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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Актуальність теми дослідження. В умовах євроінтеграційних процесів, 

що відбуваються в Україні, реформування її економічної, політичної та 
соціальної систем спостерігається загострення криміногенної обстановки у 
державі. Різке падіння економіки спричиняє масове безробіття, у зв’язку з чим 
суттєво ускладнюється матеріальне забезпечення населення держави, що 
зумовлює значне зростання рівня злочинності. Тож охорона громадського 
порядку є одним з пріоритетних напрямів діяльності держави в цілому та 
правоохоронних органів зокрема. З усього масиву кримінальних 
правопорушень, що вчинюються у цій сфері, центральне місце посідає 
хуліганство. 

Хуліганство є найбільш розповсюдженим суспільно небезпечним 
діянням проти громадського порядку. Особи, які вчиняють хуліганські дії, у 
подальшому можуть вчиняти інші, нерідко тяжкі, кримінальні 
правопорушення. Як наслідок хуліганство стає «початковим класом» для 
майбутніх рецидивістів. 

Про необхідність підвищення ефективності роботи правоохоронних 
органів за цим напрямом свідчать офіційні показники стану протидії 
хуліганським проявам в цілому. Так, за даними Міністерства внутрішніх справ 
України, у 2011 р. було зареєстровано 8866 фактів хуліганства, з них 39 % не 
розкрито; у 2012 р. – 8363, з них 32 % не розкрито. За даними Генеральної 
прокуратури України, у 2013 р. вчинено 6315 фактів хуліганства, за якими у 
2888 випадках було складено обвинувальні акти, у 2014 р. – 4962, за якими 
обвинувальні акти було складено у 1896 випадках, у 2015 р. – 4120, за якими 
обвинувальний акт було складено лише у 1472 кримінальних провадженнях. За 
І півріччя 2016 року обліковано 2599 фактів хуліганства, з яких лише в 
700 випадках вручено повідомлення про підозру. 

Узагальнення правоохоронної практики дозволяє дійти висновку, що 
близько 12 % вказаних кримінальних правопорушень вчинюється під час 
проведення спортивно-масових заходів. Все це свідчить про те, що хуліганство 
є досить поширеним кримінальним правопорушенням, а його вчинення у 
зв’язку із проведенням спортивно-масових заходів займає значний відсоток від 
загальної кількості його проявів. За цих умов важливого значення набуває 
удосконалення слідчої діяльності, один із напрямів якої полягає у підвищенні 
ефективності проведення слідчих (розшукових) дій. 

Теоретичну основу дисертаційного дослідження склали фундаментальні 
роботи, що розкривають концептуальні засади розслідування злочинів. Це 
праці Ю. П. Аленіна, Л. І. Аркуші, К. В. Антонова, В. П. Бахіна, В. Д. Берназа, 
Р. С. Бєлкіна, О. І. Возгріна, А. Ф. Волобуєва, І. Ф. Герасимова, 
В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, 
І. І. Когутича, О. Н. Колесніченка, В. П. Колмакова, В. О. Коновалової, 
В. К. Лисиченка, І. М. Лузгіна, В. Г. Лукашевича, Є. Д. Лук’янчикова, 
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В. О. Образцова, М. А. Погорецького, М. В. Салтевського, М. Я. Сегая, 
Р. Л. Степанюка, О. Ю. Татарова, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, 
П. В. Цимбала, К. О. Чаплинського, С. С. Чернявського, Ю. М. Чорноус, 
С. Н. Чурилова, В. Ю. Шепітька, Б. В. Щура, О. О. Юхна, М. П. Яблокова, 
О. Г. Яновської та ін. 

Деякі аспекти розслідування кримінальних правопорушень проти 
громадського порядку та безпеки висвітлювали В. П. Власов, Л. Д. Гаухман, 
П. В. Шалдирван, М. Г. Шурухнов та інші. Безпосередньо на монографічному 
рівні зазначеною проблематикою займалися: М. С. Бушкевич, 
Ю. А. Віленський, М. М. Єфімов, В. І. Захаревський, А. О. Крикунов, 
В. В. Налуцишин, М. І. Ніколайчик, О. І. Овчаренко, Г. І. Піщенко. Проте 
особливості кримінального провадження у справах про хуліганство, вчинене 
під час проведення спортивно-масових заходів, не були досліджені у повному 
обсязі з урахуванням чинного КПК України та сучасних потреб 
правоохоронної практики. Наведені обставини у своїй сукупності визначили 
актуальність окресленої проблеми, її наукову, теоретичну та практичну 
значущість й зумовили вибір теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано відповідно до Стратегії національної безпеки України 
«Україна у світі, що зміцнюється», затвердженої Указом Президента України 
від 26.05.2015 № 287/2015; Державної програми профілактики правопорушень 
на період до 2015 р., схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 29.09.2011 № 1911; Концепції державної політики у сфері боротьби з 
організованою злочинністю, схваленої Указом Президента України від 
21.10.2011 № 1000/2011; Переліку пріоритетних напрямів наукового 
забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-
2019 рр., затвердженого наказом МВС України від 16.03.2015 № 275; Плану 
заходів Міністерства внутрішніх справ, спрямованих на реалізацію норм 
Кримінального процесуального кодексу України, затвердженого наказом МВС 
України від 08.08.2012 № 685, п. 6 розділу «Правові засоби боротьби зі 
злочинністю»; Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011-
2015 рр., затверджених постановою Загальних зборів Національної академії 
правових наук України від 24.09.2010,№ 14-10, а також основних напрямів 
наукових досліджень та планів науково-дослідних робіт Національної академії 
внутрішніх справ на 2014-2017 рр. 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є вирішення конкретного 
наукового завдання з розробки методики розслідування хуліганства, вчиненого 
під час проведення спортивно-масових заходів. Комплексність мети, її 
багатоплановість зумовили необхідність вирішення таких задач: 

– розробити структуру криміналістичної характеристики хуліганства, 
вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів; 

– окреслити типові способи вчинення хуліганства під час проведення 
спортивно-масових заходів; 

– з’ясувати зміст обстановки вчинення кримінального правопорушення; 
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– визначити криміналістично вагомі ознаки особи злочинця та 
потерпілого; 

– виокремити обставини, що підлягають доказуванню у справах про 
хуліганство, вчинене під час проведення спортивно-масових заходів; 

– визначити типові слідчі ситуації, що виникають у ході розслідування 
хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів; 

– конкретизувати тактичні особливості проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій початкового етапу розслідування; 

– визначити особливості тактики проведення слідчих (розшукових) дій 
подальшого етапу розслідування; 

– з’ясувати особливості використання спеціальних знань при розслідуванні 
хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у 
діяльності правоохоронних органів при розслідуванні хуліганства, вчиненого 
під час проведення спортивно-масових заходів. 

