візерунків; чи придатні ці 

сліди для ототожнення особи; чи залишені дані сліди неповнолітньою 

особою; 4) чи залишені однією особою сліди рук, вилучені у різних місцях 

[35, с. 10]. 

Виявлення у різних місцях схожих слідів взуття, відбитків рук 

визначають про причетність до вчинених діянь тих самих осіб. Це сприятиме 

звуженню кола осіб, серед яких відбуватиметься пошук злочинця, що значно 

спрощує діяльність слідчого у встановленні й інших обставин злочину. 

На місці вчинення крадіжки можуть залишатися й інші сліди: плями 

слини, поту, волосся. Ці сліди також несуть необхідну інформацію, за 

допомогою якої можна ідентифікувати особу, яка перебувала на місці 

злочину [177, с. 20]. Адже, окрім особи злочинця, їх можуть залишати будь-

які інші особи. 

Такі сліди можуть залишатися в найрізноманітніших місцях. 

Наприклад, як зазначають О. І. Юрін і Ю. Д. Федоров, слина може бути 

виявлена на недопалках, поштових конвертах, посуді тощо. Виявляється вона 

за допомогою ультрафіолетової лампи, в променях якої вона світиться 

блакитним кольором. Центральна частина плями на вигляд темніша, ніж по 

краях [267, с. 8]. Варто зауважити, що зазначена інформація є важливою для 

слідчого при вчиненні крадіжки з продовольчих магазинів, квартир, 
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домогосподарств, де неповнолітні досить часто смакують солодощі. У 

результаті цього залишаються не тільки сліди зубів, а й слина. Ці сліди 

можуть бути використані при затриманні злочинця та проведення 

ідентифікаційних досліджень. 

При виявленні і вилученні мікрооб’єктів необхідно, як зазначає 

О. А. Кириченко, застосовувати відповідні технічні засоби для ефективної 

реалізації поставлених завдань [79, с. 72-73]. 

Виявлені під час огляду місця події сліди крові, слини, поту та інших 

органічних речовин, як наголошують О. І. Юрін і Ю. Д. Федоров, тільки тоді 

мають доказове значення, коли вони належним чином зафіксовані – точно 

записані у протоколі огляду, відмічені на планах, сфотографовані [267, с. 10]. 

Судово-медична експертиза речових доказів може дати відповідь 

щодо однорідності крові, слини та інших виділень організму людини зі 

слідами аналогічних речовин, вилучених з місця крадіжки. Не виключено, що 

при подоланні перешкод неповнолітні можуть травмуватись і отримати 

відкриті ушкодження з кровотечею. Кров неповнолітнього, у цьому випадку 

варто відшукувати на предметах, яких він торкався або намагався зупинити 

кровотечу. 

Перед експертом під час дослідження доказів зі слідами, що схожі на 

кров, на думку М. В. Кисіна і О. К. Туманова, можуть бути поставлені такі 

питання: 1) чи міститься у сліді кров; 2) чи належить кров людині чи тварині; 

3) чи може кров належати певній особі; 4) чи належить кров чоловіку чи 

жінці; 5) який механізм утворення слідів крові на речових доказах; 6) яке 

регіональне походження крові (з якої вона частини тіла); 7) як давно 

утворився слід; 8) якою є кількість рідкої крові, що утворила сліди на 

речових доказах, тощо [80, с. 79]. 

При проведенні розслідування слідчий може стикатись із 

необхідністю призначення мистецтвознавчої експертизи. Об’єктами 

мистецтвознавчого дослідження є твори образотворчого (живопис, 

скульптура, графіка) та декоративно-прикладного (професійного і народного) 
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мистецтва, відеопродукція, фотоматеріали тощо [58, с. 370]. 

За допомогою судових експертиз, тобто шляхом дослідження наданих 

експерту об’єктів з використанням спеціальних знань, одержується 

інформація, на підставі якої робляться висновки, котрі мають кримінально-

правове значення [264, с. 449]. Тобто результати проведення даного 

дослідження дозволять встановити справжню вартість викраденого майна і, 

відповідно, правильно кваліфікувати дії злочинців. 

Так, 03.07.2006 р. гр. П., спільно із неповнолітнім В. проникли до 

будинку № 19 по вул. І. Кутового м. Р, звідки викрали ікону. Допитаний як 

потерпілий гр. Д. оцінив викрадене майно у 10.000 грн. Злочинців затримали, 

а викрадену ікону направлено на експертне дослідження. За результатами 

мистецтвознавчої експертизи було встановлено, що вартість ікони становить 

300 грн. [122]. 

При розслідуванні злочинів досліджуваної категорії може виникати 

потреба і у проведенні товарознавчої експертизи. У межах експертизи 

експерт вирішує питання про належність предметів до даного виду товару, їх 

сорт, якість, вартість, місце і час виготовлення, відповідність стандарту тощо 

[241, с. 653]. 

Серед завдань, товарозначної експертизи при розслідуванні крадіжок 

майна громадян, учинених неповнолітніми, є: визначення вартості товарної 

продукції, зокрема з урахуванням часткової втрати її отварних якостей у 

зв’язку з експлуатаційним зношенням і пошкодженнями від впливу 

зовнішніх чинників. 

Об’єктами товарознавчої судової експертизи при розслідуванні 

крадіжок майна громадян, вчинених неповнолітніми можуть бути 

різноманітні товари, зокрема: одяг, взуття, відеоапаратура, будівельні 

матеріали, меблеві, ювелірні, косметичні, галантерейні, канцелярські товари 

та ін. 

Однією з особливостей проведення даної експертизи є те, що за 

вихідні дані можуть братись відомості, що містяться у протоколах допитів 
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потерпілих, свідків, документах на викрадені речі. 

Експертиза матеріалів, речовин та виробів дозволяє встановити 

спільну їх родову (групову) приналежність. За допомогою цієї експертизи 

можна встановити однорідність (чи неоднорідність) викрадених речовин, 

виявлених у підозрюваного осіб і зразків, вилучених під час огляду, обшуку 

[202, с. 112]. 

