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ВСТУП 

 

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 
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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, 

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 
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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. 
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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 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 
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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; 
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– надано типові ознаки, що характеризують особу злочинця, зокрема: 

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-
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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 

розвитку методики розслідування окремих видів злочинів (акти 

впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх 

справ від 26.03.2015; 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);  
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– 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. 
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Розділ 1 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛІГАНСТВА, 

ВЧИНЕНОГО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ 

ЗАХОДІВ 

 

 

1.1. Структура криміналістичної характеристики хуліганства, 

вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів 

 

Розвиток методики розслідування тісно пов’язаний з узагальненням 

та аналізом матеріалів кримінальних проваджень. Адже відомості про 

вчинений злочин є основою для проведення швидкого та ефективного його 

розслідування. Тому недарма важливим елементом структури будь-якої 

окремої криміналістичної методики є криміналістична характеристика 

злочину. Деякі положення стосовно сучасного розуміння криміналістичної 

характеристики злочину, можна відшукати ще в практичних посібниках для 

судових слідчих [49, с. 1040]. 

У розробку криміналістичної характеристики злочинів значний 

внесок зробили такі відомі науковці, як В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 

Л. Г. Відонов, І. О. Возгрін, І. Ф. Герасимов, О. М. Колесниченко, 

В. О. Коновалова, О. В. Лускатов, С. П. Митричев, В. О. Образцов, 

М. В. Салтевський, М. О. Селіванов, В. Г. Танасевич, О. Г. Філіпов, 

В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та ін. [47; 82; 173; 236]. Кожен із них 

формулював власне визначення криміналістичної характеристики, а також 

наповнював її структуру відповідними елементами. 

Так, В. П. Бахін і Б. Є Лук’янчиков, дослідивши праці різних авторів, 

створили перелік можливих визначень криміналістичної характеристики: 

«…а) інформаційну модель типових ознак певного виду (групи) 

злочинів; 
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б) вірогідну модель події; 

в) систему даних (відомостей) про злочин, що допомагають його 

розкриттю та розслідуванню; 

г) систему узагальнених фактичних даних, знання яких необхідне для 

організації розкриття та розслідування злочинів; 

г) систему особливостей виду злочинів, які мають значення для 

досудового розслідування; 

д) систему опису криміналістично значущих ознак злочинів з метою 

забезпечення їх розкриття, розслідування та запобігання; 

є) 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» [16, с. 39]. 

У свою чергу, хотілося б навести більш широкі визначення даної 

категорії деякими науковцями. Так, на думку О. М. Басалаєва і В. О. Гуляєва, 

криміналістична характеристика являє собою склад події даного виду 

злочину, що вказує на його стійкі ознаки, які виявляються зовні як певна за 

змістом, чітко пов’язана система матеріальних та інтелектуальних слідів [13, 

с. 100]. У свою чергу І. О. Возгрін зауважує, що дана категорія відрізняється 

як від кримінально-правової, так і від кримінологічної, але може включати 

деякі особливості обох, а також кримінально-процесуальної та психологічної 

характеристик [37, с. 75]. 

А вже В. К. Весельський визначає криміналістичну характеристику 

злочину «…як засновану на практиці правоохоронних органів та 

криміналістичних досліджень модель системи зведених відомостей про 

криміналістично значущі ознаки виду, групи або конкретного злочину, яка 

має на меті оптимізацію процесу розкриття та розслідування злочинів» [29, 

с. 88]. Доречною є думка Н. А. Сенчика про те, що криміналістична 

характеристика злочинів, з одного боку, повинна бути базою для розробки 

типологічних положень методики розслідування, а з іншого, слугує 

орієнтиром для особи, яка здвйснює розслідування, при виборі відповідного 
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варіанта застосування цих положень у конкретному кримінальному 

провадженні [175, с. 29]. 

Водночас В. Д. Берназ зазначає, що криміналістична характеристика 

виду злочинів є заснованою на державних статистичних даних науково-

обґрунтована система узагальненої інформації та їхніх джерел про 

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

виявлення, розкриття, розслідування та судового розгляду досліджуваних 

злочинів зазначеної категорії [21, с. 17]. 

Найбільш точно, на нашу думку, визначення криміналістичної 

характеристики сформульовано О. Н. Колесниченком і В. О. Коноваловою, 

відповідно до якого під нею розуміється «система відомостей (інформації) 

про криміналістично значущі ознаки злочинів даного виду, що відбиває 

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

для вирішення конкретних завдань досудового розслідування» [87, с. 16]. 

Найбільш важливим є використання даної категорії на початковому 

етапі розслідування злочинів, коли здебільшого існує дефіцит вихідної 

інформації. Адже за допомогою стійких кореляційних зв’язків між її 

окремими елементами вона дозволяє глибше аналізувати наявні слідчі та 

оперативні дані, висувати обґрунтовані версії, будувати інформаційні моделі 

щодо події злочину, ймовірних злочинців та інших невстановлених обставин.  

В даному випадку доречним буде навести приклад роботи 

Л. Г. Відонова, який на основі приблизно однієї тисячі кримінальних справ 

виявив залежності між деякими елементами криміналістичної 

характеристики умисних убивств, отримавши цінні дані, що стосуються як 

умовно-однозначних, так і ймовірнісно-статистичних закономірних зв’язків. 

Далі він наводить приклади таких кореляційних зв’язків і робить 

однозначний висновок: «виявлення подібних зв’язків слід здійснювати і 

стосовно криміналістичних характеристик інших злочинів. Об’єктивні 

показники закономірних зв'язків покликані ознаменувати якісно вищий 

рівень у розвитку окремих методик розслідування» [31]. 
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З цього приводу М. П. Яблоков зазначав, що «…зачепивши одну 

ланку в цій системі взаємозв’язків, можна витягнути назовні весь ланцюг. 

Зокрема, виявлення наявності в розслідуваному злочині будь-якого елемента 

із взаємозалежного ланцюжка з тим або іншим ступенем ймовірності може 

вказувати на існування іншого, поки ще не встановленого елементу й 

визначити напрямок та засоби його пошуку» [234, с. 121]. Адже елементи 

криміналістичної характеристики злочину завжди є взаємозалежними, тому 

виявлення внутрішніх зв’язків дозволяє здобути знання про деякі інші 

елементи, пізнаючи один елемент системи злочину, і, врешті-решт, 

розслідувати кримінальне правопорушення. 

Щодо видової криміналістичної характеристики С. П. Мітричев 

зазначав, що вона повинна включати найбільшу кількість ознак, що мають 

криміналістичне значення [145, с. 28]. 

У свою чергу, зміст досліджуваної категорії І. Ф. Герасимов пов’язує 

з видом злочинних діянь, відносячи до нього: а) поширеність злочину; б) дані 

про спосіб, приховування та маскування злочину; в) відомості про особу 

злочинця; г) дані про місце злочину. Крім того, вчений називає ще й 

особливості виявлення злочину і характеристику типових слідчих ситуацій 

[47, с. 94-95]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що 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. 

Починаючи розгляд криміналістичної характеристики хуліганства, 

вчиненого під час проведення спортивно-масового заходу, одразу слід 

зазначити, що це є внутрішньовидовою методикою. Тому доречним буде 

стверджувати, що на відміну від кримінально-правової криміналістична 

характеристика злочинів не має внутрішніх ознак, притаманних загальному 

поняттю злочину. Як наслідок, дана категорія буде властива певному виду чи 
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групі злочинів або окремому конкретному злочину, але не злочинам узагалі. 

Значення криміналістичної характеристики злочинів слід поділяти на 

практичне й теоретичне. Для розслідуванням хуліганства, вчиненого у 

зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, найбільш важливим є 

практичне застосування того чи іншого засобу, що допоможе в цьому 

процесі. 

До структури криміналістичної характеристики злочинів 

В. С. Кузьмічов та Г. І. Прокопенко відносять: предмет безпосереднього 

злочинного посягання (найрізноманітніші об’єкти органічного та 

неорганічного походження); спосіб учинення злочинів в його широкому 

розумінні (обставини приготування, вчинення і приховування злочину, 

спосіб дії суб’єкта, що використовується для досягнення поставленої мети); 

типову «слідову картину» злочину в її широкій інтерпретації (сукупність 

джерел матеріальних та ідеальних відображень у навколишній матеріальній 

обстановці вчиненого злочину); особу злочинця (опис людини як соціально-

біологічної системи, властивості та ознаки якої відображуються у 

матеріальному середовищі); особу потерпілого (для окремих видів чи груп 

злочинів: демографічні дані, відомості про спосіб життя, риси характеру, 

звички, зв’язки і стосунки, ознаки віктимності тощо) [111, с. 253]. 

У свою чергу О. Н. Колесниченко розглядає такі елементи: 

«характеристику способів учинення злочинів даного виду, різновидів слідів, 

що залишаються, і можливих шляхів установлення злочинця, а також 

характеристику способів приховування злочинів, типові ознаки 

приховування злочинів та їхню роль у встановленні злочину і злочинця» [83, 

с. 20]. 

А вже О. О. Ексархопуло до неї відносить: спосіб учинення злочину; 

спосіб приховування злочину; механізм злочину; обстановку вчинення 

злочину; знаряддя злочину; характерні для даного способу сліди; особа 

злочинця; особа потерпілого; мотиви поведінки злочинця та жертви [239, 

с. 271]. 
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В. Ф. Єрмолович включив до структури криміналістичної 

характеристики злочинів понад 20 елементів: «…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» [54, с. 238]. 

На думку О. Г. Філіппова, до структури криміналістичної 

характеристики повинні входити: безпосередній предмет злочинного 

посягання; спосіб скоєння та приховування злочину; обставини, під час яких 

готувався та був скоєний злочин (час, місце, умови охорони об’єкта і т.п.); 

особливості залишених злочинцями слідів (механізм слідоутворення у 

широкому розумінні); особа злочинця та потерпілого (включаючи й мотиви 

злочину) [221, с. 12]. 

А. В. Іщенко до структури криміналістичної характеристики злочинів 

відносить: слідову картину, спосіб учинення злочину, предмет злочинного 

посягання, дані щодо особи злочинця та особи потерпілого [70, с. 181]. 

Інші автори відносять до елементів криміналістичної характеристики 

спосіб учинення злочину, мотив, слідову картину, місце й час, особу 

потерпілого, особу злочинця [112, с. 447]. 

На думку І. Ф. Пантелєєва, серед її елементів доцільно виділити такі 

елементи: спосіб учинення; сліди злочину; особу злочинця; мотиви та цілі 

вчинення злочину; дані про потерпілого [157, с. 65-69]. 

З огляду на наведені визначення можемо погодитися з В. П. Бахіним і 

Б. Є Лук’янчиковим стосовно того, що «…питання щодо якісного та 

кількісного складу елементів криміналістичної характеристики злочинів є 

одним із найбільш дискусійних у теорії криміналістики» [16, с. 40]. Це 

пов’язано з тим, що структура криміналістичної характеристики є 

динамічною категорією. Вона може змінюватись у зв’язку з певними 
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об’єктивними чи суб’єктивними факторами, мати інші елементи. Але за 

відповідними ознаками (способу, місця та часу вчинення) може бути 

висунута версія щодо особи злочинця тощо. 

Тому під час дослідження й побудови криміналістичної 

характеристики, як вже зазначалося, дуже важливо виявити і встановити 

кореляційні взаємозв’язки й залежності між її елементами, використовуючи 

при цьому завчасно розроблені програми. Традиційні зв’язки, що в теорії 

криміналістики розглядаються як підсумки так званої неліченої статистики – 

результатів узагальненого досвіду стороннього й особистого – не можуть 

бути сталими, однозначними, обов’язково існуючими. Вони можуть бути 

багатосторонніми, мати певну варіантність, де ті чи інші їх напрямки можуть 

призвести до важливих для розслідування результатів [210, с. 93-97]. 

Головним при встановленні таких зв’язків є їх глибокий аналіз, особливо тієї 

відповідності, що існує між ними в дійсності, а не в уяві. 

Нове бачення криміналістичної характеристики і взаємозв’язку її 

елементів має місце в роботах Г. А. Матусовського, який зазначає, що 

криміналістична характеристика як накопичення і джерело відомостей про 

певні види злочинів, виконуючи інформаційну функцію, становить собою 

єдину інформаційну систему. Використання останньої можливе шляхом 

одержання й аналізу відомостей щодо окремих елементів і встановлення 

зв’язків між ними. У цьому розумінні всі елементи системи теоретично 

рівнозначні і поділяти їх на основні та другорядні недоцільно. Між тим 

використання такої інформаційної системи вимагає в кожному конкретному 

випадку виокремлення ключового елемента, крізь який можна здійснити 

«вхід» у систему з метою одержання необхідної інформації. Виокремлення 

ключового елемента для конкретного випадку залежить від слідчої ситуації, 

що склалася на даному етапі розслідування, а також від того, які вихідні дані 

має слідчий і які з них необхідно встановити.  

Як свідчить аналіз кримінальних проваджень щодо злочинів різних 

категорій, значна їх частина учиняється способами, ознаки яких не завжди 
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очевидні. Тому їх виявлення й пояснення вимагають насамперед знань і 

використання систематизованого опису способів злочинів [141, с. 149]. 

Усі елементи криміналістичної характеристики утворюють єдину 

структуру. Тобто практичне призначення криміналістичної характеристики 

злочинів виявляється насамперед у використанні її інформаційного 

компонента, коли слідчий порівнює узагальнену модель певного виду 

злочину з криміналістично значущими ознаками, що мають місце в 

конкретному випадку виявлення та розслідування злочинного діяння. Ми 

підтримуємо позицію науковців, які зазначають, що «…до складу 

криміналістичної характеристики злочинів як інструменту розслідування, а 

не наукової категорії криміналістики, необхідно віднести лише ті елементи, 

які вирізняються чіткою розшуковою спрямованістю» [16, с. 42]. 

З урахуванням викладеного розглянемо структурні елементи 

криміналістичної характеристики хуліганства, вчиненого у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів. 

До криміналістичної характеристики хуліганства М. В. Салтевський 

відносив безпосередній предмет злочинного посягання, типову «слідову 

картину», спосіб учинення злочину та особу злочинця [172, с. 16]. 

О. І. Овчаренко визначила такі її складові: «…місце, час та спосіб 

учинення хуліганства; типові слідчі ситуації; типові сліди злочину та 

ймовірні місця їх знаходження; відомості про особу потерпілого та особу 

обвинуваченого» [152, с. 28]. 

А вже В. І. Захаревський відніс до неї такі складові: «вихідна 

інформація про злочин, дані про способи його вчинення та приховування, 

відомості про знаряддя та засоби, що використовували злочинці; дані про 

обстановку, час, місце вчинення хуліганства; відомості про сліди 

хуліганських дій, їхні наслідки; характеристика особи злочинця; мотиви й 

цілі хуліганства; типологія потерпілого та його віктимні риси; 

характеристика та структура хуліганських груп, особливості злочинних 

проявів з їх боку» [64, с. 13]. 
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Тепер проаналізуємо ці елементи та визначимо структуру 

криміналістичної характеристики хуліганства, вчиненого у зв’язку з 

проведенням спортивно-масового заходу. Зазначені науковці одним із 

елементів криміналістичної характеристики хуліганства визначають спосіб 

учинення злочину. Аналіз матеріалів кримінальних проваджень надав змогу 

зробити висновок, що даний елемент має місце у 100 % випадків. Тому у 

необхідності його дослідження не має сумнівів. 

Деякі автори як елемент криміналістичної характеристики 

хуліганства визначали предмет злочинного посягання. 

На відміну від кримінально-правового поняття предмета злочину, як 

зазначає М. В. Салтевський, предметом безпосереднього посягання в 

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 [171, с. 420]. Тому у 

криміналістичному значенні предмет має місце, адже під час учинення цього 

суспільно-небезпечного діяння в більшості випадків відбувається взаємодія з 

матеріальними об’єктами. 

Наступним елементом, що є обов’язковим у криміналістичній 

характеристиці хуліганства, є обстановка вчинення злочину. Вона включає в 

себе час, місце, обставини вчинення хуліганства, тому виділяти їх в окремі 

елементи немає потреби. 

Важливим елементом криміналістичної характеристики, на нашу 

думку, є особа потерпілого. На необхідність даного елементу вказує велика 

віктимність досліджуваного злочину. Адже в низці випадків дії потерпілого є 

причиною відповідних дій з боку хулігана. 

Наступним елементом, що має місце в усіх наведених структурах, є 

відомості про особу злочинця. Кожне кримінальне правопорушення 

обов’язково вчинюється певною особою. Саме на його встановлення 

спрямований процес розслідування. Хуліган не діє відокремлено від 
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внутрішніх та зовнішніх факторів. Хоча до останніх він здебільшого може 

байдуже ставитись чи взагалі навмисно порушувати, то внутрішні 

наштовхують його на вчинення хуліганських дій. 

Особа злочинця є активним компонентом, тобто рушійною силою, що 

призводить до виникнення самого факту суспільно-небезпечної події. 

Відповідно, по волі, або незалежно від неї, злочинець утворює певний 

простір, або певне цілісне утворення, головне місце у якому він і займає. 

Виявлені за досліджуваним діянням характеристики злочинця сприятимуть 

формуванню його «портрету», що являє собою взаємопов’язану систему 

криміналістично-вагомих ознак. Завдяки ньому можливе висування версій. 

Це досить важливо, особливо на початковому етапі досудового 

розслідування. А на подальшому етапі його дослідження допомагає слідчому 

у виробленні певної лінії поведінки при проведенні конкретних слідчих 

(розшукових) дій за участю підозрюваного. 

Стосовно «слідової картини» хуліганства, то вважаємо за недоцільне 

вводити її в структури криміналістичної характеристики хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масового заходу. Хоча 

внаслідок його вчинення і залишається велика кількість слідової інформації, 

але її сукупність доречніше розглядати крізь призму проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій, а не в структурі криміналістичної характеристики. 

Підсумовуючи, зазначимо, що структуру елементів криміналістичної 

характеристики хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів складають: 

– способи вчинення хуліганства; 

– обстановка вчинення хуліганських дій; 

– предмет злочинної діяльності; 

– особа потерпілого; 

– особа злочинця (хулігана). 

Узагальнення та впорядкування зазначених елементів, виділених 

шляхом вивчення достатньої кількості кримінальних проваджень 
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(Додаток Б), є емпіричною базою для формування реальної структури 

криміналістичної характеристики досліджуваного кримінального 

правопорушення. 

На нашу думку, вказана інформаційна модель кримінального 

правопорушення сприятиме працівникам оперативних і слідчих підрозділів 

Національної поліції України та інших правоохоронних органів при 

розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів. 

 

 

1.2. Способи вчинення хуліганства під час проведення спортивно-

масових заходів 

 

Центральним елементом криміналістичної характеристики 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, є 

спосіб вчинення злочину. Це пояснюється сталими кореляційними зв’язками, 

які існують між елементами досліджуваної криміналістичної характеристики. 

Всі вони пов’язані між собою, але спосіб учинення поєднується з кожним із 

них окремо. Як наслідок, шляхом його визначення можна встановити 

особливості особи потерпілого та злочинця, обстановку вчинення злочину, 

типову «слідову картину» тощо. Зважаючи на це, спосіб учинення злочину 

має першочергове значення для отримання відомостей про криміналістично 

вагомі ознаки кримінального правопорушення. 

Можна погодитися з думкою Ю. В. Гавриліна, який зазначає, що 

суспільно-небезпечному діянню «…притаманні індивідуальна визначеність, 

відносна стійкість та відображення в навколишньому середовищі у вигляді 

слідів. Це дозволяє ідентифікувати злочинця за ознаками способу вчинення 

злочину» [44, с. 28]. 

При вчиненні хуліганства у зв’язку з проведенням спортивно-масових 

заходів його способи можуть бути досить різноманітні. Вони вміщають в 
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себе усю сукупність діянь особи, що, у свою чергу, утворює об’єктивну 

сторону кримінального правопорушення. 

Загалом, під способом учинення кримінального правопорушення в 

кримінально-правовому сенсі розуміється «…відповідний порядок, 

послідовність рухів і прийомів, застосовуваних особою, що утворюють дії з 

підготовки до злочину (підшукання, пристосування засобів, знарядь, 

створення умов тощо), його вчиненню (дії, безпосередньо пов’язані із 

зазіханням на об’єкт), а також ті дії з приховування, що відбуваються до 

моменту закінчення злочину» [127, с. 60-69]. 

Водночас для розслідування також важливі дії правопорушників, що 

спрямовані на приховування кримінально караного діяння. 

Зважаючи на це, ми погоджуємося з поглядами нижченаведених 

учених. Так, В. В. Тіщенко до змісту способів вчинення кримінального 

правопорушення відносить комплекс діянь злочинця з підготовки, вчинення і 

приховування злочину, обумовлених метою злочинного діяння, 

властивостями особи злочинця й обстановкою (об’єктивними і 

суб’єктивними факторами), результати яких відбиваються на матеріальних та 

інтелектуальних слідах, що характеризують психічні й фізичні риси особи 

злочинця [206, с. 18]. 

На думку Г. Г. Зуйкова, спосіб учинення злочину являє собою 

систему дій з підготовки, скоєння і приховування злочину, детермінованих 

умовами зовнішнього середовища та властивостями особистості, що можуть 

бути пов’язаними з використанням відповідних знарядь і засобів, умов, місця 

й часу [69, с. 14-19]. 

Для процесу планування розслідування повноструктурні способи 

можуть дати більше орієнтуючої інформації, ніж неповноструктурні. Адже 

встановлення структурних способів у розслідуваному злочині, на чому 

наголошує М. В. Салтевський, дозволяє слідчому найбільш повно виявляти 

його сліди, прогнозувати взаємозв’язок між ними, що нерідко веде до 

розкриття злочину [171, с. 425]. З огляду на це ми досліджуватимемо кожен 
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елемент способу окремо. 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень за досліджуваною 

категорією кримінальних правопорушень надав змогу встановити, що 

підготовка до вчинення суспільно-небезпечного діяння мала місце у 42 % від 

їх загальної кількості. Зокрема, в 46 % випадків правопорушники розробляли 

план діяння, 58 % – обирали об’єкт посягання (стадіон, спортивний 

комплекс), знаходили співучасників – 16 %, розподіляли ролі між 

співучасниками – 9 %, готували знаряддя вчинення правопорушення - 65 % 

(Додаток Б). 

Так, 16 травня 2011 р. о 14 годині 30 хвилин гр. Р. та гр. П., обидва в 

стані алкогольного сп’яніння, прийшли на футбольне поле, розташоване між 

приміщенням Шахтарського відділу освіти за адресою м. Шахтарськ, 

вул. Ватутіна, 1, і приміщенням Шахтарського кінотехнікуму за адресою 

м. Шахтарськ, вул. Ватутіна, 1, де неповнолітні гр. М., гр. Л. та гр. А. грали у 

футбол. Діючи умисно й узгоджено групою осіб, з хуліганських спонукань, 

грубо порушуючи громадський порядок і виражаючи явну неповагу до 

суспільства, діючи з особливою зухвалістю, гр. Р. та гр. П. стали 

висловлюватися нецензурною лайкою на адресу зазначених осіб, що 

перебували на футбольному полі, гр. П. перегородив неповнолітнім вихід з 

футбольного поля , а гр. Р. став бігати за ними, маючи намір наздогнати. 

Потім гр. Р. підійшов до велосипеда, що належить гр. М., який знаходився 

біля огорожі футбольного поля, і став стрибати на ньому, а потім наніс не 

менше трьох ударів ногами по колесах велосипеда, заподіявши механічні 

пошкодження. Побачивши, що гр. Р. пошкоджує велосипед, гр. М. підійшов 

до нього, а гр. П., продовжуючи хуліганські дії, схопив його правою рукою за 

шию і став утримувати, умисно заподіявши легкі тілесні ушкодження у 

вигляді синця і садна на бічній поверхні шиї зліва. Гр. Р. в цей час завдав 

гр. М. два удари ногою в ділянку спини зліва, умисно заподіявши йому 

тілесні ушкодження середньої тяжкості. Хуліганські дії гр. Р. та гр. П. 

тривали не менше 10 хвилин [181]. 



 26

Отже, в даному випадку є підготовка плану вчинення хуліганських 

дій (обрано час, місце, обстановку), підбір співучасників вчинення 

кримінального правопорушення тощо. 

Узагальнюючи правоохоронну практику, слід зазначити, що під час 

проведення спортивно-масових заходів можуть учинятися хуліганські дії і 

без попередньої їх підготовки. 