Предмет дослідження – розслідування хуліганства, вчиненого під час 
проведення спортивно-масових заходів. 

Методи дослідження. Методи дослідження визначено специфікою роботи, 
її метою і поставленими задачами, з урахуванням об’єкта та предмета 
дослідження. Методологічною основою дисертації є діалектичний метод, 
використання якого дозволило скласти цілісну систему уявлень про становлення 
та перспективи організаційно-тактичного забезпечення розслідування 
хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів. 

У процесі дослідження було використано загальнонаукові та спеціальні 
методи наукового пізнання. Їх застосування обумовлено системним підходом, 
що дозволяє досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і 
юридичної форми, здійснювати системний аналіз тактики протидії 
хуліганству, вчиненому під час проведення спортивно-масових заходів. 
Порівняльно-правовий та формально-юридичний методи застосовувалися при 
аналізі норм чинного кримінального і кримінально-процесуального 
законодавства України та інших країн, а також їхнього співставлення з метою 
обґрунтування висновків і пропозицій щодо доповнення чи уточнення 
(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 1.1-1.4, 2.1, 3.1-3.2). Системно-структурний метод 
застосовувався при визначенні змісту криміналістичної характеристики 
хуліганства, дослідженні видів, способів та інших її елементів у взаємозв’язку 
між собою (підрозділи 1.2-1.4). Метод моделювання став у нагоді під час 
формування висновків до розділів і загальних висновків по роботі, а також 
пропозицій щодо вдосконалення кримінально-процесуального законодавства 
(розділи 1-3). Документальний та статистичний методи використовувалися 
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для аналізу й узагальнення статистичних даних та емпіричної інформації з 
наведеної проблематики для дослідження ефективності організаційно-
тактичного забезпечення досудового розслідування (підрозділи 1.2-1.4, розділи 
2 і 3) та дозволили визначити прогалини як в організаційному, так і у 
тактичному забезпеченні проведення окремих слідчих (розшукових) дій 
(розділи 2 і 3). Соціологічний метод використовувався при узагальненні 
результатів вивчення кримінальних проваджень, даних опитування й 
анкетування працівників прокуратури, слідчих, оперативних та експертних 
підрозділів МВС України за спеціально розробленою анкетою згідно з 
предметом дослідження (підрозділи 1.2, 1.3, 1.4, 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 2011-2016 рр. Розглянуто 
матеріали 225 кримінальних проваджень з проблематики дослідження 
(Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська, Волинська, Львівська, Одеська області, м. Київ) за 2009-
2016 рр.; дані офіційної статистичної звітності Генеральної прокуратури та 
МВС України за 2005-2016 рр.; зведені результати опитувань 97 працівників 
прокуратури, 223 слідчих, 187 працівників оперативних підрозділів та 
57 фахівців експертних установ. При підготовці дисертації автор 
використовував власний досвід роботи у слідчих підрозділах Національної 
поліції України. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що 
дисертація є одним із перших у вітчизняній науці криміналістики 
монографічних комплексних досліджень методики розслідування хуліганства, 
вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів. У результаті 
проведеного дослідження сформульовано низку положень, висновків і 
рекомендацій, що характеризуються науковою новизною й мають важливе 
теоретичне та практичне значення, зокрема: 

уперше: 
– надано авторське визначення криміналістичної характеристики 

хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів, як 
системи відомостей про криміналістично вагомі ознаки цього різновиду 
кримінальних правопорушень, котра сприяє побудові слідчих версій та 
вирішенню низки завдань досудового розслідування; 

– розроблено структуру криміналістичної характеристики хуліганства, 
вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів, до якої включено 
такі елементи: спосіб вчинення злочину, предмет злочинного посягання, 
обстановка вчинення хуліганства, особа злочинця та потерпілого; 

– визначено кореляційні зв’язки між особою злочинця та особою 
потерпілого, що пояснює вибірковість дій злочинця залежно від конкретної 
слідчої ситуації: потерпілий – учасник спортивно-масового заходу, арбітр, 
стюард; сутички фанатів різних клубів; 

– надано типові ознаки, що характеризують особу злочинця, зокрема: 
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стать, вік, освіта, місце роботи, стан алкогольного сп’яніння, місце 
проживання стосовно району вчинення хуліганських дій, наявність судимості 
та мотиви злочину; 

удосконалено: 
– систему типових способів вчинення хуліганства, вчиненого під час 

проведення спортивно-масових заходів; 
– 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; 

– обставини, що підлягають дослідженню та доказуванню при розслідуванні 
хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів; 

– типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування хуліганства, 
вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів, серед яких виділено 
такі: 1) повідомлено особі про підозру, достатньо доказів для доведення її 
причетності до вчинення злочину; 2) повідомлено про підозру, зібрано докази, 
але їх недостатньо для встановлення вини підозрюваного; 3) зібрано 
недостатню кількість доказів та не встановлено особу злочинця; 

– комплекси слідчих (розшукових) дій та інших заходів, спрямованих на 
вирішення слідчих ситуацій, що виникають у подальшому етапі розслідування 
хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів; 

дістало подальшого розвитку: 
– теоретичні положення щодо поняття криміналістичної характеристики 

злочинів, її структури, значення та можливостей використання при 
розслідуванні злочинів; 

– система типових слідчих ситуацій, що виникають на початковому етапі 
розслідування хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових 
заходів, серед яких виділено такі: 1) особу затримано на місці події, є свідки, 
потерпілий і матеріальні сліди; 2) особа, яка вчинила хуліганські дії, зникла, вона 
відома лише за ознаками зовнішності, які встигли запам’ятати потерпілий та 
свідки; 3) виявлено сліди хуліганських дій, злочинець невідомий, свідків немає; 

– наукові підходи щодо доцільності постійного оновлення тактичних 
прийомів проведення слідчих (розшукових) дій із урахуванням сучасних 
потреб слідчої практики з протидії хуліганським проявам; 