Для визначення найменування, сорту й вартості викрадених цінностей 

з урахуванням їхньої якості і ступеня амортизації може бути призначена 

товарознавча експертиза [159, с. 36]. 

Важливе значення має і проведення судово-психіатричної експертизи, 

яка призначається за наявності сумнівів у психічній повноцінності 

неповнолітнього та визначає, чи не страждає неповнолітній на психічне 

захворювання, яке саме, чи є він осудним і чи не потребує заходів медичного 

характеру. За допомогою цієї експертизи визначають психічний стан особи і 

вирішують питання про її осудність – здатність усвідомлювати фактичний 

характер і небезпеку своїх дій (бездіяльності) або керувати ними. На 

ефективності цієї експертизи зазначав і С. О. Сафронов [212, с. 104]. 

Судово-психіатрична експертиза може проводитися стаціонарно (у 

психіатричному стаціонарі) або амбулаторно (без поміщення особи до 

психіатричного стаціонару). Якщо при провадженні судово-психіатричної 

експертизи виникне необхідність тривалого спостереження за підозрюваним 

або його дослідження, суд за поданням слідчого, погодженим із прокурором, 

поміщує його у відповідний медичний заклад, про що виносить постанову. 

Судово-психіатрична експертиза призначається за наявності сумнівів у 

психічному здоров’ї підозрюваного. Приводами до виникнення сумнівів та 

призначення судово-психіатричної експертизи можуть бути: заяви 

підозрюваного або його родичів про те, що він перебував на лікуванні у 

психіатричній лікарні або поставлений на облік у лікаря-психіатра; відповіді 

на запитання слідчого з судово-психіатричного диспансеру або лікаря-

психіатра про те, що відповідна особа перебуває на обліку або на лікуванні; 
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наявність відомостей про наявність в особи травми головного мозку; 

інформація різних осіб про дивність поведінки підозрюваного або їх 

встановлення самим слідчим. [288, с. 102] 

У разі необхідності здійснення тривалого спостереження та 

дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіатрична 

експертиза, для чого така особа направляється до відповідного медичного 

закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення особи до 

медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під 

час досудового розслідування – ухвалою слідчого судді за клопотанням 

сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання 

та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу (ст. 509 КПК 

України). 

Питання хворобливої залежності є актуальним і для дослідження в 

порядку психіатричної експертизи [266, с. 181]. Відповідно до ст. 509 КПК 

України слідчий, прокурор зобов’язані залучити експерта (експертів) для 

проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під час провадження 

будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час 

учинення злочину була в осудному стані, але після його вчинення захворіла 

на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або 

керувати ними. 

Окремого значення у сучасних умовах відхилень розвитку 

неповнолітніх набувають заходи їх виявлення та діагностування. Аналіз 

роботи психоневролога у міській дитячій поліклініці показав, що в 

амбулаторній практиці трапляється значна кількість неповнолітніх пацієнтів, 

які вже потребують вирішення певних психологічних проблем [63, с. 193]. 

Викладене визначає зумовлену практикою потребу використання 

спеціальних психологічних знань. 

За потреби слідчий може призначити судово-психологічну 

експертизу. При розслідуванні крадіжок вагомого значення має встановлення 

специфічних особливостей, пов’язаних із психологічною характеристикою 
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вікових груп неповнолітніх. Вона встановлює ті особливості психічної 

діяльності та такі їх прояви у поведінці особи, котрі мають юридичне 

значення та викликають певні правові наслідки. Судово-психологічна 

експертиза вирішує наявність у підлітка відхилень від нормального для 

даного віку, у тому числі розумової відсталості, її причини, якому віку 

відповідає розвиток підлітка. За наявності відставання у психічному розвитку 

визначається, чи міг неповнолітній повністю усвідомлювати значення своїх 

дій та керувати ними, правильно сприймати ті чи інші обставини і чи 

спроможний він дати точні свідчення про них [23, с. 172]. 

Підставами для призначення судово-психологічної експертизи, як 

правило, слугують сумніви слідчого у розумових здібностях підозрюваного, 

свідка, потерпілого, котрі є психічно здоровими людьми, але мають 

індивідуальну психологічну характеристику, а також необхідність 

встановлення індивідуальних психічних особливостей конкретної особи, що 

впливають на сприйняття, запам’ятовування та відтворення ним обставин 

події [167, с. 174]. 

На вирішення судово-психологічної експертизи можуть бути 

поставлені запитання: чи є у неповнолітнього ознаки не пов’язаного з 

психічними захворюваннями (розладами) відставання у психічному розвитку 

або інших аномалій психічного розвитку, і якщо так, то у чому вони 

виявляються; чи спроможна підекспертна особа, з урахуванням її вікових 

особливостей, емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, 

рівня розумового розвитку і умов мікросоціального середовища (залежність, 

омана) усвідомлювати реальний зміст власних дій і повною мірою свідомо 

керувати ними і передбачати їх наслідки; чи здатна підекспертна особа, з 

урахуванням рівня її розумового розвитку та індивідуально-психологічних 

особливостей, розуміти характер та фактичний зміст власних дій, керувати 

ними та передбачати їхні наслідки. 

Судово-психологічна експертиза призначається у справах, де виникає 

необхідність у встановленні процесу сприйняття подій конкретною особою, 
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тобто для вирішення питання про те, чи є сприйняття нормальним, 

загостреним, відстаючим від нормального, який вид пам’яті найбільш 

розвинений у даного індивіда, чи може він вірно сприймати оточуючу 

обстановку, запам’ятовувати та оцінювати фактичні обставини у ланцюгу 

подій та об’єктивно відтворювати їх [167, с. 173]. 