Так, 21 квітня 2013 року, попередньо випивши приблизно 200 грам 

спиртного, гр. Б. пішов на сільський стадіон, що знаходиться в с. Миколаїв 

Радехівського району, на футбольний матч. Від випитого спиртного він 

заснув біля стадіону. Коли він прокинувся, з хуліганських мотивів, 

безпричинно, умисно, кинув цеглину в сторону осіб, які перебували на 

стадіоні, нанісши нею удар в ділянку голови неповнолітньому гр. Ю. [197]. 

Вчинення таких суспільно-небезпечних діянь, як зазначає 

П. В. Шалдирван, «…залежить від ситуативних факторів і, звичайно, не має 

добре виражених ознак попереднього готування, ретельного планування, 

колективного виконання з розподілом ролей, належного технічного 

забезпечення і високого професіоналізму в діях виконавців» [223, с. 57]. 

Водночас підготовчі заходи до вчинення хуліганства у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів можуть мати місце і потребують 

ретельного дослідження з боку працівників правоохоронних органів. 

Досліджуючи безпосереднє вчинення хуліганських дій, слід 

зазначити, що спосіб кримінального правопорушення являє собою сукупність 

прийомів та методів, що використовуються при його вчиненні. Він виступає 

обов’язковою ознакою складу злочину і має важливе кримінально-правове 

значення, істотно впливаючи на кваліфікацію певного виду злочинів. 

Специфіка способу вчинення кримінально караного діяння може свідчити 

про професійні навички правопорушника, його соціальний і психологічний 

портрет. Тому дослідження цього елементу криміналістичної 

характеристики, як зазначає В. Ю. Шепітько, орієнтує слідчого на комплекс 

слідів, речових доказів, важливих для досудового розслідування. Крім того, 
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він може сприяти встановленню особи потерпілого [108, с. 181]. 

М. В. Салтевський в основі хуліганської діяльності виділяв такі 

елементи, як жест, слово та фізичну силу і, відповідно до них, класифікував 

усі способи хуліганських дій [172, с. 16]. 

Найбільш поширеним елементом учинення хуліганства є слово 

(нецензурна лайка, погрози, створення шуму, який призводить до зриву 

громадських заходів, порушення нормального режиму роботи підприємства, 

спокою громадян у квартирах та громадських місцях). Водночас фізична сила 

може мати місце в інших випадках (нанесення побоїв, опір представникам 

влади, знущання, нацьковування собак, насильне зв’язування людини, 

занурення її в воду, пошкодження майна). Жест, у свою чергу, полягатиме в 

цинічних рухах тілом, публічному оголенні різних частин тіла, роздяганні 

догола, пантомімічному зображенні нецензурних сцен тощо [172, с. 17]. 

На підставі узагальнення кримінальних проваджень можна зробити 

висновок, що при вчиненні хуліганських дій у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів, окремо ці способи не застосовувалися. 

Так, 15 вересня 2014 року близько 12 год. гр. Д., перебуваючи в стані 

алкогольного сп’яніння, знаходився на території Лошнівської ЗОШ I-III 

ступенів Теребовлянського району. Перебуваючи на території вищевказаної 

школи, гр. Д., ігноруючи елементарні правила поведінки, моралі та 

добропристойності, виражаючи явну неповагу до суспільства, зневажаючи 

громадський порядок, бажаючи показати свою зверхність перед іншими 

особами, безпричинно з хуліганських спонукань зайшов у кабінет директора 

школи, де поводив себе зухвало, що виразилось у словесній погрозі фізичною 

розправою, нецензурному висловлюванні на його адресу, образі його честі та 

гідності. 

Продовжуючи свою злочинну діяльність, гр. Д. попрямував до 

спортивного майданчику, який знаходиться на території школи, де в той час 

проходив урок фізкультури для учнів 5-го класу. Перебуваючи на 

спортивному майданчику, гр. Д. своїми діями, які виражались в агресивній 
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поведінці, нецензурному висловлюванні в присутності учнів 5-го класу 

відносно вчителя фізкультури, зірвав навчально-виховний процес уроку 

фізкультури та своєю поведінкою довів учнів 5-го класу до сліз та нервового 

стресу. 

У подальшому, повернувшись до школи, гр. Д. продовжуючи свої 

хуліганські дії, безпричинно почав нецензурно висловлюватися на адресу 

працівника школи, яка попередньо зробила останньому зауваження за його 

дії, але останній, не реагуючи на зауваження, почав поводити себе ще 

агресивніше. 

Реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на вчинення 

хуліганських дій, гр. Д., проявляючи свою явну зневагу до існуючих правил і 

норм поведінки в суспільстві, бажаючи самоутвердитися за рахунок своїх 

дій, усвідомлюючи при цьому, що така неповага є очевидною і безсумнівною 

як для нього, так і для присутніх осіб, діючи з особливою зухвалістю, вже 

виходячи з приміщення школи, почав безпричинно нецензурно 

висловлюватися на адресу вчительки, яка проходила територією школи. На 

зауваження останньої припинити свої хуліганські дії гр. Д. не реагував, 

поводив себе агресивно та на словах погрожував фізичною розправою [199]. 

У свою чергу М. М. Єфімов способи вчинення хуліганства 

класифікував таким чином: 

1) за ознакою особливої зухвалості: 

– насильство із заподіянням потерпілій особі побоїв; 

– заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень; 

– знущання над потерпілим; 

– знищення майна; 

– пошкодження майна; 

– зрив масового заходу; 

– тимчасове припинення нормальної діяльності установи, 

підприємства чи організації; 

– припиненням руху громадського транспорту; 
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– інші; 

2) за ознакою виняткового цинізму: 

– демонстративна зневага до загальноприйнятих норм моралі; 

– прояв безсоромності чи грубої непристойності; 

– знущання над хворим, дитиною, особою похилого віку або такою, 

яка перебувала у безпорадному стані; 

– інші види [61, с. 25]. 

Між тим П. Д. Біленчук і В. К. Лисиченко систематизували спосіб 

учинення хуліганства таким чином: 

а) дії, спрямовані проти громадського порядку; 

б) дії, спрямовані як проти громадського порядку, так і інших 

суспільних відносин. 

Першу групу складають дії, які: 

– грубо порушують спокій громадян, нормальний режим праці 

підприємств та установ (нецензурна лайка, погрози, шум, зрив масових 

заходів); 

– публічно порушують норми моральності (оголення частин тіла, 

цинічні рухи); 

– опоганення громадських місць (цинічні, нецензурні написи); 

– спричиняють афективні стани та невиправдану тривогу громадян 

(неправдивий виклик швидкої допомоги, неправдиве повідомлення про 

смерть близьких тощо); 

– спричиняють перешкоди радіозв’язку та порушення правил 

радіопередач (вихід в ефір без дозволу тощо). 

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

із посяганням на честь, гідність та недоторканність особи: публічні образи; 

нанесення побоїв; нацьковування собак; обмеження свободи (зв’язування); 

пошкодження особистого або державного майна (ламання телефонів-

автоматів, руйнування засобів вуличного освітлення тощо) [116, с. 428-430]. 

М. С. Бушкевич розглядав способи вчинення хуліганства за 
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можливістю сприймання членами суспільства. Відповідно до цього критерію 

він визначив, що 93,11 % суспільно-небезпечних діянь спрямовані на їх 

безпосереднє сприйняття потерпілими та свідками, тоді як 14 % випадків 

спрямовані на опосередковане сприйняття громадянами. В цьому випадку 

наслідки діяння сприймаються членами суспільства через певний проміжок 

часу після його вчинення [25, с. 124]. Крім того, він розподілив способи 

вчинення хуліганства на пов’язані із застосуванням насильства або 

використанням зброї залежно від виду зброї чи інших предметів на: 

– з використанням вогнепальної зброї; 

– з використанням холодної зброї; 

– з використанням спеціально пристосованих предметів для 

нанесення тілесних ушкоджень, з використанням випадково підібраних 

предметів, шляхом нацьковування собак [25, с. 124]. 

Узагальнення даних опитування слідчих та матеріалів кримінальних 

проваджень за досліджуваною категорією правопорушень дозволив зробити 

висновок, що найбільш поширеними способами вчинення хуліганських дій 

під час проведення спортивно-масових заходів є такі: 

1) цинічні рухи тіла у поєднанні з нецензурною лайкою та 

нанесенням побоїв – 73 %; 

2) пошкодження майна – 51 %; 

3) створення шуму, який призводить до зриву спортивно-масових 

заходів – 46 %; 

4) публічне оголення різних частин тіла – 11 %; 

5) опір представникам правоохоронних органів або іншим 

громадянам – 19 %; 

6) використання піротехнічних засобів – 16 %; 

7) порушення нормального режиму роботи стадіону, школи, 

спортивного комплексу – 15 % (Додаток Б). 

Серед способів учинення хуліганства у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів важливе місце посідає застосування вогнепальної 
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або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або 

заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень. Це 

пояснюється тим, що дана ознака є кваліфікуючою для ч. 4 ст. 296 КК 

України. 

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 

«Про судову практику в справах про хуліганство» від 22.12.2006 р. 

«Вогнепальною зброєю вважаються пристрої промислового чи кустарного 

виробництва, призначені для ураження живої цілі за допомогою снаряда, що 

приводиться в рух енергією порохових газів чи інших спеціальних горючих 

сумішей. Це всі види бойової та іншої стрілецької зброї військового зразка, 

спортивні малокаліберні пістолети, гвинтівки, самопали, пристосовані для 

стрільби пороховими зарядами, газові пістолети, нарізна мисливська зброя, а 

також перероблена зброя, в тому числі обрізи із гладкоствольної мисливської 

зброї. Ця ознака має місце лише в тих випадках, коли винний за допомогою 

названих предметів заподіяв чи намагався заподіяти тілесні ушкодження або 

коли використання цих предметів під час учинення хуліганських дій 

створювало реальну загрозу для життя чи здоров’я громадян … . Холодною 

зброєю вважаються предмети, які відповідають стандартним зразкам або 

історично виробленим її типам зброї, чи інші предмети, що справляють 

колючий, колото-ріжучий, рубаючий, роздроблюваний або ударний ефект 

(багнет, стилет, ніж, кинджал, арбалет, нунчаку, кастет тощо), конструктивно 

призначені для ураження живої цілі за допомогою м’язової сили людини або 

механічного пристрою» [164]. 

Їх застосування при вчиненні хуліганських дій становить питання 

щодо наявності у діях особи кваліфікуючої ознаки за ч. 4 ст. 296 КК України. 

У зазначених випадках потрібно розуміти, що така ознака матиме місце лише 

в тих випадках, коли винний за допомогою названих предметів заподіяв або 

намагався заподіяти тілесні ушкодження або коли їх використання у процесі 

хуліганських дій створювало реальну загрозу для життя чи здоров’я 

громадян. 
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Так, 16.02.2013 р. приблизно о 13 годині 30 хвилин гр. П., маючи 

умисел на грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги 

до суспільства, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, знаходячись на 

спортивному майданчику КЗ «Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат І-

ІІІ ступенів», розташованого за адресою: Запорізька область, Вільнянський 

район, с. Матвіївка, вул. Леніна, 71-А, діючи умисно, ігноруючи існуючі в 

суспільстві елементарні правила поведінки, з особливою зухвалістю, 

демонстрував на спортивному майданчику, де знаходилися працівники та 

вихованці школи-інтернату, пневматичний пістолет, після чого, грубо 

порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, з 

особливою зухвалістю, зробив кілька пострілів по вікнах другого поверху 

спального корпусу школи-інтернату, у якому перебували вихованці, чим 

заподіяв навчальному закладу матеріальну шкоду на загальну суму 9000 грн., 

а також тілесні ушкодження гр. П. [194]. 

Дослідження матеріалів кримінальних проваджень досліджуваної 

категорії надало змогу встановити, що з використанням вогнепальної зброї 

хуліганство вчинювалося у 1 % випадків, холодної зброї – 19 %, спеціально 

пристосованих предметів для нанесення тілесних ушкоджень – 31 %, 

випадково підібраних предметів – 35 % (Додаток Б). 

Отже, спосіб учинення злочину полягає в комплексі дій, які 

виконуються правопорушником у певному порядку та спрямовані на 

досягнення злочинної мети. Водночас приховування кримінально караного 

діяння не завжди охоплюється наміром хулігана під час підготовки чи 

безпосереднього вчинення. При вчиненні спонтанного хуліганства, без будь-

якої підготовки, правопорушник лише після його скоєння усвідомлює все, що 

сталося. Після цього він здійснює заходи для уникнення кримінальної 

відповідальності. Але в інших випадках злочинець заздалегідь планує як 

вчинення кримінального правопорушення, так і особливості приховування 

своєї причетності до нього. Тобто приховування охоплюється наміром особи 

ще на стадії підготовки й, загалом, поняттям способу вчинення злочину. 
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І. М. Лузгін і В. П. Лавров спосіб приховування злочину розглядають 

як «…ситуаційне, повторюване явище, детерміноване низкою об’єктивних і 

суб’єктивних факторів, найважливішим із яких є умисел та пов’язані з ним 

мотив і мета» [133, с. 31]. 

У свою чергу В. М. Карагодін вважає, що зазначена категорія 

утворює систему або комплекс взаємопов’язаних дій з приховування 

злочину, які взаємно впливають одна на одну [73, с. 63]. Проте 

Г. М. Мудьюгін визначає його як комплекс дій злочинця з метою ухилення 

від відповідальності за вчинене. Ці дії можуть бути спрямовані на 

приховування: самої події злочину, її злочинного характеру, участі у ній 

злочинця [148, c. 65]. 

Деякі автори вважають, що приховування можливе тільки як активні 

дії [34, с. 14]. З іншого боку, можливість приховування шляхом бездіяльності 

розглядав М. І. Ковальов: «…службова особа, покликана в силу свого 

службового становища відповідати за збереження майна, не перешкоджає 

його викраденню» [75, с. 9]. 

На нашу думку, найбільш точне визначення цього поняття надав 

М. В. Даньшин, зазначаючи, що спосіб приховування злочину розуміється як 

заснований на реалізації системи об’єктивних і суб’єктивних факторів 

дійсності комплекс дій чи бездіяльність особи, що приховує злочин до, в 

момент або після вчинення злочину [51, с. 10]. І дійсно, при вчиненні 

хуліганства у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів можливі як 

дії, так і бездіяльність особи, що по своїй суті будуть приховуванням 

злочинного діяння. 

Перелік можливих дій суб’єкта щодо приховування своєї причетності 

до діяння може включати «…обмову, неправдиві показання, залякування 

свідків, наклеп, підробку документів тощо. У злочинах, учинених у 

співучасті, спосіб учинення може бути один, а способи приховування – різні 

в кожного співучасника» [171, с. 426]. Для хуліганів характерними, як 

зазначає В. І. Захаревський, будуть такі прийоми приховування: 
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«…зникнення з місця злочину, в тому числі з використанням автотранспорту; 

використання одягу одного фасону, кольору, а також однотипних знарядь; 

знищення знарядь злочину; знищення одягу та взуття; неправдиві свідчення, 

в тому числі алібі; відмова від давання показань» [64, с. 14]. 

Серед способів приховування щодо досліджуваної категорії 

кримінальних проваджень також слід виділити знищення (повне чи часткове) 

криміналістично значущої інформації, знищення матеріальних носіїв 

криміналістично значущої інформації, тимчасове припинення злочинної 

діяльності, зникнення правопорушників з місця події, відмова від давання 

показань, надання неправдивих показів, висунення неправдивих версій; 

створення виправдовувальних мотивів та ін. 

Вивчення кримінальних проваджень за досліджуваною категорією 

правопорушень надало змогу зробити висновок, що зникнення з місця події 

мало місце у 62 % випадках, в тому числі з використанням автотранспорту 

(14 %); приховування слідів правопорушення (56 %); знищення знарядь 

злочину (48 %); неправдиві свідчення, в тому числі алібі (59 %); відмова від 

давання показань – 41 % (Додаток Б). 

Наприклад, 01 червня 2011 р. о 18.26 гр. Р., маючи умисел на грубе 

порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, 

прибув на стадіон, що розташований по вул. Комсомольській в 

с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, де, перебуваючи в 

громадському місці, під час офіційної гри між футбольними клубами 

«Кристал» м. Херсона та «Торпедо» м. Миколаїв, діючи відповідно до 

розробленого плану, разом зі співучасниками (невстановленими слідством 

особами), ігноруючи встановлені в суспільстві правила поведінки, з 

особливим цинізмом, грубо порушив громадський порядок, а саме: розпочав 

бійку з глядачами футбольного матчу на трибунах та футбольному полі, де в 

цей час відбувався матч, під час чого він наносив удари руками та ногами гр. 

В.. У зв’язку з порушенням громадського порядку з мотивів явної неповаги 

до суспільства футбольний матч між футбольними клубами «Кристал» м. 



 35

Херсона та «Торпедо» м. Миколаїв був зупинений на 40 хвилин. 

Після вчинення суспільно-небезпечних дій гр. Р. зник з місця події на 

автомобілі. Після затримання під час його допиту як підозрюваного він від 

своєї вини відмовлявся, даючи неправдиві показання. В судовому засіданні 

обвинувачений свою вину не визнавав. Але сукупність інших доказів надала 

змогу засудити його за ч. 2 ст. 296 КК України [192]. 

Отже, найбільш поширеними способами приховування є зникнення з 

місця події, приховування слідів правопорушення, неправдиве алібі. 

Зникнення з місця події становить собою безпосередню втечу хулігана з 

місця вчинення правопорушення або зміну його розташування на вказаному 

місці. Приховування слідів правопорушення полягає у їх знищенні 

(матеріальні предмети), а також психічному чи фізичному впливі на свідків 

та потерпілих з метою перешкодити повідомленню інформації про суспільно-

небезпечне посягання або схилити до відмови від даваня показань. 

Неправдиве алібі – це створення хуліганом неправильного уявлення про своє 

місце перебування в момент, який цікавить слідство. 

Основним фактором, що спонукає хулігана вживати заходів до 

приховування елементів кримінально караного діяння за досліджуваною 

категорією проваджень є бажання уникнути викриття і настання 

відповідальності за вчинене. Адже сама наочність діяння і є основною метою 

правопорушника. Бажання уникнути відповідальності і покарання може бути 

обумовлено різними причинами. 

Підсумовуючи, слід констатувати, що кримінальне правопорушення, 

кваліфіковане за ст. 296 КК України, переважно має неповноструктурний 

склад способу вчинення. Між тим хуліган може здійснювати заходи щодо 

підготовки та приховування діяння. Підготовка до вчинення суспільно-

небезпечного діяння мала місце у 37 % від їх загальної кількості. Зокрема, в 

36 % випадків правопорушники розробляли план діяння, 58 % – обирали 

об’єкт посягання (стадіон, спортивний комплекс), знаходили співучасників – 

16 %, розподіляли ролі між співучасниками – 9 %, готували знаряддя 
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вчинення правопорушення - 63 %. 

Поширеними способами вчинення хуліганських дій під час 

проведення спортивно-масових заходів є такі: цинічні рухи тіла у поєднанні з 

нецензурною лайкою та нанесенням побоїв (73 %), пошкодження майна 

(51 %), створення шуму, який призводить до зриву спортивно-масових 

заходів (46 %), публічне оголення різних частин тіла (21 %), опір 

представникам правоохоронних органів або іншим громадянам (19 %), 

використання піротехнічних засобів (16 %), порушення нормального режиму 

роботи стадіону, школи, спортивного комплексу (15 %). 

Серед способів приховування виділимо такі: зникнення з місця події 

мало місце у 62 % випадках, в тому числі з використанням автотранспорту 

(14 %); приховування слідів правопорушення (56 %); знищення знарядь 

злочину (48 %); неправдиві свідчення, в тому числі алібі (59 %); відмова від 

давання показань (38 %). 

 

 

1.3. Обстановка вчинення хуліганських дій та предмет 

злочинного посягання 

 

Обстановка і предмет злочинного посягання є вагомим елементом 

криміналістичної характеристики хуліганства, вчиненого під час проведення 

спортивно-масових заходів. Більше того, обстановка даної категорії 

кримінальних правопорушень має вагоме значення для їх швидкого 

розкриття та подальшого всебічного розслідування. Це зумовлено тим, що 

обстановка вчинення злочину досить тісно взаємопов’язана з іншими 

елементами криміналістичної характеристики, певним чином об’єднуючи їх. 

За даною категорією кримінальних проваджень обстановка учинення 

злочину може вказати на: 1) ознаки особи злочинця та потерпілого; 

2) обставини, що спряли або перешкоджали учиненню злочину; 3) причини, 

що спонукали особу злочинця до вчинення необережних дій, що призвело до 
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вчинення злочину. Крім того, обстановка вчинення хуліганських дій дозволяє 

чітко визначити «слідову картину» злочину. 

Будь-яке кримінальне правопорушення вчинюється в певних умовах 

зовнішнього середовища, яке у криміналістиці отримало назву «обстановка 

вчинення злочину» [55, с. 34]. З цього приводу І. М. Якимов указував, що 

«проникнення в обстановку та обставини злочину веде до виразного 

розуміння скоєного, до осягнення внутрішнього зв’язку між діями, що 

вчинені злочинною волею, та їх відображенням ззовні» [238, с. 75]. 

В. О. Образцов розглядає обстановку вчинення злочину як 

територіальну, кліматичну, демографічну та іншу специфіку регіону, в якому 

вчинено злочин, а також обставини, що характеризують безпосереднє місце, 

час, умови та інші особливості вказаної життєвої ситуації [151, с. 94]. Тобто 

обстановка вчинення кримінального правопорушення є «…системою різного 

роду взаємодіючих між собою об’єктів, явищ та процесів, що характеризують 

умови місця та часу, речові, природно-кліматичні, виробничо-побутові та 

інші умови оточуючого середовища, особливості поведінки непрямих 

учасників протиправної події, психологічні зв’язки між ними та інші 

обставини об’єктивної дійсності, що склалися на момент учинення злочину, 

які впливають на спосіб його вчинення та механізм, що виявляється в різних 

слідах, які дозволяють зробити висновок про особливості цієї системи та 

зміст злочину» [235, с. 38-39]. 

В. І. Куликов під обстановкою вчинення злочину розуміє фактори, що 

зумовлюють поведінку злочинця як у період підготовки, так і при вчиненні 

злочину, до яких належать: 

а) місце і час вчинення злочину; 

б) склад учасників (група, за участю дорослих тощо); 

в) об’єкт злочинного посягання; 

г) матеріальні елементи оточуючого середовища (охорона об’єкта; 

вчинення злочину в умовах очевидності або неочевидності; можливість або 

неможливість залишення матеріальних або ідеальних слідів) [128, с. 78]. 
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Отже, вказана категорія включає інформацію, яка характеризує як 

зовнішній бік злочину (матеріальне середовище), так і внутрішню 

своєрідність умов та обставин, що сприяли вчиненню кримінально караного 

діяння. З цього приводу, М. П. Яблоков зазначає, що більша частина 

структурних елементів обстановки вчинення злочину характеризує зовнішнє 

середовище, а менша – особливості (своєрідність) поведінки непрямих 

учасників злочину, особливості психологічних зв’язків між усіма учасниками 

розслідуваної події та інші фактори об’єктивної дійсності [235, с. 39]. 

До елементів обстановки вчинення злочину М. Х. Валєєва відносить 

такі: «…місце, час, об’єкт, предмет вчинення посягання, склад співучасників 

та характер їх взаємовідносин з потерпілим та іншими особами, а також 

матеріальні елементи оточуючого середовища» [26, с. 21]. Отже, із 

зазначеного можна зробити висновок, що обстановка вчинення злочину в 

криміналістиці об’єднує низку елементів. При розслідуванні хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, серед них 

основними, на нашу думку, будуть час, місце та умови вчинення. 

Послідовний розгляд зазначених складових зумовить більш точну побудову 

її системи. 

Місце вчинення кримінального правопорушення досліджуваної 

категорії обумовлене диспозицією ст. 296 КК України, в якій передбачено, 

що хуліганство – це «…грубе порушення громадського порядку з мотивів 

явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю 

чи винятковим цинізмом» [123]. Тобто хуліганство переважно вчинюється у 

громадському місці. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого 

впливу на здоров’я населення» «...під громадським місцем мається на увазі 

частина будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення 

вільно, за запрошенням, або за плату; постійно, періодично або час від часу. 

У тому числі це під’їзди, а також підземні стадіони, переходи» [63]. 

З іншого боку, предмет нашого дослідження звужує цю категорію. 
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Адже вчинення хуліганства у зв’язку з проведенням спортивно-масових 

заходів зумовлює конкретне місце. Та слід зауважити, що це будуть не лише 

стадіони, спортивні комплекси, а й прилеглі до них території. Адже 

пересування вболівальників після проведення футбольного матчу зумовлює 

продовження хуліганських дій, наприклад, на транспорті. В постанові 

Пленуму Верховного Суду України визначено, що «за ознакою особливої 

зухвалості хуліганством може бути визнано таке грубе порушення 

громадського порядку, яке супроводжувалось, наприклад, … тимчасовим 

припиненням …руху громадського транспорту» [164]. 