– положення щодо організації і тактики проведення окремих слідчих 
(розшукових) дій, спрямованих на вилучення інформації з матеріальних 
(огляд) та особистісних (допит підозрюваного, потерпілого, свідка) джерел. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 
викладені в роботі висновки і пропозиції можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – сформульовані та викладені теоретичні 
положення, узагальнення, висновки і рекомендації мають як 
загальнотеоретичне, так і прикладне значення для науки кримінально-
процесуального права, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. 
Вони в сукупності утворюють підґрунтя для подальшого удосконалення і 
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розвитку методики розслідування окремих видів злочинів (акти впровадження 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 26.03.2015 
й Університету митної справи та фінансів від 10.04.2015);  

– навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін 
«Кримінальний процес», «Криміналістика», «Тактичні особливості проведення 
слідчих (розшукових) дій», «Криміналістичні засоби та методи розкриття і 
розслідування кримінальних правопорушень», а також при підготовці 
підручників, текстів лекцій і навчально-методичних матеріалів, проведенні 
семінарів і практичних занять з кримінального процесу, криміналістики, 
оперативно-розшукової діяльності (акт впровадження Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ від 26.03.2015);  

– практичній діяльності – основні положення і висновки дисертації 
затверджені й використовуються у діяльності органів прокуратури і досудового 
розслідування Національної поліції України (акти впровадження прокуратури 
Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська від 09.04.2015; 
слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області від 15.05.2015; 
ДНДЕКЦ МВС України від 12.06.2015, № 4/2015), а також на курсах 
перепідготовки і підвищення кваліфікації та у системі службової підготовки. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні й практичні 
результати виконаної дослідницької роботи в цілому та окремі її аспекти 
викладено у наукових доповідях і повідомленнях на міжнародних і 
всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, зокрема: 
«Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні» 
(Дніпропетровськ, 2014); «Актуальні питання досудового розслідування та 
сучасні тенденції розвитку криміналістики» (Харків, 2014); «Актуальні 
питання теорії і практики криміналістичної науки» (Київ, 23.01.2015); 
«Використання спеціальних знань у досудовому розслідуванні» 
(Дніпропетровськ, 2015); «Актуальні проблеми розслідування злочинів у 
сучасних умовах» (Дніпропетровськ, 2015); «Актуальні питання оперативно-
розшукової протидії злочинам» (Дніпропетровськ, 2015); «Актуальні 
проблеми досудового розслідування» (Кривий Ріг, 2015). 

Публікації. Основні результати дослідження опубліковано у 
тринадцяти наукових публікаціях за темою дисертації, з яких шість – у 
наукових журналах та збірниках наукових праць, визначених МОН України як 
фахові видання з юридичних наук, у тому числі одна в періодичному виданні 
іншої держави, а також у семи тезах доповідей на науково-практичних 
конференціях та семінарах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів, які охоплюють десять підрозділів, висновків, списку використаних 
джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації становить 233 сторінки, з яких 
основного тексту – 172 сторінки. Список використаних джерел налічує 
246 найменувань і займає 24 сторінки, 4 додатки викладено на 37 сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, висвітлено 

ступінь вивчення проблеми, зв’язок роботи з науковими програмами, планами 
і темами, визначено мету, задачі, об’єкт і предмет дослідження, 
охарактеризовано методи, теоретичне й емпіричне підґрунтя дисертаційного 
дослідження, сформульовано наукову новизну, підкреслено наукове і 
практичне значення одержаних результатів, подано відомості про наукові 
публікації. 

Розділ 1 «Криміналістична характеристика хуліганства, вчиненого 
під час проведення спортивно-масових заходів» складається з чотирьох 
підрозділів, в яких розглянуто стан наукової розробленості проблеми, поняття 
і структуру криміналістичної характеристики хуліганства, вчиненого при 
проведенні спортивно-масових заходів, способи злочину, обстановку учинення 
хуліганських дій, предмет злочинного посягання та розроблено 
характеристику особи злочинця і потерпілого. 

У підрозділі 1.1 «Структура криміналістичної характеристики 
хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів» 
дисертантом досліджуються наукові погляди вчених (О. М. Басалаєва, 
В. П. Бахіна, О. Н. Колесниченка, В. О. Коновалової, Б. Є Лук’янчикова, 
І. Ф. Пантелєєва, М. В. Салтевського) щодо понять, принципів, змісту і 
призначення криміналістичної характеристики злочинів. 

Криміналістичну характеристику хуліганства, вчиненого під час 
проведення спортивно-масових заходів, визначено як систему відомостей про 
криміналістично вагомі ознаки цього різновиду кримінальних правопорушень, 
котра сприяє побудові слідчих версій та вирішенню низки завдань досудового 
розслідування. 

На підставі аналізу наведених в літературі класифікацій методик 
розслідування злочинів (В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, І. О. Возгрін, С. Г. Любічев, 
В. П. Образцов, С. М. Чурилов, А. В. Шмонін) автор дійшов висновку, що 
методику розслідування хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-
масових заходів, слід розглядати як внутрішньовидову методику 
розслідування хуліганства. Її значення слід поділяти на практичне й 
теоретичне. Для розслідуванням найбільш важливим є практичне застосування 
того чи іншого засобу, що допоможе в цьому процесі. 

Вивчення і аналіз кримінальних проваджень та опитування слідчих 
поліції дозволило дійти висновку, що до структури криміналістичної 
характеристики досліджуваної категорії злочинів слід відносити такі елементи: 
1) спосіб вчинення злочину; 2) обстановка вчинення хуліганських дій; 
3) предмет злочинного посягання; 4) особа потерпілого; 5) особа злочинця. 

Визначено, що недоцільно виділяти в названій структурі такий елемент, 
як «слідова картина». Це пов’язано з тим, що він розглядається в процесі 
розгляду як окремих складових криміналістичної характеристики, так і під час 
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дослідження організаційно-тактичних особливостей проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій. Крім того, в дослідженнях інших авторів він досить 
повно характеризувався, а особливої його специфіки з огляду на вчинення 
хуліганства під час проведення спортивно-масових заходів виявлено не було. 

У підрозділі 1.2 «Способи вчинення хуліганства під час проведення 
спортивно-масових заходів» доведено, що вказаний елемент є центральним у 
структурі криміналістичної характеристики досліджуваного злочину. 

Характеризуючи структуру способу вчинення хуліганства, автор поділяє 
наукові погляди В. В. Тіщенка, який розглядає його як поєднання підготовки, 
вчинення і приховування злочину. На підставі узагальнення матеріалів 
кримінальних проваджень визначено, що підготовка до вчинення злочину мала 
місце у 42 % випадків від їх загальної кількості. Зокрема, у 46 % випадків 
злочинці розробляли план злочинної діяльності; 58 % – обирали об’єкт посягання 
(стадіон, спортивний комплекс); 16 % – добирали співучасників злочину; 9 %; – 
розподіляли ролі між ними; 65 % – підшуковували знаряддя злочину. 