Доцільність призначення комплексних психолого-психіатричних 

експертиз зумовлена потребою вирішення експертами суміжних з 

психологією та психіатрією питань. При цьому компетенція психіатра 

поширюється на розкриття і кваліфікацію аномальних, патологічних 

особливостей особи, а компетенція психолога – на визначення структури 

особистісних особливостей обстежуваної особи (як тих, що не виходять за 

межі норми, так і тих, що складаються в картину особистісної дисгармонії); 

аналіз конфліктної ситуації, мотивів поведінки її учасників; визначення 

характеру емоційної реакції, ступеня її інтенсивності; вплив на поведінку 

обстежуваної особи [7, с. 99]. 

Підставами для призначення психолого-психіатричної експертизи є: 

невідповідність встановлених мотивів злочину тяжкості вчинку; наявність 

особливостей поведінки підозрюваного, що свідчать про його 

неврівноваженість, емоційність, агресивність; відставання рівня 

психологічного розвитку від вікової норми; перенесені або наявні психічні 

захворювання [180, с. 18]. 

Наведений перелік факторів може обумовлювати необхідність 

призначення психолого-психіатричної експертизи. Останню призначають, 

коли є підстави вважати, що підозрюваний страждає на психічне 

захворювання і у момент вчинення злочину (йдеться сааме про момент 

вчинення злочину, а не про захворювання під час досудового слідства або 

симулювання психічного захворювання) не могла усвідомлювати свої дії та 

керувати ними [173, с. 50-53]. 

На розсуд слідчого, з урахуванням потреб з’ясування тих чи інших 

обставин, можуть проводитись й інші експертизи. Кількість проведених 
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експертних досліджень за фактами вчинення неповнолітніми крадіжок майна 

громадян вказує на те, що слідчі позитивно сприймають їх у встановленні 

обставин вчиненої події. За кількісними показниками експертні дослідження 

проводяться за більшістю кримінальних проваджень розглядуваної категорії. 

Окремого значення має присутність слідчого при проведенні експертних 

досліджень. Завдяки цьому слідчий може: а) одержати додаткові можливості 

для оцінки висновку експерта; б) роз’яснити експертові поставлені запитання, 

звернувши його увагу на відомості, яких експерт не враховує, на необхідність 

повної фіксації перебігу і результатів дослідження; в) з’ясувати необхідність 

подання матеріалів чи призначення додаткової експертизи; г) звернути увагу 

експерта на вимоги закону, що є обов’язковими для виконання; д) з’ясувати 

необхідність збирання нових доказів; є) надати допомогу експертові в 

одержанні і фіксації пояснень підозрюваного [222, с. 214]. 

На жаль, з матеріалів кримінальних проваджень не вдалося 

встановити присутність слідчих при проведенні судових експертиз. Втім не 

можна виключати такої можливості. 

Вагоме значення має і консультування слідчого з приводу 

можливостей призначення відповідних експертиз за матеріалами 

провадження; питань, які можуть бути поставлені на її вирішення. Це не 

тільки забезпечить усвідомлення слідчим необхідності збирання необхідних 

матеріалів, а також сприятиме більш швидкому отриманню необхідних 

даних[278, с. 237]. 

Проведене нами дослідження надає підстави стверджувати, що 

використання спеціальних знань забезпечує процес розслідування 

необхідними відомостями. Останні забезпечують підґрунтя для визначення 

напрямків розслідування, встановлення всіх обставин кримінального 

правопорушення. Слідчі переважно призначають ідентифікаційні, 

недооцінюючи можливостей використання діагностичних та 

класифікаційних експертиз. Особливо це актуально в тих випадках, коли 

неповнолітній злочинець не встановлений. 
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Висновки до розділу 3 

 

На підставі узагальнення слідчої практики і даних опитування слідчих 

визначено особливості тактики проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій подальшого етапу розслідування, зокрема пред’явлення для впізнання та 

слідчого експерименту. 

На підставі аналізу кримінальних проваджень встановлено, що 

здебільшого для впізнання пред’являлися: предмети і документи – 64 %; 

підозрювані неповнолітні в натурі – 54 %; підозрювані за фотографічними 

зображеннями – 21 %. 

Встановлено, що основними тактичними помилками, яки 

припускаються слідчі при проведенні впізнання, є: відсутність належної 

організації впізнання – 57 %; поверхневе проведення попереднього допиту – 

38 %; невикористання технічних засобів фіксації процесуальної дії – 19 %; 

проведення впізнання на подальших етапах розслідування – 82 %; 

ігнорування тактичних рекомендацій з проведення слідчої (розшукової) дії – 

17 %. 

Визначено основні види слідчого експерименту у провадженнях про 

крадіжки, які спрямовані на встановлення: 1) послідовності розвитку певної 

події та механізму злочину чи окремих його елементів (57 %); 2) можливості 

здійснення якої-небудь дії у певних умовах (37 %); 3) можливості 

спостереження або сприйняття якого-небудь факту чи явища (27 %); 

4) наявності або відсутності у конкретної особи відповідних професійних 

умінь та навичок (6 %); 5) можливості вчинення тих або інших дій за 

визначений час (3 %). 

Враховуючи специфіку проведення слідчого експерименту (тривалість 

дослідів, залучення значної кількості осіб)Ю доведено, його необхідно 

проводити у два етапи: 1) до виїзду на місце проведення дослідів і 2) на місці 

їх проведення. Таку думку поділяють і 89 % опитаних слідчих. 

Визначено коло питань, для перевірки яких проводиться слідчий 
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експеримент з метою з’ясування: механізму учинення злочину в цілому або 

на окремих його стадіях; чи орієнтується особа на місці події тощо. 

З’ясовано особливості використання спеціальних знань при 

розслідуванні крадіжок майна громадян, вчинених неповнолітніми. 

Визначено форми використання спеціальних знань. Серед основних 

виділено безпосереднє використання слідчим спеціальних знань під час 

проведення огляду, призначення судових експертиз, а також участь 

спеціаліста при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій. 