З цього приводу О. І. Овчаренко зазначає, що визначальною ознакою 

транспорту є його функціональність [152, с. 29]. В той же час, хуліганські дії 

можуть бути спрямовані на пошкодження конкретного автобуса, який 

перевозить іншу футбольну команду тощо. 

Вчинення хуліганства під час проведення спортивно-масових заходів 

становить більшу небезпеку порівняно зі звичайним складом. Це 

пояснюється як раз обстановкою його скоєння. Адже суспільно небезпечне 

діяння, що вчинюється в місцях скупчення людей, є більш суспільно 

небезпечним, оскільки порушує спокій великої кількості людей, може 

спричинити зрив спортивно-масових заходів. Крім того, поодиноке 

хуліганство, як доречно наголошує Т. Ф. Хабібулін, за такої обстановки може 

легко перерости у групове, а іноді й масове заворушення [209, с. 29]. 

Так, 07.08.2011 року близько 19.00 години, гр. В., перебуваючи у 

стані алкогольного сп’яніння, прибув на сектор № 328-329 зони «С» стадіону 

«Донбас Арена», розташованого за адресою: м. Донецьк, Київський район, 

вул. Челюскінців 189 е, де, діючи безпричинно з хуліганських спонукань, в 

порушення правил поведінки на стадіоні, грубо порушуючи громадський 

порядок і виражаючи явну неповагу до суспільства, курив сигарету при вході 

на сектор, а також після того як стюард стадіону гр. Л., що знаходився на 

робочому місці, зробив йому зауваження з даного приводу. 

Гр. В. став безпричинно ображати його і висловлюватися на його 
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адресу грубою нецензурною лайкою, після чого гр. Л. став робити 

зауваження гр. В. з приводу його хуліганської поведінки. Однак, останній 

продовжуючи свої хуліганські дії, став в грубій формі висловлюватися 

нецензурною лайкою і погрожувати фізичною розправою гр. Л., а також 

намагався пройти на сектор із запаленою сигаретою. 

Після цього гр. Л. перегородив гр. В. шлях, виставивши перед ним 

руку, у відповідь на що гр. В., застосовуючи фізичну силу, штовхнув гр. Л. у 

плече, після чого гр. Л. намагався затримати його за руку, проте гр. В. 

вивернувся і перекинув гр. Л. через себе, після чого кинув його на підлогу, 

схопив обома руками за шию і почав намагатися душити. У цей момент 

відвідувачі, які перебували поруч, з метою припинення хуліганських дій, 

відтягнули гр. В. від гр. Л., намагаючись його заспокоїти. У цей момент до 

місця події підійшли працівники міліції, після чого доставили гр. В. до 

підрозділу міліції. Хуліганські дії гр. В. тривали в період часу з 19.00 години 

до 19.20 годин, протягом 20 хвилин, у зв’язку з чим було припинено 

нормальну діяльність секторів № 328-329 зони «С» стадіону «Донбас Арена» 

[183]. 

Наведений приклад яскраво демонструє обстановку вчинення 

кримінального правопорушення, особу злочинця та потерпілого. Серед умов 

має місце велике скупчення людей, викид негативних емоцій, зустріч 

протилежних інтересів уболівальників, алкогольне сп’яніння хулігана. 

У таких випадках незначні приводи зумовлюють грубе порушення 

громадського порядку, що здебільшого супроводжується особливою 

зухвалістю (насильством із нанесенням потерпілій особі побоїв або 

заподіянням тілесних ушкоджень, знущанням над нею, знищенням чи 

пошкодженням майна, зривом масового заходу тощо), а в деяких випадках і 

винятковим цинізмом – оголенням різних частин тіла, проявом грубої 

непристойності тощо [164]. 

У своєму дослідженні М. М. Єфімов класифікував місця вчинення 

хуліганських дій залежно від часу доби та наявності у них людей таким 
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чином: 

1) місця загального користування – (32 %); 

2) розважальні заклади – (34 %); 

3) спортивно-масові заклади – (11 %); 

4) місця проживання населення – (5 %); 

5) громадський транспорт – (4 %); 

6) місця культурного відпочинку – (3 %); 

7) інші місця – (1 %) [60, с. 48]. 

Зазначена класифікація доцільна при розгляді хуліганства загалом, 

але для звуженого предмета дослідження, як у нашому випадку, вона не 

досить доречна. Аналізом матеріалів кримінальних проваджень за 

досліджуваною категорією правопорушень (Додаток Б) було класифіковано 

та досліджено місця вчинення хуліганства у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів таким чином: 

– стадіони (49 %); 

– трибуни (сектори) стадіонів (44 %); 

– спортивні комплекси (5 %); 

– навчальні заклади (школи, ВНЗ, ПТУ) (9 %); 

– прилеглі території (вулиці, сквери, площі біля стадіонів, спортивних 

комплексів, шкіл) (27 %); 

– місця перегляду спортивно-масових заходів (7 %); 

– інші місця (1 %). 

Зрозуміло, що хуліганські дії можуть розпочатися на трибунах 

стадіону, потім переміститися безпосередньо на гральний майданчик, а з 

часом і на прилеглі території. Але зазначена класифікація надає змогу 

зосередити працівників правоохоронних органів на найбільш вірогідних 

місцях вчинення хуліганських дій у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів. 

Час вчинення хуліганства у зв’язку з проведенням спортивно-масових 

заходів не має значення для юридичної кваліфікації діяння. Адже незалежно 
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від часу доби й пори року суспільно-небезпечне діяння може бути 

кваліфіковане за ст. 296 КК України. Зважаючи на це, з огляду на його вплив 

на розслідування слід зазначити, що час учинення суспільно-небезпечних дій 

потрібний для висунення та перевірки версій, а також для встановлення осіб, 

що вчинили кримінально каране діяння. 

Криміналістичне значення часу вчинення хуліганських дій у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів полягає в його виборі певними 

категоріями осіб. Досліджуваний вид хуліганства майже в половині випадків 

містить елемент підготовки, тому часові фактори також мають на нього 

вплив (наприклад, визначення часу проведення футбольного матчу). Загалом, 

час вчинення кримінального правопорушення – це певний відрізок 

(проміжок) часу, протягом якого відбувається суспільно небезпечне діяння і 

настають суспільно небезпечні наслідки. У статтях Особливої частини КК 

України час вчинення кримінального правопорушення як ознака об’єктивної 

сторони описується дуже рідко. Разом з тим встановлення часу вчинення 

злочину за кожним окремим провадженням має важливе значення для 

вирішення питання про чинність закону в часі. 

Хуліганство, про що доречно наголошує В. І. Захаревський, може 

вчинюватись у будь-який час доби [64, с. 14]. Дослідження кримінальних 

проваджень надало змогу зробити висновок, що показник учинення даного 

кримінального правопорушення є неоднорідним відповідно до часу доби. 

Так, уранці (з 6 до 12 год.) вчинюються 3 %, вдень (з 12 до 18 год.) – 

24 %, ввечері (з 18 до 24 год.) – 59 %, вночі (з 0 до 6 год.) – 14 %. У свою 

чергу, відносно дня тижня виявляється, що у вихідні дні вони складають 

61 % випадків (Додаток Б). 

Тобто аналізом цих категорій можемо зробити такий висновок: 

найбільша кількість хуліганських проявів припадає саме на вихідні дні та 

вечірній час (тобто у робочий день з 18 до 24 години). Зазначені відомості 

пояснюються такими факторами. По-перше, у вихідні проводиться велика 

кількість спортивно-масових заходів, починаючи від футбольних матчів та 
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закінчуючи шкільними змаганнями. По-друге, серед тижня здебільшого 

проходять футбольні матчі в єврокубках. Тому метою вчинення 

досліджуваного кримінального правопорушення буде перешкоджання 

нормальному проведенню спортивно-масових заходів, протиставлення себе 

суспільним інтересам та ін. 

Крім того, «…вечірній та нічний час доби, як вважає О. І. Овчаренко, 

має найбільшу цінність для людей, оскільки залежно від того, як вони його 

проведуть, залежить їхній настрій на наступну добу. Діти та підлітки також 

більш активні в даний час, у зв’язку з чим вони можуть отримати моральну 

травму від злочину, що вчинюється перед їх очима» [152, с. 31]. 

Доцільним є розгляд пори року вчинення кримінальних 

правопорушень досліджуваної категорії. Аналіз матеріалів кримінальним 

проваджень надав змогу зробити висновок, що влітку зазначені суспільно-

небезпечні діяння вчинюються у 41 % випадків; восени – 23 %; взимку – 9 %; 

навесні – 27 % (Додаток Б). 

Зазначені відомості пояснюються такими факторами. По-перше, 

наприкінці весни, на початку осені та влітку відбувається найбільша 

кількість спортивно-масових заходів. По-друге, погодні умови зазначених пір 

року дають змогу розпиттю алкогольних напоїв на відкритій місцевості. По-

третє, на відкритих майданчиках збирається набагато більша кількість людей 

різних інтересів, ніж у закритих комплексах. 

Важливою характеристикою досліджуваного кримінального 

правопорушення є визначення проміжку часу, що витрачається хуліганом на 

його вчинення. Як доречно зауважив В. П. Анциферов, обов’язковими 

елементами криміналістичних характеристик злочинів є сукупності 

відомостей, що характеризують місце, тривалість (час), обстановку тощо [7, 

с. 45]. 

Визначення тривалості вчинення хуліганських дій необхідне для їх 

судового розгляду, оскільки з її збільшенням відповідно зростає суспільна 

небезпечність і подовженість порушення громадського порядку (наприклад, 
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нанесення одного удару при вчиненні хуліганських дій чи їх нанесення 

протягом кількох хвилин, довготривале висловлення в нецензурній формі 

тощо). 

Слід зазначити, що обстановка вчинення кримінального 

правопорушення певним чином впливає на вибір його способу [136, с. 298]. 

Адже фактори, що сприяють чи ускладнюють вчинення суспільно-

небезпечного діяння, обумовлюють поведінку злочинця під час його 

підготовки, вчинення та приховування. Існує кілька варіантів ставлення 

злочинця до умов зовнішнього середовища. Характер цих відносин значною 

мірою зумовлює зміст здійснюваних правопорушником дій. 

В. Ф. Єрмолович розглядає у зв’язку з цим такі особливості: 

1) суб’єкт правильно і повно сприймає та оцінює об’єктивну 

обстановку і будує свої дії згідно з поставленою метою, враховуючи всі 

чинники, що складають її зміст; 

2) суб’єкт правильно і повно сприймає й оцінює об’єктивну 

обстановку, використовує всі чинники, що сприяють досягненню поставленої 

мети, але внаслідок самовпевненості або інших причин нехтує її окремими 

несприятливими чинниками, не враховує їх у своїх діях; 

3) суб’єкт унаслідок неуважності, недбалості, недостатності знань, 

хвороби, через стан наркотичного або алкогольного сп’яніння, недостатнього 

розвитку органів чуття тощо невірно і не повністю усвідомлює об’єктивну 

обстановку, спотворено її сприймає або помиляється в оцінці значення її 

чинників; 

4) суб’єкт може діяти, свідомо нехтуючи чинниками об’єктивної 

обстановки, не докладаючи зусиль для використання в обраному способі дій 

сприятливих чинників, не вживаючи заходів до того, щоб пристосуватися до 

несприятливих умов або подолати їх [55, с. 65]. 

Наприклад, хуліган унаслідок неуважності, недостатності знань та 

через стан алкогольного сп’яніння невірно оцінює дії арбітра й умови 

навколишнього середовища, спотворено її сприймає або помиляється в оцінці 
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значення її чинників. 

Проведеним дослідженням встановлено залежність між часом 

вчинення хуліганства, місцем і обстановкою вчинення злочину, а також 

місцем проживання злочинця. Так, з 18 до 24 години найбільш часто 

вчинюються хуліганські дії на стадіонах – 41 %; на трибунах – 32 %; 

прилеглих територіях – 11 %. 

У свою чергу, вночі (з 0 до 6 години) хуліганство здебільшого 

вчинюється на прилеглих територіях до спортивних комплексів та стадіонів 

(78 %), що пояснюється переміщенням вболівальників після проведення 

матчу. Відповідно до проведеного дослідження місце вчинення 

кримінального правопорушення відповідало району проживання злочинців у 

27 % випадків; не пов’язане з місцем проживання – 43 % (Додаток Б). 

Слід зазначити, що вплив обстановки злочину на спосіб його 

вчинення помітний вже на стадії безпосереднього вчинення, незалежно від 

наявності чи відсутності умислу. Так, якщо правопорушник потрапляє в 

обстановку, яка відрізняється від прогнозованої, залежно від реалій 

дійсності, саме в момент реалізації злочинного задуму він може змінити 

спосіб злочину. За умови відсутності стадії приготування до злочину, вибір 

способу злочину значною мірою залежить від обстановки злочину, оскільки 

вона надає змогу зорієнтуватися у виборі потрібного методу та способу дій 

залежно від наявних у злочинця навичок та звичок. Тому, як доречно 

зазначає М. П. Яблоков, обстановка багато в чому визначає і коректує спосіб 

учинення злочину [120, с. 70]. 

Як вважає О. І. Овчаренко, момент учинення хуліганських дій можна 

зіставити з розкладом руху громадського транспорту і, як наслідок, можна 

визначити можливість прибуття особи злочинця даним транспортом [152, 

с. 31]. Тому при проведенні розслідування за фактом учинення 

досліджуваного кримінального правопорушення слід дослідити рух 

транспортних засобів. Крім того, можна висунути та перевірити версію про 

відношення правопорушника до певної групи вболівальників і т.п. 



 46

До основних умов учинення хуліганських дій у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів можна віднести такі: 

– проведення спортивно-масових заходів; 

– накопичення людей; 

– відсутність постів правоохоронних органів, представників 

громадськості, стюардів. 

Тому ступінь грубого порушення порядку також потребує уточнення, 

адже він залежить від багатьох чинників. Серед них можна виділити: 

тривалість хуліганських дій, місце й час їх учинення, кількість людей, на 

яких вони спрямовані, вік i стать, стан здоров’я потерпілих тощо. 

Важливе значення в структурі криміналістичної характеристики 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, 

має предмет злочинного посягання. Це річ матеріального світу, на яку 

спрямовано злочинне діяння винного. 

До ознак таких речей Н. В. Володько відносить такі: економічну 

вартість і необхідність затрати людської праці на їх виробництво, 

спроможної задовольнити матеріальні й культурні потреби людей [42, с. 56]. 

У свою чергу, В. М. Юрін, вивчаючи питання методики розслідування 

злочинів, запропонував це поняття визначати як річ, яка має численні 

властивості, ознаки, що сприяють виявленню, розкриттю й розслідуванню 

злочинів [231, с. 17]. А вже О.М. Асташкіна й М.О. Марочкін сформулювали 

предмет злочинного посягання «…як деяку частину об’єктивного світу, якій 

властиве матеріальне виявлення і споживча цінність, що, у свою чергу, 

виявляє злочинний інтерес» [10, с. 22]. 

Розглядаючи предмет злочинного посягання при розслідуванні 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, 

необхідно зазначити, що в його якості необхідно розглядати не будь-який 

предмет обстановки вчинення кримінального правопорушення, а предмет, з 

яким пов’язано настання суспільно-небезпечних наслідків. 

Так, при вчиненні досліджуваного діяння правопорушник може 
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впливати на велику кількість предметів. Та не всі вони будуть предметами 

злочинного посягання. А вже вирваний стілець з трибун стадіону – це 

предмет злочинного посягання в даній категорії правопорушень. 

Характеристика предмета злочину, як зазначає О. Н. Колесниченко, 

має значення для подальшого встановлення злочинця. Адже за певним 

предметом можна зробити висновки про мету злочину. Установлення 

відношень і взаємозв’язків між предметом посягання і суб’єктом злочину має 

безпосереднє значення для розшуку злочинця і встановлення його особи. 

Предмет безпосереднього посягання закономірно пов’язаний з особою 

злочинця, його віком, фахом, деякими властивостями особистості [82, с. 44]. 

У свою чергу, М. О. Селіванов вважає, що «… всі елементи 

криміналістичної характеристики злочинів поєднуються закономірними 

зв’язками: в одних випадках однозначними (динамічними), в інших – 

вірогідними (статичними)» [173, с. 56]. Тому завдяки дослідженню 

специфіки предмета злочину можна визначити кореляційні зв’язки між ним 

та іншими елементами криміналістичної характеристики хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів. 

Воодночас ми розуміємо та підтримуємо думки науковців стосовно 

визначення хуліганства як безпредметного складу злочину в кримінальному 

праві [103; 124; 125]. Проте, на нашу думку, виключення предмета посягання 

зі складу криміналістичної характеристики цього кримінально караного 

діяння є невиправданим. Адже він дозволяє визначити обстановку 

кримінального правопорушення, способи вчинення злочинної дії, поведінку 

особи тощо. 

Сталими є зв’язки між предметом кримінального правопорушення та 

способом його вчинення. Скажімо, якщо на місці події були знайдені вирвані 

стільці чи розбиті шибки спортивної споруди – наявне використання 

фізичної сили та відповідна кваліфікація події за ознакою особливої 

зухвалості. При виявленні слідів піротехнічних засобів (фаєрів, петард тощо) 

та наявності тілесних ушкоджень у потерпілих можлива ймовірність 
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кваліфікації діяння за ч. 4 ст. 296 КК України. 

Також можливі зв’язки між особою злочинця та предметом 

посягання. При пошкодженні чи знищенні майна у 91 % випадків хуліган 

перебував у стані сп’яніння, в 38 % був футбольним уболівальником, а в 

35 % діяння було вчинене раніше судимою особою (Додаток Б). Ці відомості 

надають змогу планувати слідчі (розшукові) дії та інші заходи. Зокрема, 

розшук хулігана за базами футбольних уболівальників певного клуба, 

перевірка раніше засуджених за місцем їх проживання і т.д. 

Особа потерпілого також може впливати на предмет злочинного 

посягання. Так, під час сутичок фанатів різних клубів при проведенні 

футбольних матчів частими є випадки пошкодження символіки клубів, 

загороджувальних парканів, транспортних засобів та іншого інвентаря, одягу 

стюардів тощо. 

Наприклад, у період часу з 23 години 45 хвилин 23.11.2011 року до 00 

годин 40 хвилин 24.11.2011 р, гр. П., будучи в стані алкогольного сп’яніння, 

знаходячись на території стадіону «Донбас-Арена», розташованого за 

адресою: м Донецьк, Київський район, вул. Челюскінців, 189-Е, маючи 

умисел на вчинення грубого порушення громадського порядку з мотивів 

явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, 

спільно з невстановленими в ході досудового слідства особами (матеріали 

відносно яких виділені в окреме провадження), після завершення 

футбольного матчу між командами «Шахтар» і «Порту» залишив місце 

перегляду футбольного матчу і приєднався до неконтрольованої групи 

вболівальників футбольного клубу «Шахтар», яка, незважаючи на закінчення 

футбольного матчу, не покинула стадіон, а, навпаки, попрямувала у бік 

футбольного поля, висловлюючи тим самим свою незгоду з результатом гри. 

Грубо порушивши громадський порядок, дана група неконтрольованих 

вболівальників, у складі якої був гр. П., перешкодила нормальному 

завершенню масового заходу. 

Підійшовши до огорожі, що перешкоджала виходу на футбольне 
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поле, гр. П., продовжуючи перебувати в складі групи неконтрольованих 

вболівальників футбольного клубу «Шахтар», пошкодив її та став брати 

участь у масовому конфлікті з працівниками стадіону «Донбас Арена», в ході 

якого гр. П., застосовуючи фізичне насильство, безпричинно, діючи з 

особливою зухвалістю, наніс один удар кулаком своєї лівої руки в скроневу 

ділянку потерпілого гр. Д. [182]. 

Відповідно до такого критерію, як настання матеріальних збитків, 

М. М. Єфімов предмет хуліганських посягань класифікував таким чином: 

1) пошкодження майна (одягу, телефонів-автоматів, банкоматів, меблів 

тощо); 2) знищення майна (биття скла у вітринах, вибиття вікон та ін.) [61, 

с. 28]. 

Аналіз кримінальних проваджень за досліджуваною категорією 

правопорушень надав змогу зробити висновок, що мають місце випадки 

пошкодження одягу (18 %), пошкодження інвентаря стадіону чи спортивного 

комплексу (17 %) та знищення майна – 7 % (Додаток Б). 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що предмет посягання у 

хуліганстві, вчиненому у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, 

можна визначити як річ, яка має численні властивості, ознаки, що сприяють 

виявленню, розкриттю й розслідуванню кримінальних правопорушень. 

Завдяки дослідженню специфіки предмета злочинного посягання можна 

визначити кореляційні зв’язки між ним та іншими елементами 

криміналістичної характеристики хуліганства, вчиненого під час проведення 

спортивно-масових заходів. 

 

 

1.4. Характеристика особи потерпілого та злочинця 

 

Одним із найбільш інформаційно насичених елементів 

криміналістичної характеристики будь-якого кримінального правопорушення 

є особа потерпілого. Система ознак, що її становлять, є досить невизначеною 
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та складною. Вона може охоплювати, як відмічає А. В. Нестерук, загальні 

демографічні ознаки (стать, вік, місце проживання, роботи та навчання, 

професія, фах, освіта та ін.), дані про спосіб життя, риси характеру, навички і 

схильності, зв’язки і стосунки. Відомості про потерпілого включають також 

дані про його віктимність [245]. Зважаючи на це, дана категорія є досить 

складним у криміналістичному відношенні елементом, який змінює своє 

становище залежно від категорії кримінального правопорушення, виду 

злочинного посягання, наявності або відсутності зв’язків між потерпілим і 

злочинцем. 

Стосовно її віктимності В. А. Журавель зазначає, що істотним 

моментом є встановлення й того, наскільки сприяла вчиненню злочину 

поведінка потерпілого. Такі дані мають важливе значення не лише для 

запобігання й попередження злочину, а й правильної побудови методики 

його розслідування. Адже відтворення обстановки і обставин події та 

поведінки злочинця й потерпілого допомагає як правильно кваліфікувати 

скоєне, так і швидко виявити й затримати злочинця. Віктимологічний підхід 

у розслідуванні злочинів полягає у тому, що вихідним моментом для збору 

інформації про особу, яка могла вчинити злочин, є особа потерпілого і його 

поведінка в певній ситуації злочину [57, с. 97]. 

Віктимність окремої особи, як зазначає Д. В. Рівман, поняття 

відносне, оскільки вона реалізується як через її особистісні риси, так і 

залежно від конкретної ситуації: зовнішніх обставин, характеристик особи 

злочинця тощо [169, с. 27]. Погоджуючись із даним твердженням, 

В. Ю. Шепітько відносить до загальної програми вивчення особи потерпілого 

дані щодо причин віктимної поведінки: 1) виконання певних професійних 

функцій; 2) соціальну деформацію особистості; 3) наслідки її патологічного 

стану (тяжкий соматичний розлад здоров’я, психічне захворювання) та ін. 

[228, с. 173]. 

Як стверджує О. І. Овчаренко, відомості про особу потерпілого від 

хуліганських дій можна умовно поділити на три основні групи: 
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1) дані про відносини між потерпілим та особою, що вчинила 

хуліганство; 

2) відомості про поведінку потерпілого при вчиненні стосовно нього 

хуліганських дій; 

3) дані про риси характеру потерпілого [152, с. 39]. 

У свою чергу, при визначенні потерпілих від хуліганства осіб 

В. І. Захаревський враховував їхні зв’язки з особою злочинця. Відповідно до 

цього критерію він виділив три групи: 

1) особи, що перебувають зі злочинцем в подружніх, родинних чи 

дружніх зв’язках; 

2) особи, контакти яких зі злочинцем виникають у момент вчинення 

хуліганства; 

3) особи, відносини з якими формуються на основі випадкових 

знайомств [64, с. 19]. 

На думку М. М. Єфімова, відповідно до поведінки потерпілих та 

певних їхніх рис, у зв’язку з якими можуть учинятися хуліганські дії, можна 

виділити три віктимогенні групи. Першу групу складають ситуації, в яких дії 

чи риси особи потерпілого мають провокаційний характер, тобто в них самих 

є привід для вчинення хуліганства. Звичайно, вони можуть проявлятись у 

формі аморальної поведінки потерпілої особи (наприклад, у вихвалянні 

певними своїми рисами). У даному випадку доречно говорити про 

конфронтацію різних неформальних угруповань або расові протиріччя. У 

першому випадку найбільш яскраво виділяється віктимна роль такого 

молодіжного угрупування, як емо (від англ. «emotion» – емоції, 

переживання), оскільки одним із його гасел є страждання, і навіть це 

викликає у певних неформальних груп жорстокого спрямування (наприклад, 

скінхеди) хвилі насильства стосовно їх» [61, с. 42]. 