Серед способів вчинення хуліганства під час проведення спортивно-
масових заходів визначено такі: 1) цинічні рухи тіла у поєднанні з 
нецензурною лайкою та нанесенням побоїв; 2) пошкодження майна; 
3) створення шуму, який призводить до зриву спортивно-масових заходів; 
4) публічне оголення різних частин тіла; 5) опір представникам 
правоохоронних органів або іншим громадянам; 6) використання 
піротехнічних засобів; 7) порушення нормального режиму роботи стадіону, 
школи, спортивного комплексу. 

За даними вивчення кримінальних проваджень встановлено, що 
хуліганські дії супроводжувалися використанням: а) вогнепальної зброї – 1 %; 
б) холодної зброї – 19 %; в) спеціально пристосованих предметів для завдання 
тілесних ушкоджень – 31 %; г) випадково підібраних предметів – 35 %. 

Акцентовано на способах приховування злочинної діяльності, зокрема: 
1) зникнення з місця події, у тому числі з використанням автотранспорту; 
2) приховування слідів злочину; 3) знищення знарядь злочину; 4) відмова від 
давання показань або надання неправдивих показань, у тому числі 
неправдивого алібі. 

У підрозділі 1.3 «Обстановка вчинення хуліганських дій та предмет 
злочинного посягання» досліджено місце, час і умови вчинення хуліганства у 
ході проведення спортивно-масових заходів, предмет посягання, а також 
кореляційні зв’язки між ними та матеріальними елементами оточуючого 
середовища. 

Обстановка вчинення хуліганства є одним із найважливіших елементів 
криміналістичної характеристики. Підготовка, вчинення і приховування 
хуліганства здійснюється у тій або іншій обстановці, за певних умов, що здатні 
впливати на інші елементи криміналістичної характеристики. 

Залежно від місця вчинення хуліганських дій з’ясовано, що 49 % з них 
відбуваються на стадіонах; 44 % – трибунах і секторах стадіонів; 5 % – 
спортивних комплексах; 9 % – навчальних закладах (школи, коледжі); 27 % – 
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прилеглих територіях (вулиці, сквери, площі біля стадіонів, спортивні 
комплекси, подвір’я шкіл); 7 % – місцях перегляду спортивно-масових заходів; 
1 % – інших місцях. 

Залежно від часу хуліганських дій з’ясовано, що близько 3 % з них 
вчиняються вранці (з 6 до 12 години); 24 % – удень (з 12 до 18 години); 59 % – 
увечері (з 18 до 24 години); 14 % – вночі (з 1 до 6 години). 

Відповідно до пори року влітку хуліганські дії здебільшого вчиняються 
у 41 % випадків; восени – 23 %; взимку – 9 %; навесні – 27 %. 

Доведено залежність між часом, місцем й обстановкою вчинення 
хуліганства, а також місцем проживання злочинця. Так, з 18 до 24 години 
хуліганські дії найчастіше вчинюються на стадіонах – 41 %; трибунах – 32 %; 
прилеглих територіях – 11 %. У свою чергу, вночі (з 1 до 6 години) 
хуліганство, як правило, вчинюється на прилеглих територіях до спортивних 
комплексів та стадіонів (78 %), що пояснюється переміщенням вболівальників 
після проведення матчу. Здебільшого місця учинення хуліганських дій не було 
пов’язане з місцем їхнього проживання – 43 %; відповідало району 
проживання злочинців – 27 %. 

Акцентовано на умовах учинення хуліганських дій, зокрема: проведення 
спортивно-масових заходів; велике скупчення людей; відсутність патрульної 
поліції, представників громадськості, стюардів та ін. 

Визначено зв’язки між предметом злочинного посягання і особою 
злочинця. Під час пошкодження (знищення) майна злочинець був футбольним 
уболівальником (38 %), перебував у стані сп’яніння (91 %), раніше 
притягувався до кримінальної відповідальності (35 %). Такі відомості надають 
слідчому можливість якісно планувати слідчі (розшукові) дії та інші заходи. 
Зокрема, розшук злочинця за базами футбольних уболівальників певного 
клубу, перевірка раніше засуджених за місцем їхнього проживання тощо. 

У підрозділі 1.4 «Характеристика особи потерпілого та злочинця» 
зазначено, що сукупність відомостей щодо типових ознак суб’єкта злочину та 
особи потерпілого є одним з основних й обов’язкових елементів 
криміналістичної характеристики хуліганства. 

Виокремлено віктимогенні групи у досліджуваній категорії проваджень. 
Першу групу складають гравці різних команд, які своїми діями можуть 
спровокувати хуліганські прояви від глядачів спортивно-масового заходу. Ці 
дії можуть бути як правомірними (забитий у ворота м’яч), так і 
неправомірними (образливі жести або вигуки у бік вболівальників команди-
суперниці). Другу групу створюють випадки, коли поведінка уповноважених 
осіб під час проведення спортивно-масових заходів (арбітри, представники 
спортивних федерацій) пов’язана з виникненням ситуації, що сприяє 
учиненню хуліганства. Третю групу складають ситуації, у яких правомірна 
поведінка потерпілого є приводом для вчинення хуліганських дій. Четверту 
групу складають ситуації, пов’язані з діями уболівальників, які своєю 
поведінкою постійно провокують один одного на протиправні дії. 

Узагальнення кримінальних проваджень дозволило дійти висновку, що 
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хуліганські дії під час проведення спортивно-масових заходів вчиняють 
здебільшого чоловіки (99 %). Стосовно віку злочинців, то 71 % з них був у віці 
від 18 до 30 років, від 14 до 18 років – 4 %, від 30 до 40 років – 17 %, особи від 
40 років – 8 %. Доведено, що особи без постійного місця роботи вчиняють 
56 % злочинів, учні (студенти) – 32 %, працюючі – 12 %. 

Визначено залежність між віком злочинця, мотивом хуліганських дій, 
часом і місцем їх вчинення, зокрема у 57 % випадків мотивом хуліганства 
стало бажання показати свою силу. В цих випадках хуліганство вчинювалось 
проти вболівальників інших команд особами віком від 18 до 30 років на 
футбольних матчах. Здебільшого хуліганство ними вчинювалося, як правило, з 
18 до 24 години. 