Окреслено перелік судових експертиз, які здебільшого призначаються 

за даною категорією справ: дактилоскопічна – 74 %; трасологічна – 41 %; 

психологічна – 33 %; психіатрична – 29 %; наркологічна – 23 %; 

товарознавча – 12 %; встановлення цілого за частинами – 3 %. У разі потреби 

проводяться й інші види експертних досліджень для з’ясування вагомих 

обставин події, зокрема психологічні, психолого-психіатричні, наркологічні 

та ін. 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у розробці та науковому обґрунтуванні 

концептуальних організаційних і тактичних засад розслідування крадіжок 

майна громадян, учинених неповнолітніми. Найсуттєвішими з них є такі: 

1. Сформульовано поняття криміналістичної характеристики крадіжок 

майна громадян, учинених неповнолітніми, як системи взаємозалежних 

відомостей про криміналістично вагомі ознаки кримінальних 

правопорушень, котрі сприяють їх швидкому розкриттю й розслідуванню 

шляхом побудови слідчих версій у результаті проведення слідчих 

(розшукових) дій та інших розшукових заходів. Її структуру складають: 

спосіб учинення злочину, обстановка злочину, слідова картина, особа 

потерпілого, особа злочинця. 

2. Спосіб учинення злочину розглядається як система дій з учинення 

крадіжок майна громадян, зумовлена обстановкою, об’єктом злочинного 

посягання та окремими ознаками неповнолітнього злочинця. Крадіжки мають 

повноструктурний склад способу вчинення, оскільки переважно мають місце 

елементи підготовки й приховування суспільно небезпечного діяння. 

Розкрито способи підготовки та приховування злочину. 

З’ясовано, що неповнолітні здебільшого застосовували заходи щодо 

підготовки до злочину, зокрема: а) планування злочину – 86 %; б) пошук 

об’єкта посягання – 57 %; в) добір співучасників злочину – 23 %; г) розподіл 

ролей між співучасниками – 17 %. До способів приховування злочину слід 

віднести такі: 1) знищення слідів злочину; 2) давання неповних або 

неправдивих показань; 3) постійна зміна показань; 4) висунення неправдивого 

алібі; 5) відмова від давання показань; 6) негативний вплив на сумлінних 

учасників кримінального процесу; 7) залишення неповнолітнім місця 

проживання або навчання. 

3. Розкрито зміст обстановки вчинення неповнолітніми крадіжок майна 
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громадян. Підготовка, вчинення й приховування крадіжок здійснюється у тій 

або іншій обстановці, за певних умов, що здатні впливати на інші елементи 

криміналістичної характеристики. 

Залежно від місця крадіжки з’ясовано, що 47 % з них відбуваються за 

місцем проживання громадян (квартири, будинки, дачні комплекси); 26 % – у 

громадських місцях (вулиці, сквери, подвір’я шкіл); 4 % – на транспорті; 

15 % – у навчальних закладах (школи, коледжі); 8 % – інших місцях. Залежно 

від часу крадіжки з’ясовано, що близько 47 % здійснюється вночі – з 22 до 6 

години; 38 % – увечері (з 18 до 22 години); 15 % – у ранковий та денний час 

(з 6 до 18 години). Досліджено умови, що сприяють учиненню цих злочинів. 

4. Визначено слідову картину злочину. Виокремлено вузлові місця, де 

можуть бути зосереджені сліди злочину: 1) місце, де здійснювалася 

підготовка до злочину (підготовка знарядь і засобів, місце засідки, 

очікування); 2) місце, де перебував неповнолітній під час крадіжки; 3) місце, 

де здійснювалося приховування крадіжки. 

Відповідно до місця вчинення крадіжки виокремлено такі групи слідів: 

а) сліди рук – 30 %; б) взуття – 17 %; в) рукавичок – 10 %; г) залишені 

злочинцями предмети – 10 %; д) сліди використання знарядь та інструментів 

– 9 %; е) мікросліди –9 %; ж) відеозаписи з камер спостереження – 15 %; 

з) сліди крові та інших органічних речовин – 6 %. 

5. Визначено криміналістично вагомі ознаки особи злочинця: це осудні 

особи чоловічої статі, які не досягли повноліття (84 %); більшість з яких не 

працює (87 %) і не навчається (65 %); є місцевими мешканцями (78 %); 

виховуються у неповних сім’ях (25 %), батьки яких раніше притягалися до 

кримінальної відповідальності (32 %); мають неповну середню освіту (69 %); 

не мають постійного місця проживання (34 %) та судимості (86 %); під час 

учинення крадіжки перебували у стані алкогольного (23 %) чи наркотичного 

(8 %) сп’яніння. 

6. Конкретизовано тактичні особливості проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій початкового етапу розслідування, зокрема огляду і допиту 
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підозрюваного. Виявлено типові тактичні помилки, яких припускаються 

слідчі під час огляду: а) несвоєчасне проведення огляду – 78 %; 

б) непослідовне і поверхневе проведення огляду – 61 %; в) неналежне 

використання технічних засобів для виявлення слідів злочину – 29 %; 

г) відсутність додатків до протоколу огляду (фотознімків, схем) – 17 %; 

д) невикористання оперативно-розшукової інформації – 12 %. 

Визначено, що показання неповнолітнього мають відображати коло 

відомостей, які стосуються злочину, котрі можна поділити на такі складові: 

1) події, які відбувалися до початку злочину; 2) дані, що стосуються 

механізму злочину; 3) події, які відбувалися після вчинення крадіжки. Щодо 

кожної зі складових окреслено предмет допиту у вигляді відповідних 

запитань. 

На підставі узагальнення слідчої практики визначено найбільш 

ефективні тактичні прийоми допиту неповнолітнього, а саме: 1) встановлення 

психологічного контакту – 100 %; 2) постановка запитань – 100 %; 

3) демонстрація показань співучасників злочину, потерпілих і свідків (92 %); 

4) пред’явлення доказів – 81 %; 5) створення й зняття напруги – 73 %; 

6) використання рефлексії допитуваного та спостереження за його 

поведінкою – 47 %; 7) застосування відеозапису – 22 %; 8) використання 

конфліктів і протиріч у злочинній групі – 19 %. 

7. Визначено особливості тактики проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій подальшого етапу розслідування, зокрема пред’явлення для 

впізнання та слідчого експерименту. 