Тобто особою правопорушника може стати будь хто, але деякі особи 

мають більше на це «шансів» в силу своїх особистісних особливостей, 

системи поглядів, уявлень про себе і свої обов’язки, конкретної життєвої 
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ситуації, яка склалась. Адже дії потерпілого деякою мірою обумовлюють 

відповідні дії особи злочинця, провокують його, у зв’язку з чим «виникає 

віктимогенна ситуація як окремий випадок криміногенної ситуації» [222, 

с. 10]. 

Згідно з результатами аналізу кримінальних проваджень потерпілі від 

хуліганства, вчинених у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, 

мають деякі властивості, що зумовлюють їхню віктимність. 

Серед них можна виділити такі: біологічні – стать, вік, фізичний 

розвиток; соціальні – соціальні ролі і статус (правоохоронці, стюарди, 

охоронці тощо); економічні (матеріальний стан та явне хизування ним, у 

тому числі «привабливий» зовнішній вигляд); морально-психологічні – 

схильність до вживання спиртних напоїв і наркотичних речовин, аморальний 

спосіб життя. Не менш важливим чинником віктимності особи є випадкові 

знайомства та надмірна довіра до сторонніх осіб. 

Проведеним дослідженням було встановлено такі обставини: 

потерпілими у 84 % випадків є чоловіки, в 19 % з яких вони перебували у 

стані алкогольного сп’яніння, в 7 % виявляли нерозбірливість у виборі 

знайомств та в 49 %намагались застосувати насильство чи допускали образи 

(Додаток Б). 

При проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, зокрема, допиту 

потерпілого, одночасного допиту раніше допитаних осіб, слідчого 

експерименту, потрібно їх перевіряти, адже потерпілі іноді намагаються по-

іншому зобразити свою роль при вчиненні хуліганських дій. 

Між тим, хоча зазначені відомості несуть певне інформаційне 

навантаження, але для профілактики досліджуваних правопорушень вони не 

відіграють значної ролі. Тоді як виділення окремих віктимогенних груп 

надасть змогу більш чітко усвідомити категорії осіб, щодо яких вчиняються 

хуліганства у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів. 

Під час нашого дослідження ми виділили такі віктимогенні групи: 

– учасники спортивно-масових заходів (гравці різних команд); 
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– уповноважені особи під час проведення спортивно-масових заходів 

(арбітри, представники спортивних федерацій); 

– особи, що виконують охоронні функції (стюарди, охоронці, 

працівники правоохоронних органів); 

– вболівальники. 

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 м’яч, його 

святкування), так і неправомірними (жести в бік вболівальників команди-

суперниці, образливі вигуки тощо) [243]. 

Другу групу складають випадки, коли поведінка уповноважених осіб 

під час проведення спортивно-масових заходів (арбітри, представники 

спортивних федерацій) пов’язана з виникненням ситуації, що сприяє 

вчиненню хуліганства. 

Так, 02.10.2011 року, о 16 годині, в м. Хуст, гр. П., який окрім 

депутатської обіймав також посаду президента футбольного клубу «Нарцис», 

після закінчення футбольного матчу між командами «Нарцис»та «Боржава», 

будучи незадоволеним ходом та результатом матчу і роботою арбітрів, у фойє 

під центральною трибуною стадіону «Карпати», що по вул. Борканюка, 

підійшов до асистента арбітра гр. З. та наніс йому два удари руками, 

затиснутими в кулак, в праву та ліву сторони обличчя. 

Одразу після цього дії гр. П спробував припинити працівник 

правоохоронного органу – заступник начальника Хустського РВ УМВС, який 

виконував обов'язки з охорони громадського порядку відповідно до графіку 

забезпечення охорони громадського порядку в м. Хуст та в Хустському районі 

під час проведення ігор чемпіонату з футболу в Закарпатській області, 

затвердженого начальником Хустського РВ УМВС від 29.09.2011 року. 

Однак, усвідомлюючи, що працівник правоохоронного органу 

знаходиться при виконанні службових обов'язків щодо охорони громадського 

порядку, гр. П. вчинив активну фізичну протидію – штовхнув його руками в 

грудну клітину і після цього підбіг до головного арбітра матчу та намагався 
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нанести йому удар правою рукою в обличчя, однак останній вчасно зреагував і 

підставив руку. 

Працівнику міліції вдалося відсторонити гр. П., однак останній знову 

вчинив активний супротив – штовхнув його руками в ділянку грудної клітини, 

наніс правою рукою, затиснутою в кулак, удар у верхню губу та цією ж рукою 

наступний удар в ділянку обличчя над правим оком, після чого гр. П. втік з 

місця події. Усі ці дії підсудного з самого початку і до їх закінчення 

супроводжувалися нецензурною лайкою та погрозами фізичної розправи [184]. 

Третю групу складають ситуації, в яких правомірна поведінка 

потерпілого є приводом для вчинення хуліганських дій. До найбільш 

уразливих категорій осіб щодо вчинення хуліганський дій під час проведення 

футбольних матчів потрібно віднести працівників правоохоронних органів, 

стюардів, контролерів тощо. 

Наприклад, 20 жовтня під час матчу 13 туру Прем’єр-ліги «Металіст» 

– «Чорноморець», на якому були присутні більше 35 тисяч глядачів, стався 

інцидент. У середині другого тайму в проході 41-42 секторів невідомий 

побив стюарда, який зробив спробу припинити куріння і розпивання 

спиртних напоїв на трибуні стадіону. Хуліган був затриманий на стадіоні 

одразу після матчу, а його особу було встановлено. 

Як наслідок слідчим відділом Комінтернівського РВ м. Харкова проти 

підозрюваного В. було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 296 КК 

України. 12 грудня рішенням Комінтернівського районного суду м. Харкова 

гр. В. був засуджений до 4 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 75 КК 

України до Бойка В.В. застосовано відстрочку виконання вироку з 

випробувальним терміном на 3 роки, якщо обвинувачений протягом даного 

строку не вчинить нового злочину. Також суд постановив стягнути з 

обвинуваченого 30 000 грн. на користь потерпілого [242]. 

Четверту групу складають ситуації, пов’язані з діями вболівальників. 

Як зазначає Д. В. Рівман, постраждати в результаті злочину в принципі може 

будь-яка особа, але потенційно найбільш уразливими є лише певні категорії, 
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для яких характерна сукупність об’єктивних і суб’єктивних обставин, що 

стосуються їхньої особистості та поведінки [168, с. 59]. Вболівальники своєю 

поведінкою постійно провокують один одного на протиправні дії. Тому ця 

група є найбільш небезпечною. Адже дії певної групи фанатів можуть 

викликати негативні емоції і, як наслідок, вчинення хуліганських дій з 

іншого боку. Тому в даному випадку доречно говорити про створення певних 

кордонів між затятими вболівальниками різних команд. 

Наприклад, 11.12.2014 року близько 18.00 на вулиці Прорізній у 

м. Київ сталася бійка між французькими футбольними вболівальниками та 

українськими футбольними фанатами ФК «Дніпро». За офіційними даними 

МВС, постраждалих було четверо [241]. 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що іноді потерпілий може 

провокувати вчинення хуліганських дій у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів. Для запобігання працівниками правоохоронних органів 

даним проявам виділимо такі групи віктимогенних ситуацій: учасники 

спортивно-масових заходів (гравці різних команд); уповноважені особи під 

час проведення спортивно-масових заходів (арбітри, представники 

спортивних федерацій); особи, що виконують охоронні функції (стюарди, 

охоронці, працівники правоохоронних органів); вболівальники. 

Хуліганство є одним із найбільш поширених кримінальних 

правопорушень, що можуть бути вчинені під час проведення спортивно-

масових заходів. Це пояснюється низкою факторів як суб’єктивного, так і 

об’єктивного характеру. Серед них можна виділити наявність натовпу, 

велику кількість суперечливих емоцій, протилежні інтереси фанатів команд-

суперниць, перебування осіб в стані алкогольного сп’яніння тощо. Майже 

кожен із зазначених факторів певним чином пов'язаний з особою хулігана. 

Тому зрозуміло, що визначений елемент криміналістичної характеристики 

злочину посідає одне з основних місць в її побудові. 

В розробці криміналістичної характеристики особи злочинця досить 

важко виділити інформацію, про що наголошував М. Т. Ведерников, що має 
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суто криміналістичне значення, адже особа – єдине цілісне явище, всі 

сторони якого взаємопов’язані і взаємообумовлені [28, с. 76]. Адже вивчення 

зазначеного елемента криміналістичної характеристики являє собою складну 

комплексну проблему. Оскільки криміналістика черпає дані про особу 

злочинця головним чином з кримінології, кримінального права, психології, 

фізіології та у зворотному порядку постачає суміжні галузі знань своїми 

науковими рекомендаціями, що відбивають специфіку деяких сторін особи 

злочинця в механізмі вчинення злочину, способі слідоутворення [240, с. 69], 

то даний елемент доречно розглядати крізь призму зазначених наук. 

Відомості про особу злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики, на думку В. Ф. Єрмоловича, складають ті дані, які можуть 

допомогти для визначення ефективного шляху розшуку та викриття злочинця 

й інших завдань, пов’язаних із розслідуванням кримінальної справи [54, 

с. 194]. Саме вони дозволяють виділити певні напрями, необхідні для 

організації ефективного розшуку хулігана, а в подальшому – його викриття. 

Загалом, під час опису цього елемента криміналістичної 

характеристики більшість авторів виходить в основному з вікових, соціально-

демографічних, морально-психологічних та інших подібних особливостей, 

що характеризують ту чи іншу особу [147, с. 29-33]. 

Так, на думку М. А. Селіванова, характеристика особи злочинця 

включає такі дані: 

а) соціальні – соціальний стан, освіта, національність, сімейний стан, 

професія і т. ін.; 

б) психологічні – світогляд (світосприйняття), переконання, знання, 

навички, звички, емоції, почуття, темперамент і т. ін.; 

в) біологічні – стать, вік, особливі прикмети, фізичні дані: сила, зріст, 

вага та деякі інші [174, с. 132]. 

У свою чергу, В. Ю. Шепітько зазначив, що особа злочинця має певні 

дані демографічного характеру, деякі моральні якості та психологічні 

особливості [226, с. 258]. 
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Отже, особа злочинця – це широке поняття, що включає комплекс 

ознак, які характеризують моральний та духовний світ особи у взаємодії з 

соціальними та індивідуальними життєвими умовами, які тією чи іншою 

мірою вплинули на вчинення кримінального правопорушення. Значна роль у 

використанні таких ознак належить особі, яка їх виявляє та фіксує. З огляду 

на це, їх розуміння та оцінка може мати як хибний, помилковий, так і 

справжній характер, що відповідає дійсності. Тому при їх оцінці, як 

справедливо зазначає В. А. Журавель, важлива роль належить прогнозу щодо 

їх значущості й можливості використання з метою розслідування [59, с. 191-

193]. 

Ми погоджуємося з М. М. Єфімовим, який зазначає, що дані про 

особу, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, передбачене ст. 296 КК 

України, складаються з таких властивостей: а) біологічні та фізичні; 

б) соціально-демографічні; в) моральні; г) психологічні [60, с. 54]. 

Зважаючи на це, відповідно до такої системи ми їх і розглядатимемо. 

На початковому етапі розслідування важливе значення має перша 

група властивостей – фізичні та біологічні. Адже завдяки цим даним (ознаки 

зовнішності та одягу злочинця; його функціональні ознаки) можна здійснити 

розшук особи «гарячими» слідами, коли хуліган зник з місця події. При 

вчиненні хуліганства під час проведення спортивно-масових заходів можна 

визначити залежність між певними біологічними, фізичними властивостями 

та особою, яка вчинює злочини зазначеної категорії. 

Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, 

досліджуватиметься нами крізь соціально-демографічні відомості. Так, 

проведеним дослідженням нами з’ясовано, що чоловіки вчинили хуліганство 

у 99 % випадків (Додаток Б). 

Важливе значення в криміналістичному плані має характеристика 

особи злочинця за віком. Адже різні вікові групи не є однаковими. Аналіз 

матеріалів кримінальних проваджень надав підставу зробити висновок, що 
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досліджуване кримінальне правопорушення вчиняють особи віком від 18 до 

30 років (71 %), від 14 до 18 років – 4 % засуджених, від 30 до 40 років – 

17 %, особи віком 40 років та старші – у 8 % випадків (Додаток Б). 

Як переконливо свідчать факти, сприятливі умови для хуліганської 

діяльності підлітків нерідко створюють байдуже ставлення з боку 

громадськості, іноді мовчазне заохочування «підліткового бешкетництва», 

часом позиція невтручання, яку займають офіційні особи або окремі 

громадяни. Далеко не завжди належним чином поводяться також і потерпілі 

особи, стосовно яких правопорушники чинять хуліганські дії, іноді їхня 

поведінка буває провокуючою, сприяючи вчиненню хуліганства [139, с. 33-

34]. Тому під час проведення спортивно-масових заходів зазначені категорії 

осіб повинні перебувати під наглядом осіб, які здійснюють охорону 

громадського порядку. 

Проведеним дослідженням стосовно рівня освіченості особи було 

встановлено: неповну середню освіту мають 1 % правопорушників; середню 

– 1 %; середню спеціальну – 12 %; базову вищу – 58 %; вищу – 27 % 

(Додаток Б). На наш погляд, даний критерій впливає на життєдіяльність, 

розуміння наслідків своїх вчинків хуліганами. 

Професійна зайнятість та графік роботи також впливає на можливість 

бути учасниками спортивно-масових заходів. Тому була досліджена і дана 

характеристика. За результатами вивчення кримінальних проваджень нами 

встановлено, що особи без постійного місця роботи вчиняють 56 % 

досліджуваних правопорушень, учні (студенти) – 32 %, працюючі – 12 % 

(Додаток Б). Щодо наявності сімейних відносин, то одружені особи 

відповідно до проведеного нами дослідження вчиняли хуліганські дії лише у 

19 % випадків (Додаток Б). 

Однією з найбільш актуальних і небезпечних проблем сучасної 

України є поширення вживання алкоголю та наркотиків серед значної 

частини населення. Крім того, Кримінальний кодекс України в ч. 1 ст. 14 не 

визнає неосудними осіб, які вчиняють злочин у стані сп'яніння. Більше того, 
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вчинення злочину особою, яка перебуває в стані сп'яніння, є обставиною, що 

обтяжує відповідальність [123]. 

Внаслідок ослаблення самоконтролю, порушення мислення поведінка 

людини різко відрізняється від звичайної, штовхаючи на несподівані, 

незрозумілі з позицій розуму вчинки. 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень стосовно вчинення 

хуліганства у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів надав змогу 

встановити, що 86 % осіб, засуджених за хуліганство, вчинили цей злочин у 

стані сп’яніння. Недарма М. В. Салтевський визначав особу хулігана як 

«охочого до спиртних напоїв» [172, с. 20]. 

Наявність судимості також повинна вивчатись під час дослідження 

особи злочинця. Загалом, рецидив кримінальних правопорушень – 

найнебезпечніший вид їх множинності. Адже рецидивом злочинів визнається 

вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимість за умисний 

злочин (ст. 34 КК України). 

Виходячи з цього визначення, рецидив кримінальних правопорушень 

має місце як тоді, коли особа вчинила злочин, була засуджена за нього, 

відбула покарання і до закінчення строку судимості або до її зняття знову 

вчинила умисний злочин, так і тоді, коли після засудження за нього і до 

повного відбування покарання знову вчинила умисний злочин. Рецидив 

злочинів матиме місце також у тому разі, коли особа, будучи засудженою за 

вчинений злочин, була звільнена судом від покарання або його відбування і 

під час перебігу строків судимості вчинила новий умисний злочин. 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень надав змогу зробити 

висновок, що особи, які вчинили хуліганство під час проведення спортивно-

масових заходів, були раніше засудженими в 19 % від загальної кількості, з 

них 7 % відбували покарання за вчинення кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 296 КК України (Додаток Б). Тому після виявлення 

досліджуваних суспільно-небезпечних діянь потрібно провести перевірку за 

обліками осіб, раніше засуджених за хуліганство. 



 60

Дослідження особи злочинця розкриває різні моменти кримінального 

правопорушення. Наприклад, якщо злочин вчинено неповнолітнім, як 

зазначає А. О. Крикунов, то необхідно з’ясувати: його найближче оточення; 

обстановку в сім'ї й у колективі, де він навчається або працює; які обставини 

вплинули на його негативне виховання; чи немає в нього ознак розумової 

відсталості; чи міг він цілком усвідомити значення своїх дій і керувати ними. 

Якщо хуліганство вчинене групою осіб, то встановлюються ступінь її 

організованості, наявність лідера, роль кожного з учасників, стосунки між 

ними; з’ясовується, які підготовчі дії були розпочаті учасниками злочину 

[105, с. 14]. 

Важливе значення при дослідженні особи злочинця має мотив. 

Загалом, хуліганський мотив – це прагнення до самоствердження, 

самовираження людини низької культури, невихованої, із нестримним і 

вкрай розбещеним егоїзмом. В основі хуліганських спонукань лежить егоїзм, 

злобність і незадоволення, що сягають до беззвітної люті і тупого відчаю, 

викликаних розбіжністю між рівнем домагань особи та наявними 

можливостями їх здійснення [40, с. 49]. 

З іншого боку, прагнення особи до самовираження і самоствердження 

є нормальною і природною потребою кожної людини [84, с. 87]. Адже кожна 

людина прагне до самовираження, самоствердження своєї особи, але люди 

обирають для цього різні засоби. Хуліганський мотив – це особливий вид 

мотиву, що є проявом агресії, безкультур’я, протиставлення себе суспільству, 

показу вкрай низького рівня загальної культури [158, с. 92]. Суспільна оцінка 

такого прагнення повністю залежить від того, як, якими засобами і 

способами ця потреба задовольняється. 

Одні задовольняють її самовідданою працею, науковими чи 

спортивними досягненнями, сумлінним служінням громадським інтересам, 

самопожертвуванням заради загальної справи, інші – біганиною за модою, 

«гарним життям», престижними речами, треті – пияцтвом, жорстокістю, 

глумом над слабким, старим чи хворим. 
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Можна погодитися з думкою Б. С. Волкова, який вказує, що 

основною підставою (ґрунтом) хуліганських спонукань є безкультурність, 

невихованість та жорстокість. Дикі наміри та вчинки народжуються дикими 

звичаями і звичками [40, с. 50]. Але така характеристика хуліганських 

спонукань не викриває їх першопричини, генезису, не дає відповіді на 

запитання: чому людина веде себе таким чином, якої мети вона прагне 

досягти, заради чого вона протиставляє себе суспільству? 

Слід звернутися до думки В. І. Алексейчука, який наголошує на тому, 

що «…малолітня особа, сприймаючи подію насильницького злочину, яка 

відбулась між рідними для неї людьми, може отримати психологічну травму, 

що, з одного боку, здатна викликати неповноту та неадекватність 

запам’ятовування й пригадування даної події, а з іншого – виключити 

бажання її пригадувати й говорити про неї. Родинні зв’язки малолітнього з 

винною та потерпілою особами створюють умови для активного впливу 

останніми на його показання» [3, с. 180-181]. 

Іноді лише мотив дозволяє відмежувати хуліганство від суміжних 

кримінальних правопорушень. Адже відсутність у вчиненому діянні мотиву 

явної неповаги до суспільства свідчить і про відсутність хуліганства, хоча дії 

винного тією чи іншою мірою порушували громадський порядок і 

характеризувались застосуванням насильства до потерпілого, знищенням 

майна тощо.  

Наприклад, 02 вересня 2012 р. приблизно о 17 годині 45 хвилин гр. Б., 

перебуваючи на стадіоні в селищі Савинці Балаклійського району 

Харківської області, після закінчення футбольного матчу між футбольними 

командами селища Савинці і села Вишневе навмисно протиправно, з 

хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок і 

проявляючи явну неповагу до суспільства, з особливою зухвалістю, що 

виразилася в насильстві над особистістю, наніс удар в ділянку щелепи гр. Ш., 

заподіявши йому легкі тілесні ушкодження, що потягли за собою 

короткочасний розлад здоров’я [191]. 
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Також потрібно згадати і про умисел при вчиненні особою 

хуліганських дій. Його утворення в даних справах, як доречно зазначає 

В. П. Власов, може залежати від особливостей ситуації на місці події, 

можливих приводів до реалізації злочинного діяння у вигляді, наприклад, тих 

чи інших недоліків в охороні громадського порядку в даний час і в даному 

місці, особливостей поведінки винного, потерпілого чи інших осіб у даній 

ситуації тощо [35, с. 136]. Тобто потрібно мати на увазі також можливість 

лінії «зворотного зв’язку». 

Розглядаючи мотиви вчинення хуліганських дій, слід зазначити, що, 

незважаючи на всю свою складність, про що доречно зазначають 

О. О. Ковалкін і Д. П. Котов, вони завжди характеризуються прагненням 

виявити явну неповагу до суспільства, до законів, правил поведінки, а також 

до особистісних рис громадян [77, с. 42]. 

Таке прагнення реалізується шляхом вчинення певних дій, що грубо 

порушують громадський порядок та громадську безпеку. Воно може 

характеризуватись комплексом низьких спонукань у вигляді прагнення 

протиставити себе суспільству, проявити грубу силу, п’яну хвацькість, 

пустощі тощо. 

У процесі вчинення злочину, який розпочався з мотивів особистого 

характеру (помста, ревнощі тощо), останні можуть перейти в мотив явної 

неповаги до суспільства. Тим самим діяння можуть перетворитись із 

посягання на особу на злочин проти громадського порядку – хуліганство. 

Відсутність у вчиненому мотиві явної неповаги до суспільства свідчить і про 

відсутність хуліганства, хоча дії винного тією чи іншою мірою порушували 

громадський порядок. Ігнорування стримуючих факторів також має велике 

значення (наприклад, урочисті збори, лекція в вузівській аудиторії, 

демонстрація кінофільму в переповненій залі). Покарання за вчинення 

хуліганства, як зазначає В. Налуцишин, є наслідком кримінальної 

відповідальності особи, яка вчинила цей злочин, і визначено санкціями ч. 1-4 

ст. 296 КК [149, с. 98]. 
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У свою чергу, певний інтерес становить залежність між мотивами 

хуліганських дій, віком злочинців, часом та місцем їх учинення. Аналізуючи 

дані нашого дослідження, було зроблено висновок, що в 57 % випадків 

мотивами хуліганства були бажання продемонструвати свою силу. Через ці 

мотиви хуліганство здебільшого вчинювалось на футбольних матчах проти 

вболівальників інших команд та арбітрів особами віком від 18 до 30 років. 

Під час проведення футбольних матчів найбільш типовими мотивами є 

протиставлення себе фанатам іншої команди, захист інтересів власної 

команди. В основному дані злочини вчинювались особами віком 18-30 років, 

як правило, з 18 до 24 години (Додаток Б). 

Завершуючи розгляд особи злочинця, торкнемося питання вчинення 

хуліганства групами осіб. Серед причин вчинення групового хуліганства 

О. К. Зверєв виділяє недоліки в профілактичній роботі з раніше засудженими, 

які перебувають під адміністративним наглядом, іншими особами, 

поставленими на облік, які ведуть антисуспільний спосіб життя, 

зловживають алкоголем тощо [65, с. 69]. 

Зважаючи на це, групові хуліганства можуть вчинятися в місцях 

продажу спиртних напоїв, на дискотеках і т. ін. 

Серед завдань оперативних підрозділів Національної поліції України 

щодо попередження і профілактики хуліганства, вчиненого неформальними 

підлітковими чи молодіжними організаціями, Є. О. Звонок виділяє посилення 

контролю за їх діяльністю, вивчення осіб, які раніше вчиняли протиправні дії 

[66, с. 114]. 

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що досліджувані кримінальні 

правопорушення переважно вчиняють осудні особи чоловічої статі віком від 

18 до 30 років, з наявною у них базовою вищою освітою. Більшість 

досліджуваних діянь вчиняють особи без постійного місця роботи, а також 

особи, які навчаються. Мотивом даної особи є усвідомлене прагнення 

виявити явну неповагу до суспільства шляхом вчинення дій, що грубо 

порушують громадський порядок. Він може характеризуватись комплексом 
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низьких спонукань у вигляді прагнення протиставити себе суспільству, 

проявити грубу силу, п’яну хвацькість, пустощі тощо. Характерною рисою 

розглядуваної особи є вчинення хуліганських дій у стані алкогольного 

сп’яніння. Хулігани проживають в районі вчинення правопорушення, а також 

можуть бути раніше засудженими. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Вважаємо за доцільне визначити криміналістичну характеристику 

хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів, як 

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 учинення злочину, 

предмет злочинного посягання, обстановка вчинення хуліганства, особа 

злочинця та потерпілого. 