Розділ 2 «Початковий етап розслідування хуліганства, вчиненого під 
час проведення спортивно-масових заходів» складається з трьох підрозділів, 
у яких розглядаються особливості організації досудового розслідування 
вказаної категорії злочинів. 

У підрозділі 2.1 «Обставини, що підлягають доказуванню, та типові 
слідчі ситуації при розслідуванні хуліганства, вчиненого під час проведення 
спортивно-масових заходів» визначається перелік обставин, що підлягають 
доказуванню, а також алгоритми дій слідчого відповідно до типових слідчих 
ситуацій початкового і подальшого етапів розслідування. 

На підставі узагальнення матеріалів кримінальних проваджень 
визначено обставини, що підлягають доказуванню, зокрема: 1) чи дійсно були 
вчинені хуліганські дії й у чому вони полягали; 2) час, місце та обстановка 
учинення хуліганських дій; 3) характеристика особи злочинця; 4) результати 
діяння; 5) причини й умови, що сприяли учиненню злочину; 6) чи не 
спровокували потерпілі хуліганські дії; 7) обставини, які впливають на ступінь 
тяжкості злочину, характеризують особу злочинця, обтяжують чи 
пом’якшують його покарання, або ті, які виключають кримінальну 
відповідальність чи є підставою закриття кримінального провадження; 
8) мотиви хуліганських дій; 9) які знаряддя використовувались для вчинення 
хуліганських дій; 10) чи не було в процесі хуліганських дій учинено інші 
кримінальні правопорушення. 

Виокремлено такі типові слідчі ситуації початкового етапу 
розслідування: 1) особу затримано на місці події, є свідки, потерпілий і 
матеріальні сліди; 2) особа, яка вчинила хуліганські дії, зникла, вона відома 
лише за ознаками зовнішності, які встигли запам’ятати потерпілий та свідки; 
3) виявлено сліди хуліганських дій, злочинець невідомий, свідків немає. 

Визначено такі форми взаємодії працівників різних підрозділів 
Національної поліції України при розслідуванні хуліганства: обмін 
інформацією – 87 %, виконання письмових доручень – 82 %, спільне 
використання наявних сил та засобів – 34 %, спільне планування розшукових 
заходів – 28 %. 

На подальшому етапі розслідування виділено такі слідчі ситуації: 
1) повідомлено про підозру, достатньо доказів для доведення причетності особи 
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до вчинення злочину (39 %); 2) повідомлено про підозру, зібрано докази, але їх 
недостатньо для встановлення вини підозрюваного (26 %); 3) зібрано недостатню 
кількість доказів та не встановлено особу злочинця (35 %). 

У підрозділі 2.2 «Організація і тактика проведення огляду та 
освідування» зазначено, що огляд належить до числа найважливіших, 
першочергових і незамінних слідчих (розшукових) дій. На основі аналізу 
різних наукових підходів (В. П. Бахіна, Є. Д. Лук’янчикова, В. П. Колмакова, 
К. О. Чаплинського, В. Ю. Шепітька) розглянуто особливості організації і 
тактики проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням слідчої ситуації. 

Огляд дозволяє слідчому безпосередньо сприймати місце події, скласти 
уявлення про механізм учинення хуліганських дій, встановити особу злочинця, 
визначитися зі слідовою картиною злочину, висунути слідчі версії та 
визначити подальші напрями розслідування. 

Акцентовано на своєчасності й швидкості проведення огляду, що 
пояснюється такими чинниками: значне скупчення людей, щільний рух 
транспорту, запобігання можливості переривання спортивно-масового заходу. 

Розглянуто два види освідування: слідче, що проводиться слідчим, і 
судово-медичне, яке здійснюється судово-медичним експертом чи лікарем. 
Узагальнення кримінальних проваджень надало змогу дійти висновку, що 
освідування проводилося у 78 % випадків, з них у 71 % – за участю 
підозрюваного, 45 % – потерпілого, 5 % – свідка. 

Серед об’єктів освідування при розслідуванні хуліганства виділено такі, як: 
1) підозрюваний, на тілі якого можуть бути особливі прикмети (татуювання, 
родимі плями, шрами); 2) сліди боротьби, поранення, а також інші ознаки; 
3) потерпілий, на тілі якого можуть бути різні тілесні ушкодження і сліди 
злочину (крові, сечі, інші речові докази біологічного походження); 4) свідок, на 
тілі якого можуть бути сліди, які мають відношення до злочину. 

У підрозділі 2.3 «Особливості проведення допиту підозрюваного, потерпілого 
та свідка» визначено організаційні і тактичні особливості допиту у справах про 
хуліганство, учиненого під час проведення спортивно-масових заходів. 

Особливостями проведення допиту є застосування тактичних прийомів, 
які залежать від слідчої ситуації (конфліктна і безконфліктна), що склалася 
між учасниками допиту. Розроблено тактичні прийоми допиту підозрюваних, 
свідків та потерпілих. 

Доведено, що результативність допитів прямо залежить від часу та 
раптовості їх проведення. Більшість допитів підозрюваного проводяться у 
конфліктних ситуаціях (89 %). До основних видів конфліктних ситуацій 
допиту віднесено такі: відмова допитуваного від давання показань (87 %); 
давання допитуваним неправдивих (74 %) або неповних показань (34 %); 
постійна зміна показань (23 %); відсутність психологічного контакту із 
допитуваним (91 %); вчинення допитуваним активної протидії під час допиту 
(27 %); негативний вплив на сумлінного учасника допиту (19 %). 

На підставі анкетування слідчих поліції визначено основні тактичні 
прийоми допиту, зокрема: 1) встановлення психологічного контакту із 
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допитуваним (100 %); 2) викладання показань у формі вільної розповіді (76 %); 
3) постановка запитань (92 %); 4) пред’явлення доказів (72 %); 5) створення 
уявлення про інформованість слідчого (46 %); 6) використання фактора 
раптовості (21 %); 7) розповідь слідчим версій про ймовірний розвиток 
злочинної події (18 %); 8) застосування науково-технічних засобів (34 %). 

Розділ 3 «Подальший етап розслідування хуліганства, вчиненого під 
час проведення спортивно-масових заходів» складається з трьох підрозділів, 
в яких розглядаються особливості проведення одночасного допиту двох чи 
більше раніше допитаних осіб, пред’явлення для впізнання, обшуку, слідчого 
експерименту, а також використання спеціальних знань. 

Підрозділ 3.1 «Організація і тактика проведення одночасного допиту 
раніше допитаних осіб та пред’явлення для впізнання» присвячений 
висвітленню організаційно-тактичних особливостей проведення вказаних 
слідчих (розшукових) дій на подальшому етапі розслідування. 