На підставі аналізу кримінальних проваджень встановлено, що 

здебільшого для впізнання пред’являлися: предмети і документи – 64 %; 

підозрювані неповнолітні в натурі – 54 % та за фотографічними зображеннями 

– 21 %. Основними тактичними помилками, яких припускаються слідчі при 

проведенні впізнання, є: відсутність належної організації впізнання – 57 %; 

поверхневе проведення попереднього допиту – 38 %; невикористання 

технічних засобів фіксації процесуальної дії – 19 %; зволікання з проведенням 
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впізнання – 82 %; ігнорування тактичних рекомендацій з проведення 

процесуальної дії – 17 %. 

Визначено основні види слідчого експерименту у справах про 

крадіжки, які спрямовані на встановлення: 1) послідовності розвитку події та 

механізму злочину чи окремих його елементів (57 %); 2) можливості 

здійснення якої-небудь дії у певних умовах (37 %); 3) можливості 

спостереження або сприйняття якого-небудь факту чи явища (27 %); 

4) наявності або відсутності у неповнолітнього певних професійних вмінь і 

навичок (6 %); 5) можливості вчинення тих або інших дій за визначений час 

(3 %). 

Враховуючи тривалість дослідів й залучення значної кількості осіб 

доведено, що слідчий експеримент необхідно проводити у два етапи – до 

виїзду на місце проведення дослідів і на місці їх проведення. Таку думку 

поділяють і опитані слідчі (89 %), і працівники прокуратури (73 %). 

Визначено коло питань, для перевірки яких проводиться слідчий 

експеримент з метою з’ясування: механізму вчинення крадіжки в цілому або 

на окремих її стадіях; чи орієнтується особа на місці події тощо. 

8. З’ясовано особливості використання спеціальних знань при 

розслідуванні вчинення неповнолітніми крадіжок майна громадян. 

Визначено форми використання спеціальних знань. Доведено, що 

спеціальні знання можуть використовуватися як безпосередньо слідчим, так і 

опосередковано. Окреслено перелік судових експертиз, які здебільшого 

призначаються за даною категорією справ: дактилоскопічна – 74 %; 

трасологічна – 41 %; психологічна – 33 %; психіатрична – 29 %; наркологічна 

– 23 %; встановлення цілого за частинами – 3 %. У разі потреби проводяться 

й інші види експертних досліджень для з’ясування вагомих обставин 

крадіжки, зокрема психологічні, психолого-психіатричні, наркологічні та ін. 
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ДОДАТКИ 

 
Додаток А 

Результати вивчення 225 кримінальних проваджень та 335 
кримінальних справ 

№ Досліджувані питання % 
 Криміналістична характеристика злочину  
 Обстановка вчинення злочину  
1 Час вчинення злочину  
 1) з 22 до 6 години 47 
 2) з 18 до 22 годин 38 
 3) з 6 до 18 години 15 
 4) будні дні 67 
 5) у вихідні дні 33 
 6) влітку 35 
 7) восени 18 
 8) взимку 28 
 9) навесні 19 
2 Місце вчинення, за адміністративно-територіальною 

характеристикою 
 

 1) місто 74 
 2) селище міського типу 11 
 3) село 15 
 Місце вчинення крадіжки  
 1)  приватних квартир 42 
 2) гаражів і підсобних приміщень 35 
 3) автомобілів 29 
 4)  кишенькові  17 
 5) підприємств, установ і організацій 9 
 предметом злочинного посягання були:  
 гроші та дорогоцінні коштовності 81  
 мобільні телефони, планшети, фотоапарати та комп’ютерна 

техніка (ноутбуки) 
79 

 одяг 52 
 продукти харчування, алкогольні вироби 31  
 побутова техніка (телевізори, мікрохвильові печі) 11 
 інструменти, інвентар 9 
 %; виорби з чорних та кольорових металів 9 
 велосипеди 7 
 частини автомобілів, запчастини до них 4 
 електрообладнання та їх частини  2 
3 Співвідношення місця проживання злочинця і   
 А) місця вчинення злочину  
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 1) у тому ж населеному пункті 91 
 2) в іншому 9 
 Б) місця мешкання потерпілого  
 1) у тому ж населеному пункті 65 
 2) в іншому 35 
4 Способи вчинення крадіжки майна громадян  
 Підготовка до вчинення містила наступні дії 61 
 1) підбір співучасників  73  
 2) вибір об’єкту крадіжки 43 
 3) розробка плану 37 
 4) визначення часу вчинення 33 
 5) підготовка знарядь злочину 15 
 Способи вчинення   
 1) крадіжки зі зламом 38 
 2) вільним доступом  28 
 3) видавлюванням вікон, розбирання стін і даху 24 
 4) шляхом підбору ключа 19 
 5) з попереднім  викраденим ключем 17 
 6) відвідуванням дома 6 
 Способи вчинення крадіжки неповнолітніми у групі 54 
 1) вибивання дверей і видавлювання вікон  41  
  2) зламування запорів  31 
 3) добір ключів (використання раніше викрадених)  17  
 4) проникнення шляхом вільного доступу з балкону  11  
 Способи приховування злочину здійснювалися 57 
 1) самими злочинцями 100 
 2) іншими особами 0 
 Полягали у:  
 1) знищення слідів злочину 68 
 2) давання неправдивих свідчень у разі викриття, у тому числі 