Досліджуване кримінальне правопорушення переважно має 

неповноструктурний склад способу вчинення. Спосіб розглядається як 

система діянь з підготовки, вчинення та приховування хуліганських дій, яка 

зумовлена умовами зовнішнього середовища, об’єктом злочинного посягання 

та психофізичними властивостями злочинця. 

Безпосередньо хуліганство вчинюється у такі способи: 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 %). 
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У діях злочинців мають місце підготовчі заходи (37 %) до вчинення 

суспільно-небезпечного діяння, 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 %). 

До основних способів приховування злочину належать такі: 

зникнення з місця події (62 %), у тому числі з використанням транспортних 

засобів (14 %); знищення слідів (56 %) і знарядь (48 %) злочину; давання 

неправдивих показань (59 %); відмова від давання показань (38 %). 

Предмет злочинного посягання у хуліганстві, вчиненому у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів, можна визначити як річ, яка має 

численні властивості, ознаки, що сприяють розслідуванню кримінальних 

правопорушень. Завдяки дослідженню специфіки предмета злочинного 

посягання можна визначити кореляційні зв’язки між ним та іншими 

елементами криміналістичної характеристики хуліганства, вчиненого під час 

проведення спортивно-масових заходів. 

Залежно від місця учинення хуліганства з’ясовано, що близько 49 % 

вчиняється на стадіонах; 44 % – трибунах (секторах) стадіонів; 5 % – 

спортивних комплексах; 9 % – навчальних закладах; 27 % – прилеглих 

територіях; 7 % – місцях перегляду спортивно-масових заходів; 1 % – інших 

місцях. 

Залежно від часу хуліганських дій, доведено, що близько 3 % їх 

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). 

Найбільша кількість кримінально караних проявів припадає на 

вихідні дні та вечірній час (тобто у робочий день з 18 до 24 години). 

Обстановка характеризується проведенням спортивно-масових заходів, 

накопиченням громадян, відсутністю поблизу постів працівників 

правоохоронних органів. 

Потерпілими в 84 % випадків вчинення хуліганства під час 
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проведення спортивно-масових заходів є чоловіки, в 19 % з яких вони 

перебували у стані алкогольного сп’яніння, в 2 % – у стані наркотичного 

сп’яніння, у 7 % виявляли нерозбірливість у виборі знайомств,  у 49 % 

намагались застосувати насильство чи допускали образи тощо. При 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій (допит потерпілого, 

одночасний допит раніше допитаних осіб, слідчий експеримент) потрібно їх 

перевіряти, адже потерпілі іноді намагаються по-іншому зобразити свою 

роль при вчиненні хуліганських дій. 

Визначено окремі віктимогенні групи потерпілих: 

1) учасники спортивно-масових заходів; 

2) спеціально уповноважені особи при проведенні спортивно-масових 

заходів (арбітри, представники спортивних федерацій); 

3) особи, що виконують охоронні функції (стюарди, охоронці, 

працівники патрульної поліції); 

4) вболівальники. 

Характеристика особи злочинця має такий вигляд: переважно це 

чоловік віком 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. 

Основні результати розділу опубліковані у працях [93; 97; 99; 100; 

101]. 
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Розділ 2 

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА, 

ВЧИНЕНОГО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ 

ЗАХОДІВ 

 

 

2.1. Обставини, що підлягають доказуванню, та типові слідчі 

ситуації при розслідуванні хуліганства, вчиненого під час проведення 

спортивно-масових заходів 

 

Вчинення будь-якого кримінального правопорушення вимагає від 

працівників правоохоронних органів ретельного планування досудового 

розслідування. У той же час зазначений аспект повинен забезпечуватися 

чітким визначенням обставин, що підлягають доказуванню. Адже кожен 

злочин, як зазначають вчені-криміналісти, індивідуальний за мотивами та 

цілями, обставинами та умовами його вчинення, особливостями 

особистостей його учасників, їх поведінкою і т. ін. [17, с. 5]. Ці обставини 

складають предмет доказування і визначають специфіку розслідування 

окремого кримінального правопорушення. 

У свою чергу, предмет доказування В. А. Банін розглядає як 

сукупність будь-яких обставин, що визначені в законі та мають значення для 

прийняття остаточних рішень у конкретному провадженні [12, с. 13]. Зі свого 

боку, М. М. Міхеєнко під предметом доказування розуміє обставини, 

необхідні для вирішення справи по суті, та обставини вчиненого конкретного 

кримінального правопорушення [146, с. 99]. 

В. Ю. Шепітько серед обставин, що підлягають доказуванню, 

розглядає такі: «… просторово-часові зв’язки між окремими слідами злочину 

та обставинами події; ідентифікаційні та ситуаційні властивості слідів і їхню 

доказову цінність; причини відсутності або наявності слідів як фактів, що 
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суперечать природному перебігу аналогічних подій (негативні обставини)» 

[115, с. 379]. 

На думку Ф. Н. Фаткулліна, у предметі доказування доцільно 

виокремити три групи обставин: 

1) ті, що знаходяться в межах конструктивних обов’язкових ознак 

того чи іншого складу злочину; 

2) ті, що мають юридичне значення у кримінальному провадженні; 

3) встановлення яких має доказове значення у справі [220, с. 58]. 

Законодавець також визначив обставини, що підлягають доказуванню 

у кримінальному провадженні. Відповідно до ст. 91 КПК до них належать: 

– подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші 

обставини вчинення кримінального правопорушення); 

– винуватість підозрюваного у вчиненні кримінального 

правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального 

правопорушення; 

– вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а 

також розмір процесуальних витрат; 

– обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу злочинця, обтяжують 

чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність 

або є підставою закриття кримінального провадження; 

– обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної 

відповідальності або покарання; 

– обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, 

які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення 

кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або 

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення 

кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального 

забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його 

вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі 
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пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані 

або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального 

правопорушення; 

– обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру [126]. 

Проте, на нашу думку, при розслідуванні хуліганства, вчиненого у 

зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, можуть підлягати 

встановленню обставини, що не зазначені у цьому переліку. 

Так, А. О. Крикунов серед обставин, що підлягають доказуванню, при 

розслідуванні хуліганства виділив такі:  

– чи дійсно були вчинені хуліганські дії й у чому вони полягали; 

– час учинення хуліганських дій (день і години, їхня характеристика: 

вихідний або робочий день, вечірній або денний час); місце їх учинення 

(громадське місце – вулиця, парк, кінотеатр, квартира); обстановка, за якої 

відбувалися хуліганські дії, або, іншими словами, щó відбувалося на місці 

події в момент учинення хуліганства – масове гуляння, лекція, кіносеанс; чи 

були присутні там жінки і діти; 

– ким учинено хуліганські дії; які дані характеризують 

правопорушника – вік, рід занять, освіта, судимість за хуліганство або інший 

злочин, осудність, характеристика за місцем проживання і роботи; чи 

перебував він на момент учинення хуліганських дій у стані сп’яніння; 

– винність підозрюваного у вчиненні хуліганства (чи діяв він умисно, 

чи усвідомлював, що його дії грубо порушують громадський порядок і 

виражають явну неповагу до суспільства; чи бажав він учинити конкретні дії; 

що спонукало його до цього); 

– обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності 

підозрюваного; 

– конкретні наслідки діяння: чи є потерпілі, чи нанесено їм тілесні 

ушкодження; чи заподіяно матеріальний збиток, якщо так, то яка вартість 

знищеного або такого, що потребує ремонту, ушкодженого майна; 
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– причини та умови, що сприяли конкретному хуліганському прояву: 

через що виник злочинний намір, які обставини формування кримінальної 

групи, джерела придбання зброї [105, с. 13–15]. 

У свою чергу, М. М. Єфімов серед обставин, що підлягають 

доказуванню, при розслідуванні хуліганства виділяє такі: 

– чи дійсно були вчинені хуліганські дії й у чому вони полягали; 

– час учинення хуліганських дій; місце їх учинення; обстановка, при 

якій  відбувалися хуліганські дії; 

– ким вчинено хуліганські дії; які дані характеризують 

правопорушника; 

– винність обвинувачуваного у вчиненні правопорушення; 

– обставини, що впливають на ступінь і характер відповідальності 

обвинувачуваного; 

– конкретні наслідки діяння; 

– чи не спровокували потерпілі хуліганські дії; 

– причини й умови, що сприяли конкретному хуліганському прояву; 

– в чому конкретно було виражено винятковий цинізм чи особливу 

зухвалість; 

– чи не було у процесі правопорушення вчинено інші злочини; 

– обставини, що впливають на ступінь та характер відповідальності 

особи, яка вчинила хуліганські дії; 

– мотиви наявної поведінки особи злочинця; 

– які знаряддя використовувалися для вчинення хуліганства [60, 

с. 92]. 

Кожна обставина з наведеного переліку має своє значення для 

кримінального провадження. Наприклад, обставини, що впливають на 

ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу 

злочинця, потрібні для визначення пом’якшення або обтяження покарання. 

До названих обставин можна віднести такі: усі наявні у справі 

пом’якшуючі та обтяжуючі покарання обставини; у разі призначення більш 
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м’якого покарання, ніж передбачено законом, необхідно встановлювати 

сукупність обставин, які б позитивно характеризували винну особу до 

вчинення кримінального правопорушення, а також після цього, що свідчить 

про можливість виправлення особи і перевиховання без реального 

застосування до неї призначеного судом покарання у вигляді позбавлення 

волі (ставлення підсудного до праці, навчання, громадського обов’язку, 

поведінка на виробництві й у побуті, працездатність, стан здоров’я, сімейний 

стан, дані про минулі судимості); обставини, які складають соціально-

психологічну характеристику підозрюваного; обставини, що впливають на 

забезпечення в процесі доказування реалізації обвинуваченим своїх законних 

прав. 

А вже обставини самого діяння розкривають його загальну картину: 

образливе чіпляння до громадян, бійка, нецензурна лайка, непристойні дії, 

що ображають честь і гідність громадян, зрив спортивно-масового заходу, 

грубе порушення нормальних умов роботи і відпочинку громадян. 

Серед обставин, що підлягають доказуванню по досліджуваній 

категорії кримінальних проваджень особливе місце займає його мотив та 

мета. Адже при розслідуванні хуліганства вони обов’язково враховуються 

для визначення суспільної небезпеки діяння. Мотивами вчинення 

кримінального правопорушення є збуджуючі приводи (потреби, інтереси, 

прагнення тощо), що викликали у підозрюваного рішучість вчинити вказане 

діяння за умови усвідомлювання його протиправного характеру. 

Мотив і мета органічно взаємопов’язані, оскільки відображаються у 

суб’єктивній сфері особи. Інколи без визначення мети неможливо правильно 

усвідомити й зрозуміти мотив злочину, також як без мотиву неможливо 

усвідомити мету злочину. Відсутність в обвинувальному акті посилання на 

мотив і мету вчинення кримінального правопорушення ускладнює 

кваліфікацію цього діяння й розмежування подібних складів злочинів. 

У зв’язку з великою віктимністю досліджуваного кримінального 

правопорушення важливо досліджувати і можливі провокації з боку 
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потерпілих. Зазначену обставину О. Г. Філіпов відніс до тих, що підлягають 

доказуванню: чи не спровокували потерпілі учинення певних хуліганських 

дій [106, с. 141]. 

З огляду на вищезазначене вважаємо за потрібне визначити такі 

обставини, що підлягають доказуванню при розслідуванні хуліганства, 

вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів: 

– чи дійсно були вчинені хуліганські дії й у чому вони полягали; 

– час, місце та обстановка учинення хуліганських дій; 

– характеристика особи, що вчинила хуліганство; 

– результати злочинного діяння; 

– причини та умови, що сприяли хуліганському прояву; 

– чи не спровокували потерпілі хуліганські дії; 

– обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого 

кримінального правопорушення, характеризують особу злочинця, обтяжують 

чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність 

або є підставою закриття кримінального провадження; 

– мотиви та мета вчинення хуліганських дій; 

– які знаряддя використовувалися для вчинення хуліганських дій; 

– чи не було в процесі правопорушення вчинено інші кримінальні 

правопорушення. 

Констатуючи вищерозглянуте зазначимо, що перелік обставин, які 

підлягають доказуванню при розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів, залежить від слідчої ситуації, що 

склалася на певному етапі досудового розслідування, та дає змогу його 

ретельно спланувати. 

Серед цих обставин можна виділити такі: 1) чи дійсно були вчинені 

хуліганські дії й у чому вони полягали; 2) час, місце та обстановка учинення 

хуліганських дій; 3) характеристика особи, що вчинила хуліганство; 

4) результати злочинного діяння; 5) причини та умови, що сприяли 

хуліганському прояву; 6) чи не спровокували потерпілі хуліганські дії; 
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7) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення та характеризують особу злочинця; 8) обставини, що 

обтяжують чи пом’якшують покарання; 9) обставини, які виключають 

кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального 

провадження; 10) мотиви та мета вчинення хуліганських дій; 11) які знаряддя 

використовувалися для вчинення хуліганських дій; 12) чи не було під час 

учинення хуліганства учинено інші кримінальні правопорушення. 

Центральним елементом досудового розслідування будь-якого 

кримінального правопорушення є типові слідчі ситуації. Тому їх 

дослідженню завжди приділяється пильна увага – як при дослідженні 

загальнотеоретичних питань криміналістики, так і при формуванні окремих 

методик розслідування. Це пояснюється такими факторами. По-перше, 

дослідження даної категорії сприяє конкретизації та удосконаленню 

методики розслідування кримінальних правопорушень. По-друге, відповідно 

до них створюються алгоритми слідчих (розшукових) дій та інших заходів 

початкового та подальшого етапів розслідування. По-третє, детальніше 

розробляються тактичні операції, слідчі версії, їх оцінка та перевірка. 

Слідчі ситуації у криміналістиці досліджуються досить давно. Втім, 

на сьогодні відсутня єдина точка зору щодо визначення їх поняття та 

сутності, змісту та алгоритму проведення слідчих (розшукових) дій і дотепер 

немає. Тобто слідчу ситуацію вчені-криміналісти розглядають по-різному. 

Так, А. М. Васильєв розглядає її як «… вихідні дані, які є в наявності 

на початковому етапі досудового розслідування, тобто в той період, коли ще 

не відомо, який саме злочин вчинено, а діяти необхідно оперативно, «по 

гарячих слідах» [27, с. 33]. 

У свою чергу, В. Г. Колмацький зазначає, що слідча ситуація – це 

сукупність умов, в яких здійснюється розслідування та визначається його 

стан на даний момент. Вона є тактичним засобом організації роботи слідчого 

під час розслідування злочину та акцентує увагу на дослідженні питання 

аналізу (вивчення змісту обумовлюючих її чинників з метою прийняття 
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тактичного рішення та вибору варіанта методики розслідування, що 

забезпечує швидке і повне розслідування злочину) та оцінки слідчої ситуації 

[122, с. 337–346]. 

В. П. Бахін визначає її як об’єктивну реальність, фактичну обстановку 

та результат її пізнання, а дані про неї – відображення цієї обстановки, які 

використовуються для її розуміння та впливають на неї з метою розкриття 

злочину [118, с. 452]. 

На наш погляд, найбільш точно дане поняття визначив 

Г. А. Матусовський: «Слідча ситуація розслідування – це уявна динамічна 

модель, що відображає інформаційно-логічний, тактико-психологічний, 

тактико-керівний та організаційний стани, що склалися у кримінальній 

справі, та характеризує сприятливий (чи несприятливий) перебіг процесу 

розслідування» [107, с. 165]. Для планування розслідування найбільш 

доцільними є слідчі ситуації відповідно до етапу його проведення. 

Спробуємо їх визначити шляхом аналізу праць науковців та дослідження 

матеріалів кримінальних проваджень. 

Так, М. І. Ніколайчик визначає такі ситуації початкового етапу 

розслідування хуліганства: 

– особа чи особи, які вчинили хуліганські дії, виявлені на місці 

злочину, відомий потерпілий, наявні свідки-очевидці, встановлені інші 

докази злочину; 

– особа чи особи, які вчинили вказані дії, зникли з місця події, відомі 

лише ознаки їх зовнішності; 

– визначені особи зникли з місця події, відомості про них відсутні; 

– хуліганські дії вчинені в минулому, особи, що їх вчинили, та 

потерпілі відомі [150, с. 5]. 

М. В. Салтевський розглядає такі слідчі ситуації початкового етапу 

розслідування хуліганства: 

– особа затримана на місці події, наявні свідки, потерпілий та 

матеріальні сліди; 
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– особа, що вчинила хуліганські дії, знаходиться на місці події і 

продовжує їх вчинювати; 

– хуліганські дії вчинені в минулому, відома особа хулігана; 

– особа, що вчинила хуліганські дії, зникла з місця події, відомі лише 

ознаки її зовнішності в пам’яті потерпілого та очевидців події; 

– виявлені сліди хуліганських дій, особа, яка вчинила злочин, 

невідома, свідків немає [172, с. 18–19]. 

Серед типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування 

хуліганства М. М. Єфімов сформулював такі: 

– особа, що вчинила хуліганські дії, затримана на місці події; відомий 

потерпілий, є свідки, очевидці та наявні матеріальні сліди кримінально 

караного діяння; 

– особа, що вчинила хуліганські дії, зникла з місця події і відома лише 

за ознаками зовнішності; 

– знайдено сліди хуліганських дій, злочинець невідомий, свідків 

немає; 

– хуліганські дії були вчинені в минулому, відомі потерпілий та 

підозрюваний [60, с. 170–171]. 

На наш погляд, при розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів, типовими слідчими ситуаціями 

початого етапу розслідування будуть такі: 

– особу затримано на місці події, є свідки, потерпілий і матеріальні 

сліди; 

– особа, яка вчинила хуліганські дії, зникла, вона відома лише за 

ознаками зовнішності, які встигли запам'ятати потерпілий та свідки; 

– виявлено сліди хуліганських дій, злочинець невідомий, свідків 

немає. 

Узагальнення даних опитування співробітників слідчих підрозділів 

поліції та матеріалів кримінальних проваджень, дозволяє зробити висновок, 

що перша слідча ситуація є характерною в 49 % випадках, друга – 36 %, 
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третя – 15 % (Додаток Б). Проте основним для розслідування є не саме 

визначення типових слідчих ситуацій, а створення певної програми слідчих 

(розшукових) дій та інших заходів, характерних для кожної з них. 

При розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів, ми визначили певні алгоритми дій працівників 

правоохоронних органів залежно від типових слідчих ситуацій початкового 

етапу досудового розслідування. 

Так, перша слідча ситуація характерна для хуліганства, вчиненого на 

стадіоні, спортивному комплексі, де присутні відповідні охоронні організації 

чи працівники правоохоронних органів при великій кількості свідків. 

У даній ситуації зазначені особи повинні вжити ряд заходів. 

Обов’язково потрібно зафіксувати найактивніших учасників хуліганських 

дій, виявити свідків, очевидців хуліганських дій, затримати осіб, що 

вчиняють протиправні дії, не допускаючи подальшого зростання кількості 

учасників протиправних дій [142, с. 19–20]. 

Крім того, оперативний працівник правоохоронних органів, як 

зазначає І. І. Артамонов, паралельно з оглядом місця події проводить 

оперативно-розшукові заходи, вирішуючи такі задачі: 

а) виявлення та опитування осіб – очевидців злочину, які можуть бути 

допитані в якості свідків; 

б) виявлення осіб, які можуть упізнати виявлені на місці події 

предмети, залишені підозрюваним; 

в) переслідування злочинця, що зник з місця події; 

г) організація загороджувальних заходів; 

д) перевірка місць можливої появи злочинця; 

е) збирання інформації про суспільно небезпечне діяння, особу 

злочинця та потерпілого тощо [8, с. 181]. 

Слідчий повинен проводити огляд місця події. Окрім цього, як 

зазначає М. Т. Куц, залежно від його результатів і оперативних даних слідчий 

повинен вжити вичерпних заходів щодо встановлення та затримання 
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злочинця [165, с. 141–142]. 

У зв’язку з цим слідчий ще до закінчення огляду місця події дає 

доручення учасникам слідчо-оперативної групи про проведення необхідних 

оперативно-розшукових заходів. Основна робота щодо встановлення та 

розшуку злочинців покладається на працівників оперативних підрозділів 

поліції. У зв’язку з цим на перший план виходить ефективна взаємодія 

підрозділів Національної поліції України. 

Шляхом аналізу кримінальних проваджень визначено, що основними 

формами взаємодії працівників різних підрозділів поліції при розслідуванні 

хуліганства, що вчинене у зв’язку з проведенням спортивно-масового заходу, 

при попередній перевірці оперативної інформації можуть бути такі: 1) обмін 

інформацією – 87 %; 2) виконання письмових доручень – 82 %; 3) спільне 

планування оперативно-розшукових заходів – 28 %, 4) спільне використання 

наявних сил і засобів – 34 % (Додаток Б). 

Зрозуміло, що виявлення очевидців хуліганства є одним із основних 

завдань оперативних підрозділів під час розслідування досліджуваної 

категорії кримінальних проваджень. У людному місці, про що наголошують 

деякі автори, виявити очевидців через певний час після вчинення злочину 

буде вкрай важко [165, с. 140–141]. Наприклад, після проведення 

футбольного матчу вболівальники одразу будуть залишати стадіон. Але їх 

виявлення та опитування є необхідним для надання більш чіткої картини 

вчиненого кримінального правопорушення. 

Зібрання оперативної інформації і перевірка даних, отриманих 

безпосередньо співробітником поліції, не обмежується місцем події. З цією 

метою оперативні працівники проводять обстеження прилеглої території. 

При цьому вони використовують наявну в них оперативну інформацію 

стосовно осіб, які на ній проживають, дають завдання співробітникам 

негласного апарату, здійснюють перевірку по оперативно-довідкових та 

криміналістичних обліках тощо. 

Залежно від результатів огляду місця події та даних, отриманих під 



 78

час проведення оперативно-розшукових заходів, слідчий повинен вжити 

заходів щодо встановлення і затримання особи, що вчинила кримінальне 

правопорушення. Основна робота зі встановлення та розшуку злочинців 

покладається на працівників оперативних підрозділів поліції. На розшук 

особи, яку не було затримано під час вчинення суспільно небезпечного 

діяння, орієнтується весь особовий склад відповідного структурного 

підрозділу поліції. 

У зв’язку з цим можна проводити негласні слідчі (розшукові) дії. 

Відповідно до п. 1.10 Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному 

провадженні, «негласні слідчі (розшукові) дії, залежно від їх виду і 

конкретної мети, проводяться щодо підозрюваної особи, якщо лише в 

результаті їх проведення є можливість отримати відомості про злочин і 

особу, яка його вчинила, чи обставини, що мають значення для досудового 

розслідування» [180]. 

Друга ситуація характерна для вчинення суспільно небезпечних дій зі 

спланованою схемою підготовки та приховування. Хуліган порушує 

громадський порядок під час проведення футбольного матчу чи іншого 

спортивно-масового заходу, а потім, без належного опору з боку громадян, 

зникає з місця події (у більшості випадків за спланованою схемою – на 

транспорті, загубившись у натовпі). Як було зазначено, для цієї ситуації 

характерні потерпілі та свідки, за допомогою яких можна скласти фоторобот 

та орієнтування на правопорушника. А також наявні матеріальні сліди, які 

необхідно вилучити. 

У визначеній типовій слідчій ситуації необхідно провести такі слідчі 

(розшукові) дії та інші заходи: 

– огляд місця події; 

– допит потерпілих та свідків; 

– розшук правопорушника по «гарячих» слідах; 

– освідування потерпілих та свідків; 
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– призначення і проведення експертиз для встановлення тяжкості 

тілесних ушкоджень, виявлення ідентифікуючих ознак хулігана; 

– огляд та доручення до провадження відеозаписів, фотографій, на 

яких зафіксовано хуліганські дії та їхні наслідки. Вони можуть бути на 

камерах стадіону чи спортивного комплексу, на мобільних телефонах свідків 

або потерпілих. 