Визначено, що одночасний допит двох чи більше раніше допитаних осіб 
проводився у 57 % випадків, з них у 48 % – між потерпілим і підозрюваним; у 
32 % – між підозрюваним і свідком; у 12 % – між підозрюваними; у 9 % – між 
потерпілим і свідком; у 1 % – між свідками; у 1 % – між потерпілими. 

Встановлено, що одночасний допит раніше допитаних осіб проводився з 
метою: 1) викриття одного із допитуваних у дачі неправдивих показань; 
2) з’ясування причин суперечностей в показаннях допитаних та їх усунення; 
3) додаткової перевірки й закріплення показань свідків, потерпілих, 
підозрюваних; 4) посилення позиції сумлінних учасників допиту, які надали 
правдиві показання. 

У справах про хуліганство для впізнання здебільшого пред’являлися 
живі особи (85 %), різні предмети (13 %), інші об’єкти – приміщення, окремі 
ділянки місцевості (2 %). Доведено, що знаряддя злочину доцільно 
пред’являти не тільки потерпілому, але й підозрюваному та іншим особам, які 
могли бачити цей предмет. 

Під час проведення впізнання слідчим використовувалися фотозйомка 
(11 %) та відеозапис (5 %). 

У підрозділі 3.2 «Тактика проведення обшуку та слідчого 
експерименту» розглянуто організацію і тактику проведення слідчих 
(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування. 

На основі узагальнення різних наукових підходів (С. М. Астапкіна, 
Ф. В. Глазирін, В. О. Коновалова, В. Ю. Шепітько) запропоновано тактичні 
прийоми, що використовуються під час проведення подальших слідчих 
(розшукових) дій при розслідуванні хуліганства. 

До об’єктів, що підлягають виявленню під час обшуку, відносяться ті, які: 
1) доводять факт учинення хуліганських дій (предмети, що належать 
потерпілому або якими були нанесені тілесні ушкодження); 2) характеризують 
особу злочинця (медичні довідки; характеристики з місця роботи); 
3) пояснюють характер взаємовідносин підозрюваного з потерпілим чи свідком 
(символіка футбольних клубів; записи про належність до фанатських об’єднань; 
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анонімні листи образливого характеру до вболівальників інших футбольних 
клубів); 4) вказують на можливе місце знаходження підозрюваного, який 
переховується (адреси розміщення фанатських клубів; інформація з мобільних 
телефонів); 5) свідчать про вчинення підозрюваним інших злочинів (наркотичні 
речовини та прекурсори; файєри, вибухові речовини тощо). 

Акцентовано на доцільності залучення до проведення обшуку 
підозрюваного, потерпілого та свідка. Узагальнення матеріалів кримінальних 
проваджень свідчить, що підозрювані до обшуку залучалися лише у 23 % 
випадків, потерпілі і свідки – в 1 %, що не може не впливати на якість 
проведення слідчої (розшукової) дії. 

Визначено основні види слідчого експерименту, зокрема зі встановлення: 
1) можливості здійснення якої-небудь дії в певних умовах; 2) меж 
поінформованості особи про факти, що цікавлять слідство; 3) послідовності 
розвитку певної події та механізму злочину чи окремих його елементів; 
4) можливості спостереження або сприйняття якого-небудь факту чи явища; 
5) можливості учинення тих або інших дій за визначений час; 6) наявності або 
відсутності у конкретної особи певних професійних вмінь та навичок. 

До найбільш доцільних тактичних прийомів, що можуть 
використовуватись при проведенні слідчого експерименту, віднесено такі: 
а) використання натурних моделей (38 %); б) проведення слідчого 
експерименту з кожною особою окремо (92 %); в) використання відповідних 
засобів фіксації слідчої (розшукової) дії (25 %). 

У підрозділі 3.3 «Особливості використання спеціальних знань» 
розглядаються різні форми використання спеціальних знань при розслідуванні 
хуліганства. 

Визначено основні форми використання спеціальних знань при 
розслідуванні хуліганства, зокрема: 1) безпосереднє використання слідчим 
спеціальних знань під час розслідування злочину; 2) участь спеціаліста при 
проведенні слідчих (розшукових) дій; 3) призначення та проведення експертиз. 

На підставі узагальнення матеріалів слідчо-судової практики зроблено 
висновок, що за даною категорією злочинів проводяться такі судові 
експертизи: судово-медична (69 %), судово-біологічна експертиза речових 
доказів (9 %), судово-психіатрична (29 %), балістична (12 %), експертиза 
холодної зброї (21 %), дактилоскопічна (3 %), інші види експертиз (2 %). 

 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 
наукового завдання, яке полягає у розробці та науковому обґрунтуванні 
концептуальних правових, організаційних і тактичних засад розслідування 
хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів. 
Розроблено науково-прикладні підходи до забезпечення методики 
розслідування хуліганства. Найсуттєвішими з них є такі: 
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1. Криміналістична характеристика хуліганства, вчиненого під час 
проведення спортивно-масових заходів, являє собою систему відомостей про 
криміналістично вагомі ознаки цього різновиду кримінальних правопорушень, 
котра сприяє побудові слідчих версій та вирішенню низки завдань досудового 
розслідування. Її структуру складають такі елементи: спосіб вчинення 
злочину, предмет злочинного посягання, обстановка вчинення хуліганства, 
особа злочинця та потерпілого. 

2. Спосіб вчинення злочину розглядається як система дій з підготовки, 
вчинення та приховування хуліганських дій, зумовлена умовами зовнішнього 
середовища, об’єктом злочинного посягання та психофізичними 
властивостями злочинця. 

Визначено основні способи учинення хуліганства: 1) цинічні рухи тіла у 
поєднанні з нецензурною лайкою та нанесенням побоїв (73 %); 
2) пошкодження майна (51 %); 3) створення шуму, що призводить до зриву 
спортивно-масових заходів (46 %); 4) публічне оголення особою різних частин 
тіла (21 %); 5) опір працівникам патрульної поліції або іншим представникам 
громадськості (19 %); 6) використання піротехнічних засобів (16 %); 
7) порушення нормального режиму роботи стадіону, школи чи спортивного 
комплексу (15 %). 