висунення алібі 
52 

 3) відмова від дачі показань 49 
 4) вплив на сумлінних учасників процесу  23 
5 Відомості про слідову картину злочину  
 1) сліди рук 30 
 2) сліди взуття 17 
 3) рукавичок 10 
 4) ) залишені злочинцями предмети 10 
 5) сліди використання знарядь та інструментів 9  
 6) мікросліди 9 
 7) відеозапис з камер спостереження 15 
 8) сліди крові та інших органічних речовин  6  
6 Відомості про потерпілого  
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 Відносини зі злочинцем  
 1) знайомі  37 
 2) не знайомі 63 
7 Дані про осіб, що вчиняють крадіжки:  
 стать:  
 1) чоловіча 87 
 2) жіноча 13 
8 освіта  
 1) неповна середня  35 
 2) середня 5 
 3) технічна (спеціальна) 5 
9 рід занять  
 1) учень 51 
 2) студент 35 
 3) працюючий 14 
1 територіальна належність  
 1) місцевий мешканець 91 
 2) мешканець іншої області (регіону) 9 
1 Наявність судимості  
 у тому числі за ст. 185 КК України 14 
1 Перебування на обліку у лікаря  
 1) психіатра 0 
 2) нарколога 0 
1 Злочин вчинено у стані сп’яніння  
 1) алкогольного  23 
 2) наркотичного 8 
1 Кваліфікуючі ознаки вчинення крадіжки  
 1) повторно 45 
 2)за попередньою змовою групою осіб  54 
 3) з проникненням у житло (сховище чи інше приміщення) 64 
 4) завдання збитків у значних розмірах 64 
1 Відомості про сім’ю, в якій виховався неповнолітній  
 1) неповна 25 
 2) батьками, які зловживають спиртними напоями, не мають 

постійного доходу, раніше були засудженими 
32 

8 Особливості розслідування  
 Проводилися слідчі (розшукові) дії:  
19 Огляд проводився 89 
 1) місця події  79 
 2) предметів і документів   71  
  3)  ділянок місцевості та приміщень поза місцем події   51  
 4) тіла живих осіб (освідування)  21  
1  методом:  



 228

 - концентричним 51 
 - ексцентричним 49 
 - фронтальним 0 
  участь у огляді:  
 - спеціаліста-криміналіста 100 
 - кінологічної служби 1 
  оформлювались додатки до протоколу огляду: 7 
 - фототаблиці 51 
 - плани и схеми 29 
11
0 

Допит свідка і потерпілого (представника потерпілої 
сторони) був спрямований на з’ясування: 

 

 1) обставин кримінального правопорушення, характеру дій 
злочинців 

100 

 2) причини і умови, що сприяли вчиненню злочину 69 
 3) відомостей про минулі взаємини із підозрюваним 39 
11 Допит підозрюваних проводився:  
 1) відразу ж після  затримання 50 
 2) 1 раз 9 
 3) більше одного разу 91 
12 Допит підозрюваних   
 відбувався у конфліктній ситуації 78 
 1) дають неправдиві або неповні показання –  73  
 2) відмовляються від дачі показань –  26 
 3) постійно змінюють показання –  21 
 4) заявляють неправдиве алібі –  17  
 5) визнають свою провину частково  12  
 6) відмовляються співпрацювати зі слідчим  9 
 7) негативно впливають на сумлінного учасника допиту  8 
13 Був спрямований на встановлення  
 1) обставини події злочину  100 
 2) даних, що мають тактичне значення   100 
 3) дії з викраденим майном  100 
 4) відомостей про співучасників крадіжки  81  
  5) характеру дій кожного співучасника  81  
  6) причин й умов, що сприяли учиненню крадіжки  93  
 7) взаємин з потерпілим  65 
14
4 

Найбільшої ефективності допиту неповнолітнього  
досягались у результаті 

 

 Проведення  процесуальної дії  
 у день затримання давали правдиві свідченні 78 
 протягом тижня  31 
 двох тижнів  19 
 місяця  11 
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15 Застосування тактичних прийомів   
 1) встановлення психологічного контакту  100 
 2) викладання показань у формі вільної розповіді  100 
 3) постановка запитань –  100 
 4) демонстрація показань співучасників злочину, потерпілих і 

свідків   
92 

  5) пред’явлення доказів  81  
 6) створення й зняття напруги  73  
 7) створення уявлення про інформованість слідчого 69  
 8) використання рефлексії допитуваного та спостереження за 

його поведінкою    
47 

 9) використання різних темпів допиту  38  
 10) застосування відеозапису   22  
 11) використання в злочинній групі конфліктів й протиріч  19 
16 Одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб 

проводився 
 

 за кількісним показником  
 1) один раз 21 
 2) два і більше рази 79 
 за значенням  
 1) сприяв усуненню протиріч 8 
 2) був необхідним  67 
 3)  проводився 8 
 4) протиріччя були усунуті  12 
 учасниками були  
 1) співучасники злочину 54 
 2) підозрюваний і свідок 46 
 за кількістю учасників проводився  
 1) з двома  97 
 2) з трьома 2 
 3) з чотирма  1 
17 Під час допиту підозрюваного пред’являлися:  
 1) речові докази 8 
 2) фотознімки, схеми, плани, креслення  0 
18 Пред’явлення для впізнання:  
 1) предмети і документи 64 
 2) живі особи в натурі 54 
 3) особи за фотографічним зображенням 21 
 4) особи шляхом поза візуального спостереження 0 
19 До участі залучались спеціалісти 31 
 психологи 64 
 педагоги 36 
 В якості додаткових засобів фіксації використовувались  
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 фотозйомка  11 
 відеозапис  5 
20 Слідчий експеримент проводився 12 
 В конфліктній ситуації 61 
 - давання неповних або неправдивих показань з метою 

уникнення покарання  
43  

 - відмова від участі у дослідах 27  
 - намагання втекти з місця проведення слідчої (розшукової) дії  1 
21 Основні підготовчі заходи до проведення слідчого 

експерименту: 
 

 1) докладний допит особи, чиї показання перевіряються, щодо 
усіх обставин механізму злоичну  

100 

 2) визначення учасників процесуальної дії  100 
 3) визначення найбільш сприятливого часу проведення слідчої 

(розшукової) дії  
85  

 4) попереднє ознайомлення з місцем проведення 
експериментальних дій 

47  

 5) вжиття (за необхідності) заходів для забезпечення безпеки 
учасників слідчого експерименту, забезпечення додаткової 
охорони особи, показання якого перевіряються 

34 

 6) залучення співробітників патрульної поліції для охорони 
місця проведення процесуальної дії, недопущення сторонніх 
осіб, спостереження за оточуючою обстановкою  