Третя типова слідча ситуація є можливою, коли правопорушник зник 

безпосередньо перед (підклав петарду на трибуні) чи одразу після вчинення 

хуліганських дій. У зазначеній ситуації повинні проводитися такі дії: 

– огляд місця події з метою виявлення ознак, що допоможуть звузити 

коло підозрюваних; 

– орієнтування працівників правоохоронних органів на встановлення 

осіб, які можуть бути очевидцями діяння, а потім їх допит в якості свідків; 

– виявлення та дослідження слідів хуліганства, призначення та 

проведення експертиз; 

– огляд та доручення до провадження відеозаписів, фотографій, на 

яких зафіксовано хуліганські дії та їх наслідки; 

– розшук хулігана. 

Важливим моментом початкового етапу розслідування хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, є 

застосування тактичних операцій. Загалом, тактична операція, як зазначає 

С. Б. Россинський, це сукупність слідчих дій, оперативно-розшукових, 

організаційно-технічних та інших заходів, спрямованих на вирішення 

конкретного завдання розслідування, зумовлена слідчою ситуацією, що 

склалася у справі [170, с. 21]. 

У свою чергу, Г. О. Зорін розглядає її як систему узгоджених дій, 

зокрема, слідчих (розшукових), оперативно-розшукових, які з дотриманням 

законності проводять правомочні посадові особи органів слідства й 

спеціальних служб поліції для вирішення досить автономних тактичних 

завдань, підпорядкованих загальній меті розслідування злочину [67, с. 220]. 



 80

Ми підтримуємо цю позицію стосовно визначення зазначеної категорії і 

перейдемо до розгляду можливого їх застосування при розслідуванні 

хуліганства. 

Під час розслідування хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів, можливе застосування таких тактичних 

операцій: «Затримання хуліганів на місці події», «Розшук і затримання 

хуліганів», «Пошук місця підготовки до хуліганства», «Встановлення 

механізму приховування хуліганських дій» тощо. 

«Затримання хуліганів на місці події» є досить розповсюдженою 

тактичною операцією. Її підготовчий етап є найбільш тривалим та складним і 

визначається тією слідчою ситуацією, яка склалася на момент затримання. На 

цьому етапі має бути з’ясовано характеристику особи потерпілого та його 

оточення; завершено організацію заходів із забезпечення безпеки потерпілих, 

їх родичів та свідків і збереження їх майна; з’ясовано та вивчено дані про 

особу злочинців та їх оточення; підготовлено технічні засоби, що будуть 

використовуватися для фото -, відеозйомки, звукозапису та ін. Лише після 

цього починається безпосереднє затримання хуліганів. 

«Розшук і затримання хуліганів» передбачає: «… огляд місця події, 

допит свідків, потерпілих, обшук, впізнання, а також проведення оперативно-

розшукових заходів (переслідування по «гарячих» слідах, організація 

спостереження за місцями ймовірної появи злочинця, блокування парків 

відпочинку та інших місць, де ймовірніше за все він може переховуватися; 

використання для розшуку криміналістичних обліків та інформаційно-

довідникових систем Національної поліції України; залучення до розшуку 

громадськості)» [39, с. 11]. 

«Пошук місця підготовки до хуліганства» включає такі дії й заходи: 

а) огляд місця події, виявлення засобів, за допомогою яких було вчинено 

правопорушення; б) призначення судових експертиз; в) визначення засобів, 

які необхідні для приготування знарядь злочину та встановлення місць 

знаходження чи придбання таких засобів; г) проведення обшуків житла 
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підозрюваних у хуліганстві осіб. 

«Встановлення механізму приховування хуліганських дій» включає 

такі дії та заходи: а) огляд місцевості, де відбулося кримінальне 

правопорушення; б) виявлення ознак знищення його слідів; в) виявлення та 

огляд слідів, одержання інформації за допомогою криміналістичних обліків 

про осіб, які раніше вчиняли подібні діяння, та їх перевірка; г) призначення 

судових експертиз (трасологічної) тощо. 

Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування хуліганства 

досліджувалися недостатньо повно. Серед наукових поглядів стосовно них 

слід зауважити думку В. І. Захаревського, який серед них виокремлює такі: 

– ситуації, для яких характерна наявність повних даних про злочинне 

діяння, виявлено конкретну особу чи групу осіб, які вчинили хуліганство; 

– ситуація, коли виявлено підозрюваного, а при груповому 

хуліганстві – кілька підозрюваних, але наявних даних недостатньо для 

доведення їх причетності до хуліганства; 

– ситуація, що характеризується наявністю неповних даних про подію 

злочину, відсутністю відомостей про особу чи групу осіб, що вчинили дане 

діяння [64, с. 21]. 

У свою чергу, М. М. Єфімов на подальшому етапі розслідування 

хуліганства виділив такі слідчі ситуації: 

– ситуації, для яких характерна наявність повних даних про злочинне 

діяння, виявлено конкретну особу (осіб), що вчинила хуліганство, і вона 

визнає свою вину; 

– ситуації, для яких характерна наявність повних даних про злочинне 

діяння, виявлено конкретну особу (осіб), що вчинили хуліганство, але вона 

відмовляється від учиненого діяння; 

– ситуація, коли одна особа визнає вину, а інші відмовляються у 

вчиненні цього діяння за наявності повних даних про нього; 

– ситуація, коли особа зізналася у вчиненні злочинного діяння, але 

наявних даних недостатньо для доведення її причетності до учинення 
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хуліганства [61, с. 76]. 

Погоджуючись з можливістю виникнення таких слідчих ситуацій, ми, 

з огляду на особливість умов вчинення хуліганства у нашому дослідженні, 

зміни в КПК України та проведене вивчення кримінальних проваджень, 

виділили дещо інші слідчі ситуації. 

Так, під час вчинення хуліганських дій у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів на подальшому етапі розслідування можуть 

виникати такі слідчі ситуації: 

– пред’явлено підозру, достатньо доказів для доведення причетності 

особи до вчинення кримінального правопорушення (39 %); 

– пред’явлено підозру, зібрано докази, але їх недостатньо для 

встановлення вини підозрюваного (26 %); 

– зібрана недостатня кількість доказів та не встановлено особу 

правопорушника (35 %) (Додаток Б). 

Розглянемо комплекси процесуальних дій в кожній з наведених 

ситуацій окремо. У першому випадку діяльність слідчого направлена на 

завершення кримінального провадження та складання обвинувального акта. 

Для цього слідчий повинен оцінити повноту та достатність зібраних 

відомостей для встановлення обставин, які підлягають доказуванню по 

досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Деякі автори виділяють 

такі дії у схожих ситуаціях: огляд місця події; вилучення знарядь та, по 

можливості, одягу, в якому перебували учасники події; судово-медичне 

дослідження біологічного матеріалу [104, с. 135–136]. 

На нашу думку, якщо їх недостатньо, необхідно провести додаткові 

слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно-

розшукові заходи для перевірки окремих версій. Зокрема, серед обов’язкових 

слідчих (розшукових) дії в даній слідчій ситуації можна провести: 

– допит підозрюваного (повторний допит у разі потреби); 

– слідчий експеримент; 

– призначення експертиз. 
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Впевнившись у достатності зібраних доказів, слідчий складає 

обвинувальний акт та виконує передбачені КПК України подальші 

процесуальні дії. 

Друга слідча ситуація викликає більші складності. Підозру 

пред’явлено, але зібраних доказів недостатньо для встановлення вини 

правопорушника. В даному випадку обробці та перевірці підлягають як 

загальні, так і окремі відомості. Наприклад: 

– хуліганство вчинено другими особами; 

– не було суспільно небезпечного діяння; 

– встановлення зв’язку між хуліганством та отриманими від заявника 

показаннями; 

– чи був факт вчинення хуліганських дій і хто міг їх вчинити; 

– хто міг чути або бачити хуліганські дії; 

– які сліди обов’язково повинні залишитися на місці вчинення даного 

злочину тощо. 

Починаючи планування вирішення поставлених завдань 

досліджуваної ситуації, слідчий повинен передусім з’ясувати такі моменти: 

– обставини, що не були встановлені на початковому етапі 

досудового розслідування; 

– слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи, що не були 

проведені на початковому етапі розслідування чи були проведені поверхнево; 

– джерела, які необхідно додатково виявити і ввести у процес 

доказування (встановлення можливих місць направлення запитів, 

знаходження нових свідків). 

Серед типових слідчих (розшукових) дій, що можуть бути проведені 

стосовно досліджуваної ситуації, слід виділити такі: 

– допити різних категорій осіб (потерпілі, свідки, підозрювані); 

– обшуки; 

– пред’явлення для впізнання; 

– призначення експертиз; 
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– слідчі експерименти. 

Послідовність проведення зазначених слідчих (розшукових) дій 

залежить від характеру задач та версії, що перевіряється. Наприклад, для 

встановлення причетності підозрюваного до вчинення хуліганських дій у 

зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів планується проведення 

повторних допитів, виявлення та допити нових свідків, пред’явлення для 

впізнання, судові експертизи. 

Найбільш складною у процесі розслідування є визначена нами третя 

слідча ситуація. Вона обумовлена об’єктивними та суб’єктивними 

недоліками, що були допущені на початковому етапі розслідування 

хуліганства. Серед цих чинників під час опитування по кримінальних 

провадженнях досліджуваної категорії працівники слідчих підрозділів поліції 

визначили такі: 

1) чинники об’єктивного характеру: 

– кримінальне правопорушення вчинено за відсутності очевидців в 

умовах певного місця та часу – 12 % опитаних; 

– знищення окремих слідів та доказів заінтересованими особами – 

57 %; 

2) чинники суб’єктивного характеру: 

– несвоєчасний виїзд СОГ на місце події – 15 %; 

– невикористання науково-технічних засобів при проведенні слідчих 

(розшукових) дій – 69 %; 

– невикористання (недостатнє використання) спеціальних знань під 

час розслідування хуліганства – 74 %; 

– незадовільне проведення оперативно-розшукових заходів при 

встановленні злочинця «по гарячих слідах» – 72 % (Додаток А). 

Працівники оперативних підрозділів поліції визначили такі фактори: 

1) чинники об’єктивного характеру: 

– кримінальне правопорушення учинено за відсутності очевидців в 

умовах певного місця та часу – 9 % опитаних; 
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– знищення окремих слідів та доказів заінтересованими особами – 

59 %; 

2) чинники суб’єктивного характеру: 

– несвоєчасний виїзд СОГ на місце події – 17 %; 

– поверхневий огляд місця події – 69 %; 

– невикористання науково-технічних засобів при проведенні слідчих 

(розшукових) дій – 65 %; 

– невикористання (недостатнє використання) спеціальних знань – 

71 %; 

– несвоєчасне заведення оперативно-розшукової справи – 24 %; 

– незадовільне проведення оперативно-розшукових заходів при 

встановленні злочинця «по гарячих слідах» – 19 %; 

– відсутність планування та системності в організації розслідування 

хуліганства на початковому етапі – 42 %; 

– помилки в оцінці наявної інформації та доказів, внаслідок яких були 

висунуті та перевірялися хибні версії – 37 %. 

Планування розслідування у таких випадках повинно починатися з 

вирішення питань, недоопрацьованих на початковому етапі розслідування. 

Серед них слід виділити аналіз і оцінку зібраних відомостей по обставинах, 

що підлягають доказуванню. Під час аналізу потрібно побудувати версії, 

відповідно до яких будуть проводитися подальші слідчі (розшукові) дії та 

оперативно-розшукові заходи. Передусім потрібно з’ясувати такі відомості: 

– особа хулігана та його соціальний портрет (моральні, психологічні, 

психічні, демографічні та інші ознаки); 

– співучасники вчинення кримінального правопорушення.  

Серед типових слідчих (розшукових) дій, що обов’язково повинні 

бути проведені стосовно досліджуваної ситуації, слід виділити такі: 

– повторний огляд місця події; 

– допити свідків та потерпілих; 

– слідчі експерименти; 
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– призначення експертиз. 

Особливе місце займає планування та проведення оперативно-

розшукових заходів. Також потрібно використовувати різноманітні 

організаційні можливості, зокрема, використання криміналістичних обліків, 

інформаційно-довідкових систем, допомога громадськості тощо. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що типові слідчі ситуації 

початкового та подальшого етапів розслідування хуліганства дають змогу 

його ефективно спланувати, проводити відповідні слідчі (розшукові) дії та 

інші заходи. У той же час слід пам’ятати, що кожне кримінальне 

провадження є унікальним, тому наведені алгоритми дій слідчого не є 

остаточними та можуть змінюватися відповідно до обставин розслідування 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів. 

 

 

2.2. Організація і тактика проведення огляду та освідування 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, «з метою виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення 

слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та 

документів». Вчинення хуліганських дій в різноманітних спортивних залах та 

на майданчиках зумовлює як наявність значної кількості свідків 

кримінального правопорушення, так і багатьох речових доказів. Це 

пояснюється взаємодією хулігана з навколишньою обстановкою (відбитки 

папілярних візерунків пальців рук, сліди ніг та взуття, речові докази 

біологічного походження), його пересуванням у просторі, нанесенням 

тілесних ушкоджень (потерпілому, підозрюваному) та ін. У зв’язку з цим 

основною слідчою (розшуковою) дією початкового етапу розслідування 

кримінальних правопорушень досліджуваної категорії, на наш погляд, слід 

вважати огляд місця події. 

Аналіз анкетування працівників правоохоронних органів дав змогу 
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зробити висновок, що лише 19 % опитаних розглядають огляд місця події 

при розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів, як ефективну слідчу (розшукову) дію (Додаток А). Це 

підтверджує і вивчення матеріалів кримінальних проваджень, відповідно до 

яких в 59 % випадків його проводять поверхнево, обмежуючись лише описом 

результатів суспільно небезпечних дій, без вилучення речових доказів 

(Додаток Б). Тоді як своєчасно та ретельно проведений огляд місця події 

забезпечить достатню доказову базу для подальшого розслідування. 

Наприклад, 16.06.2013 р. близько 18 години на території футбольного 

поля біля Яремчанської ЗОШ № 1, в м. Яремче по вул. Свободи, 164, 

проходили спортивно-масові заходи, відпочивали дорослі та діти, які грали у 

футбол. Деякі дорослі з дітьми прогулювалися біля футбольного поля. В цей 

час гр. П., перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, незважаючи на те, що 

на футбольному полі були діти, а біля нього перебували відпочиваючі, заїхав 

автомобілем марки «ВАЗ 21074» на стадіон. Він умисно, усвідомлюючи 

протиправність і суспільну небезпеку своїх дій та передбачаючи їх суспільно 

небезпечні наслідки, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної 

неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, почав 

їздити по стадіону на великій швидкості та здійснювати при цьому 

автомобілем різні маневри. Внаслідок цього діти, злякавшись, розбіглися в 

різні боки. На зауваження припинити свої хуліганські дії гр. П. не реагував і 

продовжував здійснювати автомобілем різні маневри на футбольному полі 

протягом 20 хвилин. У результаті цього автомобілем було пошкоджено 100 

квадратних метрів газонного покриття і завдано майнової шкоди 

футбольному клубу «Карпати». 

Винуватість гр. П. у скоєному в судовому засіданні доводилася 

даними, які відображені у протоколі огляду місця події – території 

футбольного поля неподалік Яремчанської ЗОШ № 1, де було виявлено і 

вилучено сліди від коліс автомобіля «ВАЗ 21074», по яких було проведено 

експертне дослідження [196]. 
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Як бачимо, правильно проведений огляд місця події забезпечив 

наявність речових доказів та визначив можливість проведення подальших 

слідчих (розшукових) дій, що знову ж переконує в його важливості для 

початкового етапу розслідування. 

Загалом, як зазначає О. М. Васильєв, огляд місця події – «… це слідча 

дія, що полягає в безпосередньому сприйнятті, дослідженні і фіксації слідчим 

обстановки місця події, а також у виявленні, фіксації, вилученні слідів і 

речових доказів для встановлення в можливих межах характеру й обставин 

події і винних осіб» [119, с. 253]. За наявності матеріальних ознак можливого 

кримінального правопорушення розслідування повинне починатися з огляду 

місця події, під час якого проводиться виявлення та вилучення слідів, речей, 

які можуть мати інформацію про злочин і злочинця [18, с. 59]. 

Як і будь-яка слідча (розшукова) дія, огляд місця події складається з 

трьох етапів: підготовчого, робочого та заключного. На підготовчому етапі 

досліджуваної процесуальної дії при розслідуванні хуліганства можна 

виділити такі заходи: 

– одержання інформації про подію злочину; 

– допомога потерпілим та охорона місця події;  

– підготовка необхідних технічних засобів як для забезпечення виїзду 

на місце пригоди, так і для безпосереднього проведення огляду; 

– забезпечення участі необхідних учасників у проведенні цієї слідчої 

(розшукової) дії [61, с. 80–81]. 

Інформація про подію, як зазначає І. О. Возгрін, досить часто 

надходить зненацька, тому підготовчі заходи до огляду потрібно проводити в 

максимально стислі строки, визначаючи, що і як потрібно робити [38, с. 27]. 

У зв’язку з цим підготовка необхідних технічних засобів як для забезпечення 

виїзду на місце пригоди, так і для безпосереднього проведення огляду, 

повинна проводитися з огляду на наявність відповідних учасників слідчої 

(розшукової) дії. 

Відповідно до п. 2.6. Інструкції з організації взаємодії органів 
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досудового розслідування з іншими органами та підрозділами поліції у 

попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, 

«після прибуття на місце події члени СОГ з’ясовують обставини 

кримінального правопорушення, встановлюють свідків, прикмети осіб, які 

вчинили кримінальне правопорушення, та ймовірні шляхи їх відходу. У разі 

необхідності вживають заходів для переслідування транспортних засобів, 

якими заволоділи особи, що вчинили кримінальне правопорушення, або тих, 

що використовувалися при його вчиненні. Беруть участь у розшуку та 

затриманні осіб, які підозрюються у вчиненні цих кримінальних 

правопорушень» [163]. 

Розглянувши різні класифікації учасників досліджуваної слідчої 

(розшукової) дії та взявши за основу розподіл В. Д. Поливанюка [246], ми 

визначили таке. Для проведення огляду місця події при розслідуванні 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, 

залежно від слідчої ситуації до складу СОГ повинні входити такі особи: 

– обов’язкові учасники – слідчий (керівник СОГ), оперативні 

співробітники (охорона місця події, обстеження прилеглої території, 

спостереження за поведінкою окремих осіб, опитування (допити) присутніх 

осіб, проведення оперативно-розшукових заходів), поняті; 

– факультативні учасники – спеціаліст-криміналіст, що знає 

особливості роботи зі слідами по кримінальних правопорушеннях 

досліджуваної категорії; спеціаліст ДНДЕКЦ або науково-дослідного 

інституту судових експертиз, співробітник оперативно-технічного 

підрозділу; інспектор служби охорони або служби безпеки об’єкта, що 

оглядається (наприклад, стадіону). Також до участі в огляді місця події 

можуть бути запрошені й інші незацікавлені у справі спеціалісти. 

Під час робочого етапу, здійснюючи огляд місця події, передусім 

потрібно визначити обстановку вчинення хуліганських дій. Якщо 

кримінальне правопорушення було вчинене в спортивному залі чи іншому 

приміщенні, де проводився спортивно-масовий захід, потрібно з’ясувати 
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його призначення, кількість кімнат, наявність людей, розташування меблів та 

інших предметів. Фіксуються також інші обставини, що мають значення для 

розуміння сутності хуліганських дій та їх послідовності. 

При вчиненні хуліганства на відкритих майданчиках, стадіонах, 

відкритих спортивних комплексах, а також пов’язаних з ними місцях 

громадського значення (парки, площі, вулиці) потрібно з’ясувати їх 

призначення, взаєморозташування важливих для провадження об’єктів, 

наявність та кількість відвідувачів, характер спортивно-масових заходів, які 

проводилися, а також наслідки хуліганських дій. 

Обстановка місця події, як зазначає М. І. Ніколайчик, повинна 

фіксуватися у протоколі та на орієнтуючих, а також оглядових фотознімках 

[150, с. 10]. Тому під час огляду місця події необхідно використовувати різні 

техніко-криміналістичні засоби (фотоапарат, відеокамеру та ін.). 

Тактика огляду місця події також має важливе значення при 

розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів. Здебільшого під час досліджуваної слідчої (розшукової) дії 

використовуються такі тактичні прийоми: 

– визначення меж огляду; 

– вибір послідовності огляду об’єктів, що знаходяться на місці події; 

– вибір методу огляду місця події; 

– залучення понятих до окремих дій під час огляду місця події та 

звернення їх уваги на виявлені об’єкти; 

– спостереження за поведінкою особи, яка повідомила про виявлення 

кримінального правопорушення чи є власником приміщення; 

– зіставлення слідів, виявлених на місці події, та отриманих даних з 

іншими вже відомими у справі доказами [178, с. 227–228]. 

Серед зазначених тактичних прийомів на перший план слід винести 

ті, які визначають послідовність проведення досліджуваної слідчої 

(розшукової) дії. Серед цих методів слід виділити концентричний, 

ексцентричний та фронтальний. Досліджуючи концентричний метод, 
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І. М. Якимов пропонував вивчати обстановку місця події від периферії до 

центра, оглянути і вивчити прилеглу територію (місцевість, приміщення), 

шляхи до неї, входи й виходи, а вже потім переходити до головного предмета 

огляду [238, с. 79]. 

За умов великої території (стадіон, футбольне поле) та наявності 

чіткого центра вчинення протиправних дій (накидані фаєри, вирвані стільці) 

можна провести огляд від центра місця події до периферії, тобто застосувати 

ексцентричний метод. Дану позицію підтримує Т. В. Альшевський, який 

стверджує, що даний метод варто застосовувати, якщо місце події має свій 

центр (наприклад знаходження значної кількості слідів крові, пошкоджених 

об’єктів тощо) [4, с. 23]. Та в будь-якому випадку кінцеве рішення стосовно 

послідовності проведення огляду місця події повинен приймати слідчий з 

огляду на наявну слідчу ситуацію. Але, на нашу думку, в більшості випадків 

вчинення хуліганських дій у зв’язку з проведенням спортивно-масових 

заходів слід застосовувати ексцентричний метод. 

Так, 21 серпня 2011 року близько 17 години на сільському стадіоні в 

с. Савинці Тростянецького району Вінницької області, де в той час 

відбувався футбольний матч між командами с. Савинці та с. Ободівка і де з 

цього приводу зібралися вболівальники, гр. Л., знаходячись на стадіоні як 

вболівальник і при цьому перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з 

хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок та 

виражаючи явну неповагу до суспільства, вибіг на футбольне поле, де на той 

час відбувалася суперечка між гравцями обох команд, підбіг до першого ж 

незнайомого йому гравця, який трапився йому на шляху, і безпричинно з 

хуліганських мотивів, що супроводжувалося особливою зухвалістю, 

навмисно його вдарив кулаком по обличчю, спричинивши останньому легкі 

тілесні ушкодження [186]. 

У даному випадку можна визначити приблизний центр кримінально 

караного діяння, від якого слід проводити огляд місця події. Його слід 

визначати з огляду на найбільшу кількість отримання можливої доказової 



 92

інформації (місце, де потерпілий упав, наявність речових доказів 

біологічного походження, холодної зброї). Тому слід застосовувати 

ексцентричний метод. 

При визначенні меж огляду слід вирішити питання розстановка сил та 

засобів, а також їх використання. В деяких випадках, як зазначає 

В. М. Мєшков, потрібно розглянути питання розширення зони пошуку, 

перевірки шляхів підходу та відходу злочинців, передбачити можливість 

використання службово-розшукового собаки для переслідування «по гарячих 

слідах» [144, с. 117]. 

Аналіз матеріалів кримінальних проваджень дав змогу встановити, 

що іноді при визначенні меж огляду працівники правоохоронних органів 

допускаються помилок. Здебільшого це відбувається у зв’язку з тим, що 

хулігани протягом певного проміжку часу рухаються досить значною 

територією. 

Наприклад, 25 вересня 2011 року близько 13 год. 30 хв. гр. В. 

знаходився на території футбольного стадіону ім. Павла Стацюка, який 

розташований по вул. Степовій у смт. Глибока Глибоцького району 

Чернівецької області, де одразу після закінчення футбольного матчу, який 

проходив між командами ФК «Селич» та ФК «Волока», представником якого 

він є, підійшов до бригади суддів, що обслуговували даний матч, та з 

хуліганських мотивів, проявляючи явну неповагу до суспільства, що 

супроводжувалося особливою зухвалістю, почав вигукувати та голосно 

виражатися на їх адресу нецензурними словами, після чого зловив рукою за 

шию головного арбітра матчу та наніс йому один удар ногою в пах, 

спричинивши останньому фізичний біль, після цього гр. В. підійшов до 

асистента головного арбітра матчу та наніс йому один удар ногою в пах, 

спричинивши останньому фізичний біль, а після цього вхопив гр. В. за руку 

та силоміць потягнув його до свого автомобіля, при цьому гр. В. намагався 

вирватися з його рук, однак останній не відпускав його і тим самим 

спричинив тілесні ушкодження. 
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Під час огляду місця події межі огляду було розширено таким чином, 

що місцем хуліганських дій гр. В. визначено було повністю футбольний 

стадіон ім. Павла Стацюка [188]. 