Доведено, що здебільшого (63 %) злочинці використовують 
неповноструктурний склад способу вчинення хуліганства. Проте в їх діях 
мають місце і підготовчі заходи до вчинення хуліганства (37 %), серед яких: 
1) розроблення плану злочину (36 %); 2) визначення об’єкта посягання (58 %); 
3) добір учасників групи (16 %); 4) розподіл ролей між співучасниками 
злочину (9 %); 5) підготовка знарядь злочину (63 %). 

Основними способами приховування злочину є такі: зникнення з місця 
події (62 %), у тому числі з використанням транспортних засобів (14 %); 
знищення слідів (56 %) і знарядь (48 %) злочину; дача неправдивих показань 
(59 %); відмова від дачі показань (38 %). 

3. Визначено обстановку вчинення хуліганства. Залежно від місця 
вчинення хуліганства з’ясовано, що близько 49 % вчиняється на стадіонах; 
44 % – на трибунах (секторах) стадіонів; 5 % – на спортивних комплексах; 9 % 
– у навчальних закладах; 27 % – на прилеглих територіях; 7 % – у місцях 
перегляду спортивно-масових заходів; 1 % – в інших місцях. Щодо часу доби, 
то з’ясовано, що близько 3 % хуліганських дій вчиняються вранці (з 6 до 12 
години); 24 % – удень (з 12 до 18 години); 59 % – увечері (з 18 до 24 години); 
14 % – вночі (з 1 до 6 години). 

4. Надано характеристику особи злочинця: переважно це чоловік у віці 
18-30 років; місцевий, який мешкає у власному житлі, а за його відсутності – у 
родичів, співмешканців чи друзів; неодружений; не судимий; не працює і не 
навчається, на обліку у нарколога та психіатра не перебуває. Під час 
хуліганських дій, як правило, перебуває у стані алкогольного сп’яніння. 

Визначено такі окремі віктимогенні групи потерпілих: 1) учасники 
спортивно-масових заходів; 2) спеціально уповноважені особи при проведенні 
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спортивно-масових заходів (арбітри, представники спортивних федерацій); 
3) особи, що виконують охоронні функції (стюарди, охоронці, працівники 
патрульної поліції); 4) вболівальники. 

5. На підставі узагальнення матеріалів кримінальних проваджень 
визначено обставини, які підлягають доказуванню у справах про хуліганство, 
вчинене під час проведення спортивно-масових заходів. Зокрема: факт, 
обставини та результати вчинення хуліганських дій; які знаряддя 
використовувались для їх вчинення; характеристика особи злочинця та його 
мотиви; чи не спровокували потерпілі хуліганські дії; чи не було в процесі 
хуліганських дій учинено інші кримінальні правопорушення. 

6. Визначено типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування: 
1) особу затримано на місці події, є свідки, потерпілий і матеріальні сліди 
злочину; 2) особа, яка вчинила хуліганські дії, зникла, вона відома лише за 
ознаками зовнішності, які запам’ятали потерпілий та свідки; 3) виявлено сліди 
хуліганських дій, злочинець невідомий, свідків немає. Визначено слідчі 
ситуації на подальшому етапі розслідування: 1) повідомлено про підозру, 
достатньо доказів для доведення причетності особи до вчинення злочину; 
2) повідомлено про підозру, зібрано докази, але їх недостатньо для 
встановлення вини підозрюваного; 3) зібрано недостатню кількість доказів та 
не встановлено особу злочинця (35 %). 

7. Визначено організаційно-підготовчі заходи та розроблено тактичні 
прийоми проведення огляду, освідування, допиту підозрюваного, потерпілого 
та свідка. 

Виявлено тактичні помилки під час провадження огляду: 1) несвоєчасне 
проведення огляду (97 %); 2) відсутність технічних засобів виявлення слідів 
хуліганства (58 %); 3) поверхневий огляд (82 %); 4) здійснення огляду 
неповним складом слідчо-оперативної групи (47 %). 

Встановлено, що під час огляду місця події як речові докази необхідно 
виявляти та вилучати: форму команд та вболівальників, їх екіпіровку, 
реквізити вболівальників, недопалки та пачки цигарок, холодну зброю, 
вибухові речовини, файєри, підготовлені заздалегідь металеві прути та цепи. 
Крім того, слід уважно вивчати територію місця події для знаходження слідів 
боротьби: плям крові, волосся, знарядь вчинення кримінального 
правопорушення. 

Визначено об’єкти освідування при розслідуванні хуліганства. 
Окреслено конфліктні й безконфліктні ситуації допиту. Визначено 

тактичні прийоми допиту: 1) встановлення психологічного контакту із 
допитуваним; 2) викладання показань у формі вільної розповіді; 3) постановка 
запитань; 4) пред’явлення доказів; 5) створення уявлення про інформованість 
слідчого; 6) використання фактору раптовості; 7) розповідь слідчим версій про 
ймовірний розвиток злочинної події; 8) застосування науково-технічних засобів. 

8. Конкретизовано особливості організації і тактики проведення слідчих 
(розшукових) дій на подальшому етапі розслідування хуліганства. Типовими 
слідчими (розшуковими) діями є повторний допит підозрюваних, нових 
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свідків і потерпілих, одночасний допит раніше допитаних осіб, пред’явлення 
для впізнання, слідчий експеримент, обшук за місцем роботи або проживання 
злочинця. 

Послідовність провадження подальших слідчих (розшукових) дій 
залежить від слідчої ситуації, що склалася, та наявності доказів. 

Допит двох раніше допитаних осіб є досить розповсюдженою слідчою 
(розшуковою) дією і, на думку слідчих поліції (68 %), ефективним засобом 
збирання доказів. Це зумовлено тим, що більшість з них використовують 
процесуальну дію лише для підтвердження раніше даних показань її 
учасників, тобто для їх закріплення. 

Розроблено тактичні прийоми, що можуть використовуватись при 
проведенні слідчого експерименту, зокрема: 1) використання натурних 
моделей; 2) проведення слідчого експерименту з кожною особою окремо; 
3) використання науково-технічних засобів фіксації слідчої (розшукової) дії. 

Визначено коло питань, для перевірки яких проводиться слідчий 
експеримент з метою з’ясування: механізму учинення злочину в цілому або на 
окремих його стадіях; чи орієнтується особа на місці події тощо. 

9. У ході розслідування хуліганства, вчиненого під час проведення 
спортивно-масових заходів, найчастіше призначаються такі судові експертизи: 
судово-медична, судово-біологічна експертиза речових доказів, судово-
психіатрична, балістична, експертиза холодної зброї, дактилоскопічна. У разі 
потреби проводяться й інші види експертних досліджень для з’ясування 
вагомих обставин злочинної події.  