34 

 7) підготовка транспорту і необхідних технічних засобів  31 
 8) підготовка й перевірка засобів зв’язку 27 
 9) підготовка речових доказів чи предметів для проведення 

експерименту  
19 

 10) проведення інструктивної наради серед усіх учасників 
слідчого експерименту  

17  

 11) складення плану слідчої (розшукової) дії  11 
 12) отримання консультацій відповідних спеціалістів  2 
 За процесуальним статусом   
 з потерпілими  65 
 свідками  54 
 неповнолітніми підозрюваними  17 
 щодо встановлення:  
 1) послідовності розвитку певної події та механізму злочину 

чи окремих його елементів 
57 

 2) можливості здійснення якої-небудь дії у певних умовах – 
проникнути через проєм невеликих розмірів, перелізти через 
огорожу 

37 

 3) можливості спостереження або сприйняття якого-небудь 
факту чи явища побачити у відповідних умовах освітлення з 
певної відстані, почути звуки 

27 
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 4) шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної події  16 
 5) наявності або відсутності у конкретної особи відповідних 

професійних вмінь та навичок можуть перевірятись для 
перевірки можливості неповнолітнього відрити чи зламати 
запірні пристрої 

3 

 6) можливості вчинення  тих або інших дій за визначений час 3 
 співробітниками:  
 1) слідчих підрозділів 100 
 2) оперативних підрозділів 0 
22 Тактичними помилками слідчого при проведенні 

експерименту є 
 

 1) несвоєчасне проведення експериментальних дій  72  
 2) відсутність технічних засобів фіксації  61 
 3) ігнорування створення умов, максимально наближених до 

тих, в яких відбувалася крадіжка 
19  

 4) відсутність психологічного контакту із неповнолітнім  28 
 5) неякісний добір понятих  12  
 6) відсутність єдиного керівництва процесуальною слідчою 

дією  
9  

23 Додаткові засоби фіксації слідчого експерименту  
 1) фотозйомка 100 
 2) відеозапис 0 
24 Призначення експертиз  
 Види експертиз:  
 1) дактилоскопічна 74 
 2) трасологічна 41 
 3) психологічна 33 
 4) психіатрична 29 
 5) наркологічна 23 
 6) товарознавча 12 
 7) встановлення цілого за частинами 3 
25 З початку розслідування експертиза призначалася:  
 1) протягом 5 діб 37 
 2) протягом 5-15 діб 30 
 3) протягом місяця 22 
 4) понад місяць 11 
26 Об’єкти експертного дослідження:  
 1) предмети, що є речовими доказами 43 
 2) сліди, вилучені під час огляду місця події 47 
 3) знаряддя злочину 10 
27  Результати експертного дослідження дозволили:  
 1) викрити злочинця у вчиненні конкретних діянь, 39 
 2) одержати відомості про особливості вчинення крадіжки 24 
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Додаток Б 
Результати анкетування слідчих (225) і працівників 

оперативних підрозділів поліції (165) 
 

№  З а п и т а н н я %  
   
1 Вкажіть займану Вами  посаду:   
 начальник (заступник начальника) слідчого відділу (відділення) 9 
 старший слідчий 27 
 слідчий 64 
2 Вкажіть стаж практичної роботи:   
 до 1 року 13 
 від 1 до 3 років 37 
 від 3 до 5 років 23 
 від 5 до 10 років  19 
 більше 10 років 8 
3 Чи розслідували Ви крадіжки майна громадян, вчинені 

неповнолітніми  
 

 так, розслідував  100 
 ні 0 
4 Чи існує в органі, де Ви працюєте, спеціалізація окремих 

співробітників по розслідуванню зазначених злочинів: 
 

 існує 37 
 не існує 63 
5 Чи є необхідність, розробки окремої методики розслідування 

крадіжок майна громадян, вчинених неповнолітніми: 
 

 так. 75 
 ні 25 
6 Вкажіть причини (фактори, типові тактичні помилки), які 

впливали на те, що у розслідуваних Вами провадженнях не 
встановлено злочинців

 

 об’єктивного характеру:  
 злочин вчинено при відсутності очевидців в умовах певного 

місця та часу   
31 

 незначний час, що витрачається на вчинення злочину 27 
 злочин виявлено із певним проміжком часу 23 
 кваліфіковані «професійні» дії злочинців 21 
 недостатній рівень наукових розробок щодо форм і методів 

роботи слідчого по провадженням цієї категорії, що враховували 
б сучасний їх стан  

20 

 Суб’єктивного характеру:  
 несвоєчасне проведення слідчої (розшукової) дії  78 
 непослідовне і поверхневе проведення огляду  61 
 неналежне використання технічних засобів для виявлення слідів 29 
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злочину  
 відсутність додатків до протоколу огляду (фотознімків, 

відеозапису, схем тощо)  
17 

 невикористання оперативно-розшукової інформації  12  
7 Вкажіть найбільш ефективні слідчі (розшукові) дії  
 огляд місця події 93 
 допит 100 
 допити потерпілих (їх представників) 47 
 допити свідків 80 
 допити неповнолітніх підозрюваних 31 
 одночасні допити за участю трьох і більше осіб 51 
 пред’явлення для впізнання 90 
 слідчий експеримент 79 
 призначення експертиз 73 
8 Вкажіть джерела з яких найчастіше Вами отримується 

інформація для побудови версій щодо особи злочинця та 
проведення слідчих (розшукових) дій

 

 1) огляд місця події 40 
 2) допити свідків 73 
 3) допити потерпілих(фізичних осіб), представників 

потерпілого (юридичної особи) 
47 

 4) допити неповнолітніх підозрюваних 27 
 5) одночасні допити двох чи більше вже допитаних осіб 53 
 6) проведення впізнання:  
 - живих осіб в натурі 61 
 - за фотознімками 0 
 7) слідчий експеримент зі встановлення:   
 - послідовності розвитку певної події та механізму злочину чи 