Основними задачами огляду місця події при розслідуванні 

досліджуваної категорії кримінальних правопорушень буде вивчення та 

фіксація обстановки вчинення хуліганства, виявлення та вилучення слідів та 

предметів, що можуть бути речовими доказами, встановлення та виявлення 

можливих нових джерел виявлення доказової інформації, виявлення 

відомостей, що вказують на важливі для розслідування обставини. 

Відповідно до завдань слідчої (розшукової) дії визначаються об’єкти огляду, 

серед яких по досліджуваній категорії кримінальних правопорушень ми, з 

огляду на твердження А. А. Леві, виділимо такі: 

– встановлення часу вчинення хуліганства та часу, протягом якого 

злочинець знаходився на місці події; 

– визначення місця вчинення злочину (спортивний зал, стадіон чи 

прилеглі території); 

– встановлення особи потерпілого та відомостей, що його 

характеризують; 

– встановлення способу і знарядь вчинення хуліганських дій; 

– визначення мотивів і цілей суспільно небезпечного діяння; 

– виявлення шляхів підходу й відходу хулігана чи хуліганів з місця 

події; 

– встановлення можливих слідів, що могли залишитися на особі 

злочинця [155, с. 165]. 

Маючи спеціальну підготовку, як вказує В. О. Коновалова, слідчий 

«… повинен визначити можливий перелік доказів, що можуть бути виявлені 

при обставинах розслідуваного злочину, і зіставити їх з дійсністю та її 

особливостями» [88, с. 80]. В ході огляду місця події при розслідуванні 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масового заходу, 

повинні виявлятися та вилучатися відбитки пальців рук, сліди взуття, 
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використані під час хуліганських дій предмети. 

В якості речових доказів хуліганства, вчиненого у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів, можуть бути: форма команд та 

вболівальників, одяг, екіпіровка команд, реквізити вболівальників, недопалки 

та пачки цигарок, холодна зброя (кастети, бити, ножі), вибухові речовини, 

фаєри, підготовлені заздалегідь металева арматура та ланцюги, гільзи, кулі у 

стінах будівель тощо. 

Під час вчинення хуліганський дій потерпілі можуть оборонятися. 

Тому слід уважно вивчати територію місця події для знаходження слідів 

боротьби. Це можуть бути плями крові, волосся, знаряддя вчинення 

кримінального правопорушення тощо. 

Так, 08 липня 2012 року близько 14 год. 45 хв. гр. З., перебуваючи на 

стадіоні в с. Потік Рогатинського району, де відбувалася зустріч між 

футбольними командами сіл Потік і Чесники, в перерві між першим та 

другим таймом цієї зустрічі, грубо порушуючи громадський порядок, з 

мотивів явної неповаги до суспільства, будучи гравцем команди с. Потік, у 

присутності гравців та вболівальників вчинив хуліганські дії, що 

супроводжувалися особливою зухвалістю і були поєднані із заподіянням 

тілесних ушкоджень. Так, гр. З. підійшов до гр. Р., який знаходився на дорозі 

біля футбольного поля, був вболівальником команди с. Потік та дорікав йому 

за неналежну гру, висловився в адрес учасників матчу нецензурними словами 

та намагався вдарити рукою в обличчя. Коли гр. Р. схопив його за руки, гр. З. 

наніс йому удар головою в обличчя спричинивши легкі тілесні ушкодження 

[195]. 

Для розкриття хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів, важливе значення має виявлення та вилучення 

різного роду мікрочастин. Серед них можна виділити волокна тканини, 

частини розбитого скла, залишки від фаєрів, залишки лаку та фарби, а також 

речові докази біологічного походження. В таких випадках важливо оглянути 

та направити на експертизу одяг та взуття правопорушника, використані для 
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хуліганських дій предмети та інші об’єкти. Крім того, для виявлення хулігана 

«по гарячих слідах» мають значення запахові сліди. Саме тому на місці події 

предмети, на яких вони можуть залишитися, бажано використовувати для 

розшуку правопорушника за допомогою службово-розшукового собаки. 

Огляд місця події при розслідуванні досліджуваної категорії 

кримінальних правопорушень повинен проводитися досить швидко. По-

перше, це пов’язано з тим, що він відбувається в місцях значного скупчення 

людей. По-друге, щоб не перешкоджати руху транспорту. По-третє, дати 

можливість продовжуватися спортивно-масовому заходу. 

У ході проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії оперативні 

співробітники повинні вживати заходів стосовно встановлення можливих 

свідків. Серед заходів, які вони можуть застосовувати з цією метою, слід 

виділити опитування вболівальників із секторів, що знаходяться біля місця 

вчинення хуліганських дій, контакт з представниками лідерів фанатських 

угруповань, перегляд записів відеокамер тощо. 

Відповідно до ч. 3 ст. 237 КПК України, для участі в огляді може бути 

запрошений потерпілий. Його залучення в досліджуваній категорії справ 

характеризується наявною в нього інформацією стосовно особи 

правопорушника, застосування проти нього певних знарядь, а також місця 

вчинення хуліганських дій. 

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що огляд місця події є 

обов’язковою слідчою (розшуковою) дією при розслідуванні хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів. Вона повинна 

проводитися негайно після виявлення ознак кримінального правопорушення. 

При вчиненні хуліганських дій у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів в 52 % випадків наявні тілесні ушкодження у потерпілого, в 

24 % – у підозрюваного (Додаток Б). Згідно ч. 1 ст. 241 КПК України, 

«слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи 

потерпілого для виявлення на їхньому тілі слідів кримінального 

правопорушення або особливих прикмет, якщо для цього не потрібно 
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проводити судово-медичну експертизу». Тому далі доречно розглянути 

тактику проведення освідування. 

Освідування деякі вчені характеризують як самостійну слідчу 

(розшукову) дію, що проводиться або безпосередньо слідчим, або (за його 

дорученням) лікарем, і спрямовану на безпосереднє обстеження тіла людини 

з метою виявлення і фіксації слідів злочину, особливих прикмет та ознак 

функціонального й анатомічного характеру [6, с. 124]. Ю. В. Гаврилін 

розглядає його як різновид слідчого огляду, що складається з огляду тіла 

живої людини для виявлення на ньому особливих прикмет, слідів злочину, 

тілесних ушкоджень, виявлення стану сп’яніння або інших якостей та ознак, 

що мають значення для кримінальної справи, якщо для цього не потрібно 

проводити судову експертизу [43, с. 19]. 

Останнє визначення вступає в певну суперечку з чинним українським 

законодавством стосовно проведення освідування для з’ясування стану 

алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Адже КПК України не передбачено 

проведення освідування з цією метою. Тоді як аналіз вивчених кримінальних 

проваджень дав змогу встановити, що у підозрюваного в 86 % випадків 

вчинення хуліганських дій у зв’язку з проведенням спортивно-масових 

заходів зафіксовано наявність стану алкогольного сп’яніння, а у 2 % – 

наркотичного (Додаток Б). Тому, на нашу думку, освідування – це слідча 

(розшукова) дія, що полягає в огляді живих осіб для з’ясування питань, що 

мають значення для кримінального провадження. Адже встановлення 

наявності чи відсутності стану сп’яніння є однією з обставин, що підлягає 

доказуванню та яку необхідно з’ясувати під час розслідування досліджуваної 

категорії проваджень. 

Завдання слідчих (розшукових) дій, як доречно зазначає 

Ю. М. Чорноус, полягає у забезпеченні процесу доказування через виконання 

функцій збирання, дослідження, оцінки, використання доказів [219, с. 15]. 

Тому пошук слідів кримінального правопорушення або визначення 

особливих прикмет у учасників суспільно небезпечного діяння шляхом 
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проведення освідування є основним напрямом цієї процесуальної дії. 

Слід зазначити, що відповідно до аналізу матеріалів кримінальних 

проваджень за досліджуваною категорією правопорушень освідування 

проводилося у 78 % випадків, з них 71 % – з підозрюваним, 45 % – з 

потерпілим, 5 % – зі свідком (Додаток Б). 

Тобто це одна з найбільш поширених слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів. Тому до об’єктів освідування потрібно віднести: 

– підозрюваного, на тілі якого можуть бути особливі прикмети 

(наприклад, родимки, татуювання, родимі плями, шрами), сліди боротьби, 

поранення, а також інші ознаки; 

– потерпілого, на тілі якого можуть бути різні тілесні ушкодження і 

сліди кримінального правопорушення (крові, сечі, інші речові докази 

біологічного походження); 

– свідка, на тілі якого можуть бути сліди, які мають відношення до 

вчинення хуліганства. 

Також потрібно зазначити, що освідування для встановлення 

наявності певних тілесних ушкоджень повинно проводитися негайно після 

встановлення особи, що йому підлягає. Адже судово-медична експертиза, що 

може бути проведена пізніше, не завжди може його замінити. 

З цього приводу В. С. Бурданова і Л. М. Нікітін зазначають, що в тих 

випадках, коли вона проводиться через декілька днів чи тижнів, незначні 

подряпини, синці за цей час зникають, а в медичних документах містяться 

дані лише про ті тілесні ушкодження, щодо яких проводилося лікування, і 

відсутні записи про незначні тілесні ушкодження [24, с. 33]. Ці незначні 

тілесні ушкодження, що мають здатність швидко зникати, не залишаючи 

слідів, можуть бути втрачені для подальшого їх використання як доказів. 

Тобто ознаки слідів на тілі з часом змінюються і в деяких випадках 

неможливо встановити, хто із учасників події був правопорушником. Усе це 

вказує на необхідність термінового проведення освідування на початковому 
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етапі розслідування хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів. 

Так, 05.07.2014 року близько 18.40 години гр. Б. знаходячись на вул. 

Миру в с. Трифонівка Великоолександрівського району Херсонської області, 

на місцевому футбольному стадіоні, перебуваючи в стані алкогольного 

сп'яніння, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, 

передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з 

хуліганських мотивів, грубо порушуючи громадський порядок, з мотивів 

явної неповаги до суспільства, прагнення показати свою зневагу до існуючих 

правил та норм поведінки в суспільстві, що супроводжувалося особливою 

зухвалістю та винятковим цинізмом, та виразилося в безпідставному 

вибіганні на територію футбольного поля під час проведення гри та завданні 

одного удару головою в лобну частину голови арбітру, в результаті чого було 

заподіно останньому тілесне ушкодження [200]. 

На початковому етапі кримінального провадження під час допиту 

підозрюваний не визнавав свою вину. Але після пред’явлення йому 

протоколу освідування та висновок судово-медичної експертизи 

правопорушник почав давати правдиві показання. 

Серед організаційно-підготовчих заходів, які повинен здійснити 

слідчий, К. О. Чаплинський виділяє такі: «… прийняття рішення про 

проведення слідчої (розшукової) дії; визначення кола питань, які підлягають 

з’ясуванню; добір учасників слідчої дії; обрання часу та місця проведення 

освідування; підготовка технічних засобів фіксації ходу й результатів 

освідування; визначення тактики проведення слідчої (розшукової) дії; 

проведення інструктажу серед усіх учасників слідчої дії і складання плану» 

[216, с. 26]. 

Як бачимо, однією з особливостей проведення освідування є те, що це 

одна з тих слідчих (розшукових) дій, які можуть проводитися за участю 

спеціаліста. Так, відповідно до ч. 2 ст. 241 КПК України, «освідування 

здійснюється на підставі постанови прокурора та, за необхідності, за участю 
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судово-медичного експерта або лікаря. Освідування, яке супроводжується 

оголенням освідуваної особи, здійснюється особами тієї самої статі, за 

винятком його проведення лікарем і за згодою особи, яка освідується. 

Слідчий, прокурор не мають права бути присутнім при освідуванні особи 

іншої статі, коли це пов’язано з необхідністю оголювати особу, що підлягає 

освідуванню». 

При огляді тіла живої особи судово-медичний експерт або лікар 

звертає увагу слідчого на такі особливості, які не були помічені ним 

(наприклад, на незначний рубець або пігментовану ділянку шкіри, які могли 

бути наслідком видалення якої-небудь особливої прикмети); дає 

характеристику наявних на тілі ушкоджень; допомагає правильно описати 

виявлені ушкодження, точно вказавши їх локалізацію відповідно до 

анатомічних даних про будову тіла людини; допомагає визначити форму 

ушкодження, його розміри, властивості, колір, здійснює дії, безпосередньо 

спрямовані на вилучення виявлених слідів злочину (крові, сперми тощо); 

консультує слідчого про обставини, які ним спостерігаються, з точки зору 

медичних знань, роз'яснює причини і наслідки виявлених ушкоджень та 

інших слідів злочину, а також деяких видів особливих прикмет, висловлює 

припущення про час, механізм виникнення виявлених слідів, а також про 

можливе розташування потерпілого і злочинця в момент утворення на тілі 

обстежуваної особи тих чи інших ушкоджень; висловлює міркування про ті 

сліди і ушкодження, які можуть бути виявлені на тілі інших учасників 

злочину або на місці події [207]. 

У той же час слід зауважити, що зазначені спеціалісти самостійного 

письмового висновку за наслідками дослідження під час вказаної слідчої 

(розшукової) дії не дають. Але самі результати освідування (протокол, 

документація та об’єкти біологічного походження) можуть бути використані 

під час призначення та проведення судових експертиз. 

Найбільш важливим на початку робочого етапу освідування, як 

зазначає А. І. Кунтій, є встановлення психологічного контакту з 
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підозрюваним. Тому слідчим потрібно роз’яснити усю важливість 

проведення процесуальної дії, що допоможе зменшити психологічну напругу 

та досягти бажаного результату без застосування примусу [129, с. 315]. Після 

цього проводиться безпосереднє освідування. 

У ході освідування підозрюваних по даній категорії кримінальних 

проваджень, як зазначає М. І. Ніколайчик, можна виявити порізи, подряпини, 

порізи, а також татуювання, бородавки, шрами [150, с. 12]. Освідування 

також проводиться з метою виявлення на відкритих шкірних покривах 

підозрюваного різного роду речовин, часточки яких можуть осісти на ньому 

під час вчинення хуліганських дій (хімічні речовини з фаєрів, залишки фарби 

чи лаку, що використовувалися для нецензурних написів). 

Під час розслідування хуліганства, як доречно зазначає 

В. М. Мєшков, освідування можна проводити як стосовно підозрюваного, так 

і стосовно потерпілого [144, с. 119]. Як зазначалося вище, між ними в 

багатьох випадках відбувається взаємодія (нанесення тілесних ушкоджень 

тощо). Тому на тілі потерпілого також можна спробувати виявити певні 

речові докази біологічного походження. Деякі автори вважають, що 

освідування потерпілого повинно проводитися лише в тих випадках, коли 

його показання неточно відображають подію [23, с. 27]. Зважаючи на це, на 

нашу думку, у будь-якому випадку під час розслідування хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, стосовно 

даної категорії осіб його необхідно проводити. 

Можливість примусового освідування підозрюваного є спірною у 

правоохоронній практиці. З одного боку, підозрюваний у більшості випадків 

не зацікавлений добровільно бути об’єктом даної слідчої (розшукової) дії. 

Адже на його тілі можуть бути виявлені сліди кримінального 

правопорушення або особливі прикмети, що мають значення для його 

розкриття. 

З іншого боку, як доречно зазначає В. Маринів, позбавити слідчого і 

суд можливості виявляти на тілі підозрюваного особливі прикмети і сліди, 
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захищаючи почуття їх сором’язливості, означає зробити неможливим 

встановлення істини у багатьох кримінальних справах [140, с. 71–76]. Тому, 

на нашу думку, освідування підозрюваних може проводитися як у 

добровільному, так і в примусовому порядку. 

Також є проблематичним примусове застосування цієї процесуальної 

дії до потерпілого. Хоча потерпілі, як правило, зацікавлені у швидкому 

розкритті кримінального правопорушення і здебільшого добровільно 

погоджуються на освідування. Але іноді виникають випадки, коли потерпілі 

з різних обставин добровільно на нього не погоджуються. З цього приводу 

М. С. Строгович зазначав, що потерпілі не можуть піддаватися освідуванню 

проти їх волі. Встановлення істини у кримінальному провадженні не повинно 

порушувати законні права і інтереси громадян [203, с. 126]. Але потерпілий 

повинен співпрацювати зі слідством. Адже він зазнав шкоди від 

кримінального правопорушення і звернувся за допомогою до уповноважених 

органів з метою поновлення порушених прав. Тому дана особа повинна 

надавати працівникам правоохоронних органів повну і об’єктивну 

інформацію стосовно обставин хуліганства і особи правопорушника. 

Потерпілий не повинен перешкоджати розслідуванню приховуванням 

слідів, що залишилися на його тілі, а також інших важливих для провадження 

обставин. Потрібно спробувати роз‘яснити йому значення даної слідчої 

(розшукової) дії для притягнення винного до відповідальності. 

Підсумовуючи, зазначимо, що освідування є обов’язковою слідчою 

(розшуковою) дією на початковому етапі розслідування хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів. Вона полягає 

в огляді живих осіб для з’ясування питань, що мають значення для 

кримінального провадження. В досліджуваній категорії кримінальних 

проваджень освідуванню можуть підлягати як підозрюваний, так і потерпілі 

зі свідками.  



 102

 

2.3. Особливості проведення допиту підозрюваного, потерпілого 

та свідка 

 

Розслідування хуліганства, що вчинене під час проведення 

спортивно-масових заходів, зазвичай характеризується великою кількістю 

свідків. Тому на початковому етапі розслідування важливим моментом є 

зібрання повної доказової інформації від зазначеної категорії осіб. Це 

потребує злагодженої діяльності усіх працівників правоохоронних органів, а 

також вміння слідчого організувати та провести допити свідків та 

потерпілих. Адже чітка підготовка до допиту, правильне застосування 

тактичних прийомів забезпечить отримання великої кількості потрібної для 

кримінального провадження інформації. Тому організаційно-тактичні 

особливості допиту потерпілих та свідків при розслідуванні хуліганства, що 

вчинене під час проведення спортивно-масових заходів, потребують 

детального дослідження та висвітлення. 

Допит є найбільш поширеною слідчою (розшуковою) дією, за 

допомогою якої збирається інформація в будь-яких кримінальних 

провадженнях. Допит М. І. Порубовим визначається як процесуальна форма 

спілкування, змістом якої є одержання інформації, що стосується 

розслідуваної справи [160, с. 4]. У свою чергу, В. А. Журавель зазначає, що 

допит – це процесуальна дія, що являє собою регламентований кримінально-

процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес спілкування 

осіб, які беруть у ньому участь, спрямований на отримання інформації про 

відомі допитуваному факти, що мають значення для встановлення істини у 

справі [114, с. 252]. 

Тому допит розглядається, на чому наголошував Р. С. Бєлкін, 

передусім, як інформаційний процес, що відбувається між слідчим та 

допитуваним [132, с. 97]. З іншого боку, допит являє собою спілкування, що 

визначається взаємним впливом його учасників один на одного. Для слідчого 
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показання допитуваного – джерело доказів, а для підозрюваного – засіб 

захисту від  підозри або пред’явленого звинувачення [117, с. 598]. 

Дана слідча (розшукова) дія має пізнавальне значення, а її результати 

можуть бути використані для встановлення нових фактів, раніше невідомих, 

а також для перевірки вже наявної інформації. У той же час допит – 

найскладніша слідча (розшукова) дія, що, як зазначає В. Ю. Шепітько, 

потребує від слідчого високої загальної і фахової культури, глибокого знання 

психології людини [225, с. 3]. 

Важливе значення має допит свідків та потерпілих при розслідуванні 

хуліганства, що вчинене групою осіб при проведенні спортивно-масового 

заходу. Адже його проведення дозволяє слідчому одержати найбільш повне 

уявлення про усе, що трапилося [5, с. 319]. 

Як і будь-яка слідча (розшукова) дія, допит складається з трьох 

етапів: підготовки, безпосереднього допиту та фіксації його результатів. 

Підготовчий етап проведення допиту у справах про хуліганство, що вчинене 

під час проведення спортивно-масових заходів, заснований на загальних 

правилах проведення цієї слідчої (розшукової) дії. На наш погляд, найбільш 

повно висвітлює організаційно-тактичні заходи при проведенні допиту 

А. Ф. Волобуєв: 

– ретельне, повне і всебічне вивчення матеріалів кримінального 

провадження; 

– визначення черговості допиту (тобто кола осіб, які підлягають 

допиту) та послідовності проведення; 

– одержання інформації про допитувану особу; 

– ознайомлення з деякими спеціальними питаннями; 

– запрошення осіб, участь у допиті яких є обов’язковою; 

– планування допиту; 

– визначення часу і місця проведення допиту; 

– підготовка робочого місця для проведення допиту [113, с. 295–297]. 

Потерпілими при хуліганстві можуть бути будь-які особи: як 
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сторонні, так і знайомі, родичі хулігана. Потерпілий попереджається про 

кримінальну відповідальність тільки за дачу неправдивих показань за ст. 384 

КК України. 

Психологічний контакт з допитуваною особою необхідно встановити 

для успішного проведення допиту. Тому що, як доречно зазначає 

Л. Д. Удалова, спілкування під час допиту 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 [208, с. 134]. 

Треба пам’ятати, що кожен потерпілий та свідок є особистістю, у 

зв’язку з чим необхідним є вибір індивідуального шляху до встановлення з 

ним психологічного контакту. У зв’язку з цим важливим є вміння слідчого 

сформувати між учасниками допиту обстановку довіри або викликати 

прихильність у допитуваної особи.  

Зазвичай допит починається з вільної розповіді свідка. Розглядаючи 

даний тактичний прийом, В. П. Бахін зазначає, що вільна розповідь дозволяє 

добросовісному допитуваному системно відтворити при розповіді те, що і як 

саме він це сприйняв, оскільки все сприйняте, як правило, являє собою єдине 

взаємозалежне ціле, а не окремі розрізнені деталі, що можуть виникнути при 

запитально-відповідальній формі допиту. Окрім того, вільна розповідь не 

розкриває повною мірою інтерес слідчого, дозволяє оцінити позицію і наміри 

допитуваного [40, с. 16]. 

Після вільної розповіді починається постановка запитань. Для 

послідовної та правильної постановки запитань необхідно визначити 

обставини, що підлягають встановленню під час допиту. Шляхом аналізу 

досліджень різних науковців, до обставин, що повинні з’ясовуватися під час 

допиту потерпілих у досліджуваній категорії справ, було віднесено такі: 

– коли, де і за яких обставин було вчинено хуліганські дії, у чому 

конкретно вони полягали; 
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– чому виникли протиправні дії; 

– наявність і характер взаємовідносин між хуліганом і потерпілим; 

– кількість та прикмети учасників хуліганських дій; 

– хто зі знайомих у момент нападу знаходився разом з потерпілим, 

коли і з якої причини покинув його; 

– чи був серед групи хуліганів лідер або організатор конкретних дій; 

– чи чинив потерпілий опір, якщо так, то в чому він виражався і які 

сліди могли залишитися в результаті цього на тілі й одязі того, хто нападав; 

– чи застосовував хуліган зброю або інші предмети для нанесення 

тілесних ушкоджень; 

– які ушкодження виявив згодом потерпілий на своєму тілі й одязі; 

– яку матеріальну шкоду заподіяно діями злочинця та ін. [32; 36]. 

Зазначений перелік обставин, звичайно, не є вичерпним. Залежно від 

конкретної ситуації слідчий може з’ясовувати й інші. Та слід пам’ятати, що 

вважається неприпустимою постановка навідних запитань для з’ясування 

зазначених обставин. 

Як наголошує В. Г. Лукашевич, не можна задавати допитуваному 

навідні запитання або такі, що прямо чи побічно підказують визначену 

відповідь [135, с. 56]. 

Аналізом кримінальних проваджень за правопорушеннями, 

кваліфікованими за ст. 296 КК України та вчиненими у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів, встановлено, що допит свідків та потерпілих був 

спрямований на з’ясування: а) події й обставин злочину – у 100 % випадків; 

б) характеру дій злочинців – 100 %; в) причин і умов, що сприяли вчиненню 

злочину – 23 %; г) відомостей про минулі взаємини із підозрюваним – 35 % 

(Додаток Б). 