Визначено основні форми використання спеціальних знань при 
розслідуванні хуліганства. 

Встановлено, що важливе місце посідає їх безпосереднє використання 
під час проведення огляду місця події. Адже використання, наприклад, файєрів 
залишає по собі хімічні речовини на місці вчинення злочину. У ході 
хуліганських діянь пошкоджується майно стадіону (трибуни, огорожі), а 
залишені фанами-суперниками написи на інвентарі футбольних клубів 
(автобусах, плакатах) можуть вказувати на використання тих чи інших засобів 
(балончиків чи пакетів з фарбою, вибухових речовин). 
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АНОТАЦІЯ 
 

Кононенко Н. О. Розслідування хуліганства, вчиненого під час 
проведення спортивно-масових заходів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова 
експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2016. 

У дисертації на монографічному рівні досліджено теоретичні та 
практичні аспекти розслідування хуліганства, вчиненого під час проведення 
спортивно-масових заходів. 

На основі узагальнення й аналізу наукових джерел, анкетування 
працівників слідчих і оперативних підрозділів поліції, вивчення судово-слідчої 
практики розроблено структуру криміналістичної характеристики вказаного 
злочину; охарактеризовано ознаки особи злочинця та потерпілого; 
класифіковано способи учинення хуліганства; досліджено предмет хуліганства; 
визначено обстановку, місце й час, мотиви діяння; окреслено обставини, що 
підлягають доказуванню під час розслідування хуліганства. Сформульовано 
типові слідчі ситуації початкового та подальшого етапів досудового 
розслідування й розроблено програми дій, спрямовані на їх вирішення. 

У роботі приділено увагу організаційно-тактичним особливостям 
проведення допиту підозрюваного, потерпілого і свідка; огляду та 
освідування; одночасного допиту раніше допитаних осіб; пред’явлення для 
впізнання; обшуку та слідчого експерименту; окремим аспектам призначення 
судових експертиз. 
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Кононенко Н. А. Расследование хулиганства, совершенного при 
проведении спортивно-массовых мероприятий. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата юридических наук 
по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная 
экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Днепропетровский 
государственный университет внутренних дел, Днепр, 2016. 

Диссертация посвящена рассмотрению теоретических основ методики 
расследования хулиганства, совершенного при проведении спортивно-
массовых мероприятий, а также актуальным проблемам практики применения 
данной методики подразделениями Национальной полиции Украины. Работа 
является одной из первых попыток комплексно, с использованием 
современных методов познания, с учетом новейших достижений правовой 
науки исследовать проблемные вопросы хулиганства, на основе чего 
сформулировать авторское видение возможных путей разрешения проблемных 
вопросов досудебного расследования. 

Диссертация является первым в отечественной науке монографическим 
исследованием, в котором на основе системно-деятельного подхода 
осуществлен комплексный криминалистический анализ методики 
расследования хулиганства, совершенного при проведении спортивно-
массовых мероприятий. 

Автором изучено и обобщено значительное количество научных трудов, 
материалов архивных уголовных дел, проанкетированы сотрудники 
оперативных и следственных подразделений полиции, использованы 
статистические данные МВД и Генеральной прокуратуры Украины. 

Разработаны основные положения криминалистической характеристики 
хулиганства, совершенного при проведении спортивно-массовых мероприятий. 
Определена структура данной категории преступлений, раскрыто содержание ее 
элементов. Предложены характеристики личности преступника и его жертвы, 
показаны взаимосвязи между ними по ряду признаков; акцентировано внимание 
на необходимости установления мотивации деяния. 

Разработаны и систематизированы способы совершения хулиганства, 
обстановка его совершения, предмет преступного посягательства. Отображены 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по данной категории уголовных 
дел. Исследованы ситуации, во время которых могут возникнуть проблемы в 
квалификации преступного деяния. Определены типичные следственные 
ситуации первоначального и последующего этапов расследования 
хулиганства. Раскрыты и последовательно рассмотрены программы действий 
следователя по каждой из них. 

В работе определены основные направления досудебного расследования 
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и рекомендованы программы, состоящие из следственных (розыскных) и иных 
действий, способствующие разрешению типичных ситуаций, с учетом 
потребностей правоохранительной практики. 

Исследованы организационно-тактические основы проведения 
следственных (розыскных) действий на первоначальном и последующем 
этапах расследования хулиганства. Акцентировано внимание на тактике 
проведения осмотра, допроса, очной ставки, обыска, освидетельствования, 
следственного эксперимента. 

Рассмотрены особенности использования специальных знаний. Определены 
виды судебных экспертиз, наиболее часто используемые при расследовании 
хулиганств, по основным из них рекомендован круг вопросов экспертам. 

Ключевые слова: хулиганство, спортивно-массовые мероприятия, 
криминалистическая характеристика, досудебное следствие, следственное 
(розыскное) действие, следственная ситуация, организация, тактика, 
тактический прием. 

 
SUMMARY 

 

Kononenko N. O. Investigation of hooliganism committed during sports 
events. – The manuscript. 

The Dissertation for the Scientific Degree of a Candidate of Legal Sciences in 
specialty 12.00.09 – Criminal Procedure and Criminalistics, Forensic Examination, 
Operational-Search Activities. – The Dnipropetrovs’k State University of Internal 
Affairs. – Dnipro, 2016. 

In dissertation on monographic level have investigated the theoretical and 
practical aspects of the investigation of hooliganism committed during sports events. 

The dissertation is dedicated to the consideration of the topical issues of 
internal affairs investigators activity in  hooliganism investigations. In this thesis the 
criminalistic characteristic of the criminal offense is studied, its elements are 
defined. Such elements of hooliganism criminalistic characteristic as method of 
commission of crime, situation of committing, subject of hooliganism, tracks of 
crime, identity of a criminal and a victim are described. 

The features of investigation planning of the mentioned category of criminal 
offences and circumstances to be proved during this investigation are reflected. 
Typical investigative situations of the initial and subsequent stages of the 
hooliganism investigation as well as algorithms for investigator’s actions in such 
situations are identified. The dissertation provides tactical recommendations for 
certain investigative (detective) actions. 

The tactical techniques of incident site inspection, interrogation of witnesses, 
victims, and suspected, crime re-enactment and submission for identification are 
defined. The features of the special knowledge utilization in investigation of the 
mentioned category of crimes are reflected. 

Keywords: hooliganism, sports events, criminalistic characteristic, pretrial 
investigation, investigative (search) action, investigation situation, organization, 
tactics, tactic. 