окремих його елементів 
61 

 - можливості здійснення якої-небудь дії у певних умовах – 
проникнути через проєм невеликих розмірів, перелізти через 
огорожу 

38 

 - можливості спостереження або сприйняття якого-небудь факту 
чи явища побачити у відповідних умовах освітлення з певної 
відстані, почути звуки 

22 

 - меж поінформованості  особи про факти, що цікавлять слідство; 7 
 - можливості вчинення тих або інших дій за визначений час 6 
 - наявності або відсутності у конкретної особи відповідних 

професійних вмінь та навичок можуть перевірятись для 
перевірки можливості неповнолітнього відрити чи зламати 
запірні пристрої 

6 

 8) додатків до протоколів слідчих (розшукових) дій:  
 - фото таблиць 41 
 - схем, планів 33 



 234

  - відеозаписів 5 
 9) використання спеціальних знань:  
 - власних 11 
 - інших осіб (спеціалістів) 41 
 - результатів експертиз:  
  дактилоскопічної 81 
 трасологічної 49 
 психологічної 26 
  психіатричної 23 
  наркологічної 21 
 товарознавчої 19 
 встановлення цілого за частинами 11 
 мистецтвознавчої 2 
 10) спеціальної літератури  
 - підручників: 21 
 - методичних рекомендацій з розслідування відповідної категорії 

злочинів 
19 

9 Вкажіть умови, які сприяють успішному проведенню слідчих 
(розшукових) дій при розслідуванні даних злочинів: 
 

 

 всебічна та ретельна підготовка  81 
 своєчасність  80 

 правильне застосування тактичних прийомів та їх комплексів 79 
 використання спеціальних знань, у тому числі інших осіб 77 
 залучення відповідних спеціалістів 75 

10 На правдивість й достовірність показань потерпілого можуть 
впливати суб’єктивні та об’єктивні чинники 

 

 швидкий перебіг злочинної події  59 
 стан алкогольного сп’яніння під час учинення злочину  31  
 велике скупчення людей на місці злочину  19  
 намагання потерпілого завищити розмір заподіяної шкоди і 

кількість викрадених речей  
10  

 родинні або товариські стосунки із підозрюваним  7  
11 Вкажіть місце найбільш сприятливе для проведення слідчих 

(розшукових) дій за участю неповнолітнього підозрюваного:
 

 службовий кабінет слідчого  91 
 навчання 6 
 мешкання 3 

12 Вкажіть чи враховуються Вами вольові якості допитуваних 
при проведенні одночасного допиту двох чи більше вже 
допитаних осіб 

 

 так 83 
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 ні 17 

13 Вкажіть способи розміщення трьох і більше неповнолітніх 
при проведенні одночасного допиту  

 

 всіх у лінію  54 
 добросовісних учасників навпроти недобросовісних 39 
 по колу  7 

14 Під час підготовки до одночасного допиту слідчі повинні 
враховувати такі фактори 

 

 залучення як помічників, можливо інших слідчих, співробітників 
оперативних підрозділів, спеціалістів-криміналістів для 
здійснення відеофіксації (не виключено декількох)  

67 

 збільшення чисельності учасників процесуальної дії вимагає 
відповідного приміщення та його обладнання    

43 

 потребує визначення ролі і узгодження дій між значною 
кількістю учасників процесуальної дії  

24 

 підвищується ризик витоку інформації що має значення для  
досудового слідства  

11 

15 Підготовка до пред’явлення для впізнання здійснюється та 
повинна включати такі заходи:  

84 

 додаткове вивчення матеріалів провадження  100  
 встановлення загальних ознак зовнішності підозрюваного  100 
 підбір статистів  100  
 залучення понятих  100 
 попередній допит особи, яка буде впізнавати  100 
 оцінка слідчим ситуації з позиції можливості проведення 

впізнання  
98 

 створення необхідних умов для його проведення  89 
 залучення відповідних спеціалістів  87 
 визначення необхідних технічних засобів фіксації процесуальної 

дії  
78  

  допомоги суміжних служб (карного розшуку, дільничних) в 
організації та проведенні  

64 

 забезпечення безпеки учасників  44 
16 Вкажіть чи доцільно здійснювати підбір неповнолітніх 

статистів у тому ж навчальному закладі, де навчаються 
учасники провадження 

 

 ні 100 
 так  0 

17 Чи здійснюєте Ви психологічну підготовку (підтримку) 
неповнолітніх перед проведенням за їх участю слідчих 
(розшукових) дій 

 

 так 87 
 ні 13 
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18 Психологічна підготовка (підтримка) неповнолітніх перед 
проведенням за їх участю слідчих (розшукових) дій 
здійснюється  шляхом

87 

 роз’яснення змісту та значення  83 
 залучення до участі осіб, які користуються авторитетом  81 
 залучення психологів, педагогів, які вже приймали участь в 

процесуальних діях з цими неповнолітніми 
79 

 формування доброзичливої обстановки  47 
19 Як це впливає на хід та результати процесуальної дії  
 надає неповнолітньому впевненості у собі 87 
 підвищує рівень свідомості та ставлення до участі 85 
 забезпечує встановлення психологічного контакту 81 
 дозволяє більш повно використати тактичні прийоми та їх 

комплекси 
79 

 сприяє зменшенню часу на проведення  77 

 покращує розуміння неповнолітніми значення та змісту слідчої 
(розшукової) дії 

29 
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Додаток В 
 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ  

ТА ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці в яких опубліковані основні наукові результати 

дисертації: 

 

1. Сорока І.В. Особливості проведення слідчого огляду за фактами 

вчинених неповнолітніми крадіжок майна громадян // Науковий вісник 

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2013, № 4, 

с. 444-449. 

2. Сорока І.В. Особливості застосування тактичних прийомів при 

допитах за фактами крадіжок майна громадян, вчинених неповнолітніми // 

Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ, 2014, № 1, с. 362-367. 

3. Сорока И.В. Использование специальных знаний при расследовании 

краж имущества граждан, совершенных несовершеннолетними // Право и 
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