Ці відомості вказують на те, що при розслідуванні досліджуваної 

категорії кримінальних правопорушень слідчі з’ясовують подію та обставини 

злочину, характер дій злочинців. Проте виявленню причин та умов, котрі 

сприяли вчиненню злочинів, слідчими поліції приділяється увага в одному 
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випадку з п’яти. А це, у свою чергу, з огляду на велику віктимність особи 

потерпілого, може перешкоджати розслідуванню хуліганства. 

У кримінальних провадженнях досліджуваної категорії потерпілі 

найчастіше відомі з початку розслідування. Хуліганські дії можуть викликати 

у потерпілого гострий гнів, обурення, а іноді й страх, пригніченість. Тому 

досліджувана слідча (розшукова) дія часто поєднується з певними 

труднощами, що зумовлені психічним станом допитуваної особи. 

Потерпілому важко послідовно викласти обставини хуліганських дій, у 

зв’язку з чим дані показання можуть відрізнятися непослідовністю і 

суперечливістю. 

З огляду на зазначені обставини, допитувана особа може як активно 

співпрацювати зі слідчим, так і перешкоджати встановленню істини у справі. 

Так, Є. І. Макаренко залежно від ставлення до встановлення істини та 

поведінки на досудовому слідстві розділяє потерпілих на дві групи: ті, що 

бажають, та ті, що не бажають давати правдиві свідчення [138, с. 124]. 

Серед найбільш доцільних тактичних прийомів, що можуть 

застосовуватися при допиті потерпілих при розслідуванні хуліганства, що 

вчинене під час проведення спортивно-масових заходів, слід виділити допит 

на місці події та актуалізацію показань. 

Для дослідження хуліганських дій застосування допиту на місці події 

сприяє з’ясуванню сутності й механізму події злочину і допомагає свідкові 

детально описати сприйняті обставини, уточнити деталі того, що відбулося. 

А для актуалізації показань про складні події, події значної давнини, про що 

наголошує А. А. Леві, деколи необхідно використовувати метод 

реконструкції – модельно-матеріального відтворення реальної обстановки 

[131, с. 87]. В цілому, достовірність показань потерпілих перевіряється на 

основі їх оцінки з усією сукупністю зібраних по справі доказів. 

Свідком за досліджуваною категорією проваджень може бути особа, 

котрій відомі значущі для справи обставини, а саме: 

– особа, котрій стала відома інформація про підготовку та вчинення 
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даного злочину; 

– особи, які безпосередньо сприймали факт учинення хуліганства; 

– працівники правоохоронних органів або інші особи, котрі 

затримали злочинця або вживали заходів щодо його встановлення та 

затримання [62, с. 300–301]. 

Певна річ, цей перелік не є вичерпним, тому можливим є допит й 

інших осіб, які володіють інформацією про дану подію. 

Тактичні прийоми допиту свідків В. О. Коновалова розділяє на такі  

групи, які: а) актуалізують відображене свідком; б) сприяють відтворенню 

(словесному) відомої свідкові події; в) спрямовані на викриття неправди і 

встановлення мотивів умовчання в показаннях свідка; г) спрямовані на 

встановлення помилок у показаннях і на їх усунення [86, с. 73]. 

Спочатку свідок у формі вільної розповіді інформує про відомі йому 

обставини події. Обставини, які потрібно з’ясувати при допиті свідка, в 

принципі, такі самі, як і при допиті потерпілого. 

Як доречно наголошує М. І. Ніколайчик, додатково необхідно 

визначити ще й такі: 

– що стало приводом для початку хуліганських дій; 

– чи не були вони спровоковані неправильною поведінкою самого 

потерпілого; 

– підозрюваний приніс предмети, якими наносив тілесні 

пошкодження потерпілому чи вони були підібрані на місці події; 

– як реагували оточуючі на хуліганські дії [150, с. 14–15]. 

Зважаючи на це, зрозуміло, що зразу особа не зможе надати весь обсяг 

інформації, що цікавить слідчого. Іноді свідок не надає значення яким-небудь 

відомим йому обставинам, вважаючи їх неістотними для слідства, а інколи не 

вміє точно сформулювати думку, забуває щось тощо. У зв’язку з цим виникає 

необхідність застосовувати постановку запитань. 

Так, 31.07.2013 року приблизно о 20.00 годині гр. М., знаходячись в 

стані алкогольного сп’яніння, перебуваючи на дитячому майданчику, 
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розташованому у дворі будинку № 3 по вул. Дімітрова в смт. Чорноморське 

АРК, керуючись умислом, спрямованим на грубе порушення громадського 

порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося 

винятковим цинізмом, який знайшов свій прояв у демонстративній зневазі до 

загальноприйнятих норм моралі, безсоромності, демонстративно оголив свої 

статеві органи на очах обурених цими діями громадян. Побачивши дії гр. М., 

які супроводжувалися винятковим цинізмом, обурені громадяни стали 

робити йому зауваження, після чого гр. М. пішов до стадіону «Будівельник», 

розташованого на вул. Кірова в смт. Чорноморське АРК, на якому проходили 

спортивно-масові заходи. Знаходячись на стадіоні, гр. М., продовжуючи 

реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на грубе порушення 

громадського порядку, незважаючи на загальноприйняті норми моралі та 

правила поведінки в суспільстві, демонстративно оголив свої статеві органи 

на очах обурених його діями громадян, став маструбувати, однак був 

затриманий на місці обуреними громадянами. 

Гр. Д., який був свідком у даному діянні, під час проведення допиту 

не вказував, що підозрюваний голосно нецензурно висловлювався, чим 

перешкоджав нормальному відпочинку інших глядачів матчу. Також він не 

згадав про те, що підозрюваний був у нетверезому стані. Це здалося йому 

звичною для футбольного матчу обставиною, яка не потребує уточнення 

[187]. 

У той же час неможна зазначені показання свідків відносити до 

неправдивих. Адже вони є правдивими, бо їх зміст відповідає думкам та 

переконанням свідка, але містить добросовісні помилки [81, с. 15]. 

Загалом процес формування показань від сприйняття до передачі 

інформації має психологічний характер. Адже протягом усього цього 

процесу, про що наголошують Р. С. Белкін і Е. М. Лівшиц, на психіку 

людини впливають численні об’єктивні і суб’єктивні фактори, дія яких у 

кінцевому підсумку так чи інакше відбивається на повноті й об’єктивності 

показань [20, с. 97]. Серед цих факторів слід виділити стан алкогольного 
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сп’яніння, швидкий перебіг події і т. ін. Тому під час їх допиту необхідно 

враховувати їхній душевний стан. Збудженим свідкам варто надати 

можливість заспокоїтися. 

Крім того, утаювання і перекручення інформації допитуваними, як 

зазначають В. П. Бахин і Н. С. Карпов, обумовлюють необхідність активності 

та наступальності слідчого при допиті, щоб він не виступав у ролі простого 

реєстратора відомостей, які йому повідомляються [15, с. 10]. 

Серед тактичних прийомів, що є найбільш доречними при допиті 

свідків у досліджуваній категорії проваджень, слід виділити мобілізацію в 

пам’яті допитуваного відомостей про подію злочину. Для цього, як зазначає 

А. О. Крикунов, допитуваній особі можна ставити нагадуючі питання, 

пред’являти фотографії, плани та схеми, на яких зафіксовані окремі елементи 

місця події та обстановка в цілому [105, с. 28]. 

Проведеним опитування працівників слідчих підрозділів поліції 

встановлено, що допити свідків при розслідуванні досліджуваної категорії 

злочинів визначено як джерело, з якого найчастіше отримується інформація 

для висування версій щодо особи злочинця та проведення слідчих 

(розшукових) дій у 27 % випадків. Крім того, допит свідків визначався 54 % 

опитаних слідчих як найбільш ефективна слідча (розшукова) дія під час 

розслідування (Додаток А). 

У підсумку зазначимо, що допит свідків та потерпілих має важливе 

значення на початковому етапі досудового розслідування. Це одна з 

найбільш інформаційно наповнених слідчих (розшукових) дій, за допомогою 

яких визначаються напрямки подальшого розслідування хуліганства, що 

вчинене при проведенні спортивно-масового заходу. У ході допитів 

досліджуваної категорії осіб слідчими з’ясовуються обставини події злочину, 

повідомлення, характер дій кожного співучасника, дані, що мають тактичне 

значення. Обов’язкове застосування таких тактичних прийомів як допит на 

місці події та актуалізація показань. 

Під час проведення спортивно-масових заходів досить часто 
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трапляються випадки порушення громадського порядку та безпеки. Серед 

найбільш поширених суспільно небезпечних діянь у зазначених ситуаціях 

слід виділити хуліганство. Через велику кількість осіб, які можуть бути 

задіяні в його вчиненні, досить важливим є початковий етап розслідування. 

Слідчі (розшукові) дії в ньому функціонують у межах узгодженої 

цілісної системи, що направлена на збір, дослідження, оцінку і використання 

доказів та характеризується певним ступенем єдності в кримінально-

процесуальному, морально-етичному, психологічному та організаційно-

тактичному аспектах. 

У свою чергу, центральне місце на початковому етапі розслідування 

хуліганства, що вчинене при проведенні спортивно-масового заходу, займає 

допит підозрюваного. Це, мабуть, найскладніша й найвідповідальніша слідча 

(розшукова) дія. Напевно тому І. М. Якимов називав допит мистецтвом: таке 

велике значення для успіху допиту мають особисті якості допитуючого [237, 

с. 305–307]. Адже вміло підготовлений і тактично правильно проведений, 

допит має велике значення хоча б тому, що показання людей у багатьох 

випадках пов’язані між собою, утворюючи цілісну, логічно пов’язану 

систему доказів у справі, а по-друге, пояснюють і закріплюють інші докази, 

головним чином, документи, якими слідчий володіє вже на початковому 

етапі розслідування. 

Допит підозрюваного є одним із найскладніших. Це пояснюється тим, 

що слідчий володіє значно меншим обсягом інформації, аніж підозрюваний; 

більше того – така інформація має фрагментарний характер. Особливостями 

допиту підозрюваних при розслідуванні злочинів досліджуваного виду є такі: 

а) досить велика обізнаність допитуваного з матеріалами, які є в 

розпорядженні слідчого; б) здебільшого невисокий освітній рівень 

підозрюваних та їхній соціальний статус; в) здебільшого відсутність при 

допиті захисника. 

Проведеним дослідженням встановлено, що 42 % слідчих поліції 

визначають допит підозрюваних у вчиненні хуліганства при проведенні 
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спортивно-масового заходу як джерело, з якого найчастіше була отримана 

значна кількість інформації (Додаток А). Вона сприяла встановленню істини, 

висуванню версій щодо особи злочинця та проведення подальших слідчих 

(розшукових) дій у кримінальних провадженнях, кваліфікованих відповідно 

до ст. 296 КК України. Тобто допит підозрюваних є важливою слідчою 

(розшуковою) дією при розслідуванні хуліганства, що вчинене при 

проведенні спортивно-масового заходу. 

При підготовці до будь-якої вербальної слідчої (розшукової) дії, як 

зазначає В. Г. Лукашевич, мають досліджуватися матеріали справи та 

результати оперативно-розшукової діяльності в трьох основних напрямках: 

а) вивчення осіб, з якими належить спілкуватися; б) аналіз фактичних даних 

та зібраних у справі доказів; в) вивчення структури спілкування осіб, котрі 

цікавлять слідчого [134, c. 138]. Як вказує В. О. Коновалова, підготовка до 

допиту повинна включати вивчення матеріалів кримінальної справи; 

вивчення спеціальних питань; вивчення даних про особистість допитуваного; 

складання плану допиту [86, c. 39–53]. Більш докладно розглянемо деякі з 

них. 

Обов’язковою умовою успішного проведення допиту підозрюваного є 

вивчення матеріалів кримінального провадження. Аналізу підлягають дані, 

як зазначає А. О. Крикунов, що містяться як у протоколах слідчих 

(розшукових) дій, так і в інших матеріалах справи. Це дозволяє виявити 

існуючі прогалини, розбіжності і суперечності під час розслідування та 

своєчасно вжити заходів щодо їх усунення [105, с. 25]. Невиконання 

зазначеної умови може вплинути на повноту, всебічність та об’єктивність 

розслідування та викликати необхідність проведення додаткових, повторних 

допитів, а також одночасних допитів двох або більше осіб. 

Завдяки вивченню матеріалів кримінального провадження слідчий 

більш чітко може визначити предмет допиту, сформулювати запитання 

допитуваному, встановити коло осіб, які підлягають допиту тощо. Загалом 

цей захід, про що наголошує В. Ю. Шепітько, має на меті визначення 
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предмета допиту, формулювання запитань допитуваному, визначення 

можливої тактичної лінії ведення допиту [108, c. 91–92]. 

Також необхідно проаналізувати слідчі (розшукові) дії, що були 

проведені на початковому етапі розслідування: огляд місця події, допити 

свідків тощо. Їх дослідження може бути корисним для висування версій щодо 

механізму учинених злочинів, а також інших обставин провадження. 

Під час розслідування хуліганства, що вчинене групою 

правопорушників при проведенні спортивно-масового заходу, важливо 

з’ясувати характер злочинного угруповання і правильно визначити 

послідовність допиту кожного співучасника. В зазначених випадках допит 

підозрюваних найдоцільніше розпочинати з другорядних учасників, які у разі 

визнання своєї вини досить відверто розповідають про обставини хуліганства 

і роль кожного учасника. Проводячи аналіз отриманих показань, слідчий 

повинен звертати увагу на протиріччя між ними, а також на факти, стосовно 

яких спостерігається зіткнення інтересів підозрюваних. Адже їх можна 

використати при проведенні інших слідчих (розшукових) дій. 

Також доцільно, як зазначає Н. В. Павлова, вивчити додаткову 

інформацію, що допоможе деталізувати, уточнити показання допитуваного, 

виявити невідповідність певних фактів. Водночас важливим елементом 

підготовки до допиту є з’ясування особистісної зацікавленості допитуваної 

особи у певних результатах допиту» [156, с. 98–99]. А далі, виходячи з 

оцінки з’ясованих обставин, можна визначити подальшу тактику допиту. 

Потрібно зазначити, що під час допиту підозрюваних найчастіше 

слідчі допускають два істотних недоліки. Так, у деяких  випадках слідчі 

нерідко обмежуються загальним визнанням вини з боку підозрюваного. В 

інших – під час допитів і в ході подальшого розслідування не завжди з 

належною повнотою встановлюються біографічні та інші відомості про 

підозрюваного, зокрема точний вік, сімейний стан, психологічні особливості 

тощо. У своєму дослідженні М. М. Єфімов виділяє такі обставини, які 

необхідно встановити під час допитів підозрюваних: 
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– дані про підозрюваного: сімейний стан, стан здоров’я, освіта, місце 

роботи, заохочення, стягнення, судимості і т.п.; 

– чи знайомий він із потерпілим і які має з ним стосунки; 

– чи виникали конфліктні ситуації; що відомо підозрюваним про 

потерпілого, який він чинив опір та ін.; 

– які конкретно хуліганські дії було ним учинено, за яких обставин, 

мотивів та метою; 

– умисел хуліганських дій, тобто що було метою і як оцінюють 

правопорушники свої дії, що примусило до їх вчинення; 

– чи був підозрюваний тверезий чи перебував у стані алкогольного 

сп’яніння; 

– з якого приводу, де, коли і з ким уживав спиртні напої; 

– чи мав при собі зброю або які-небудь предмети, спеціально 

пристосовані для нанесення тілесних ушкоджень, якщо так, то які саме, де і 

коли їх придбав чи виготовив; 

– чи чинив опір особам, що намагалися припинити його хуліганські 

дії, якщо так, то кому саме й у якій формі; 

– яку шкоду, на його думку, він заподіяв своїми діями; 

– його ставлення до своїх дій, їхня оцінка; 

– чи вчинив він раніше які-небудь правопорушення або злочини і до 

якого виду відповідальності притягався; 

– обставин, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність: чи 

кається у вчиненому; як оцінює скоєний злочин; в якому стані знаходився, чи 

перебував у стані сп’яніння; чи мав при собі зброю; чи чинив опір 

представникам влади і громадськості [62, с. 112]. 

Вивченням кримінальних проваджень за даною категорією злочинів 

нами встановлено, що допити підозрюваних спрямовувалися на з’ясування 

події злочину, обставин повідомлення, характер дій кожного співучасника – 

у 100 % випадків; виявлення співучасників злочину – 52 %; з’ясування даних, 

що мають тактичне значення – 25 %; з’ясування причин та умов, що сприяли 
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вчиненню злочину – 23 %. При цьому допит підозрюваних проводився 

відразу після їх затримання – у 58 % випадків; більше одного разу – 31 % 

(Додаток Б). 

Тобто ще раз переконуємося у недостатньому рівні вивчення 

слідчими причин та умов, що сприяли вчиненню злочину. Слушним є 

проведення допиту підозрюваного одразу після його затримання. У ході 

допитів розглядуваної категорії осіб слідчими з’ясовуються обставини події 

злочину, повідомлення, характер дій кожного співучасника, дані, що мають 

тактичне значення. 

Під час проведення допиту слідчий, залежно від конкретної слідчої 

ситуації, вибирає найефективнішу тактичну позицію. Зрозуміло, що 

найбільш сприятливою для проведення допиту є безконфліктна ситуація. 

Вона має місце, коли підозрюваний бажає давати правдиві показання про усі 

обставини вчиненого злочину. Основними завданнями такого допиту, про що 

наголошує А. Ф. Волобуєв, є такі: а) збереження безконфліктності; 

б) встановлення та фіксація показань у повному обсязі; в) створення умов для 

активізації пам’яті особи; г) деталізація показань; д) встановлення умов 

сприйняття та формування показань [41, с. 15–16]. 

Більш складною ситуацією допиту підозрюваного у вчиненні 

хуліганства є конфліктна, яка характеризується повним або частковим 

наданням неправдивих показань або відмовою від їх дачі. Як визначає 

М. І. Порубов, результат допиту, що проводиться в умовах конфліктної 

ситуації, залежить від низки факторів: від наявності у слідчого достатньої 

інформації за тим чи іншим фактом; від гостроти конфлікту, який виник між 

слідчим і підозрюваним; від умов, у яких буде проходити спілкування з 

конфліктуючою особою; вміння слідчого застосовувати тактичні прийоми 

допиту та від деяких інших [161, c. 129]. 

Але в усіх випадках під час допиту підозрюваного повинні 

використовуватися тактичні прийоми, спрямовані на виявлення неправди, які 

обираються слідчим у тій послідовності й у тому сполученні, який йому 
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вбачається найбільш доцільними. До системи таких прийомів 

В. О. Коновалова відносить такі: 

– постановка додаткових та деталізуючих запитань; 

– постановка уточнюючих запитань; 

– пред’явлення речових доказів; 

– оголошення показань інших осіб та висновку експерта; 

– ознайомлення з протоколом огляду місця події; 

– оголошення результатів слідчого експерименту [88, с. 208]. 

М. П. Яблоков серед основних тактичних прийомів допиту 

підозрюваних розглядає такі: 

– демонстрація перед допитуваним можливого механізму вчинення 

злочину; 

– демонстрація доказів із роз’ясненням їх значення; 

– створення уявлення про перебільшену поінформованість слідчого; 

– приховування поінформованості слідчого від допитуваних; 

– використання фактора раптовості [233, с. 153–156]. 

Окрім того, К. О. Чаплинський додає до цього переліку такі тактичні 

прийоми: 

– оголошення показань свідків; 

– постановка нагадуючих (уточнюючих) запитань; 

– використання різного темпу допиту (форсований, уповільнений або 

змішаний) [218, с. 271–273]. 

Слідчий може коригувати свою поведінку під час допиту залежно від 

динаміки психічного стану допитуваної особи. При цьому важливо фіксувати, у 

зв’язку з чим відбувається змінення його настрою (радість, розчарування, 

незадоволення), зміна у способах комунікації (зухвалість, брутальність, різкість, 

люб’язність тощо) [59, с. 454]. Тому основним тактичним прийомом, що 

повинен застосовуватися при допиті осіб, як підозрюються у вчиненні 

хуліганських дій, що вчинені під час проведення спортивно-масових заходів, є 

встановлення психологічного контакту. 
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Психологічний контакт, на чому акцентує увагу М. І. Порубов, являє 

собою систему взаємодії між особами під час спілкування, яка заснована на 

довірі, за якої вони сприймають інформацію, яка виходить від кожного. Тому 

психологічний контакт повинен підтримуватися протягом усього допиту 

[159, с. 21–23]. У зв’язку з цим є зрозумілим, що для його встановлення 

можна застосовувати тактичні прийоми, обумовлені обставинами справи, 

особою злочинця, наявністю доказів тощо. 

Допитуючи підозрюваного, який під час хуліганських дій чинив опір 

представнику влади або громадськості, працівнику міліції тощо, як зазначає 

М. І. Ніколайчик, необхідно уточнити: у який момент відбувся опір, чи 

супроводжувався він насильством або погрозою його застосування й у чому 

конкретно виразився; чи знав підозрюваний, кому він чинить опір [150, с. 16]. 

Ефективним тактичним прийомом викриття підозрюваного, який 

заперечує свою провину, є пред’явлення доказів. Він полягає у тому, як 

зазначає К. О. Чаплинський, що слідчий повідомляє підозрюваному про 

докази та інші матеріали, які викривають злочинців або спростовують їх 

показання, і демонструє їх у певній послідовності, визначаючи надалі 

позицію допитуваних як на допиті, так і під час усього розслідування [217, 

с. 244–245]. 

Серед доказів, що можна пред’явити особі, яка вчинила дії, 

кваліфіковані за ст. 296 КК України, М. М. Єфімов виділяє такі: 

– докази, що свідчать про її хуліганські дії або участь у хуліганстві 

(показання потерпілого і свідків, протокол огляду, висновок судово-медичної 

експертизи про тяжкість заподіяних нею тілесних ушкоджень; особисті 

предмети і документи, що залишилися на місці злочину, та ін.); 

– докази, що свідчать про застосування або спробу застосування нею 

зброї або предметів, пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень 

(зброя і предмети нападу, а також показання свідків щодо їх приналежності 

підозрюваному; висновок криміналістичної експертизи про те, що виявлені 

на зброї відбитки пальців належать підозрюваному, і т.д.); 
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– документи, що характеризують особу допитуваного як хулігана 

(довідки про судимість, постанови про притягнення до адміністративної 

відповідальності за дрібне хуліганство, характеристики тощо [62, с. 130–131]. 

Таким чином, допит підозрюваних є однією з найбільш інформаційно 

насичених слідчих (розшукових) дій при розслідуванні хуліганства, що 

вчинене при проведенні спортивно-масового заходу. У ході допитів 

розглядуваної категорії осіб слідчими з’ясовуються обставини кримінального 

правопорушення, характер дій хуліганів, відомості, що мають певне тактичне 

значення. Обов’язковим є застосування тактичних прийомів для найбільш 

ефективного проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Вчинення будь-якого кримінального правопорушення вимагає від 

працівників правоохоронних органів ретельного планування досудового 

розслідування. Зазначений аспект повинен забезпечуватися чітким 

визначенням обставин, що підлягають доказуванню. Тому після внесення 

відомостей до ЄРДР щодо вчинення хуліганства під час проведення 

спортивно-масових заходів потрібно визначити коло обставин, що 

підлягають доказуванню. 

На підставі узагальнення матеріалів кримінальних проваджень 

визначено обставини, які підлягають доказуванню у справах про хуліганство, 

що вчинене під час проведення спортивно-масових заходів: чи дійсно були 

вчинені хуліганські дії й у чому вони полягали; час, місце та обстановка 

учинення хуліганських дій; характеристика особи, що вчинила хуліганство; 

результати діяння; причини та умови, що сприяли хуліганському прояву; чи 

не спровокували потерпілі хуліганські дії; обставини, які впливають на 

ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують 

особу злочинця, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають 
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кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального 

провадження; мотиви та мета вчинення хуліганських дій; які знаряддя 

використовувалися для вчинення хуліганських дій; чи не було в процесі 

правопорушення вчинено інші кримінальні правопорушення. 

Типовими слідчими ситуаціями на початковому етапі розслідування є 

такі: 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. 

Під час розслідування хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів, можливе застосування таких тактичних 

операцій: «Затримання хуліганів на місці події», «Розшук і затримання 

хуліганів», «Пошук місця підготовки до хуліганства», «Встановлення 

механізму приховування хуліганських дій» тощо. 

На подальшому етапі розслідування можуть мати місце такі ситуації: 

1) пред’явлено підозру, достатньо доказів для доведення причетності особи 

до вчинення злочину; 2) пред’явлено підозру, зібрано докази, але їх 

недостатньо для встановлення вини підозрюваного; 3) зібрано недостатню 

кількість доказів та не встановлено особу злочинця. 

Визначено організаційно-підготовчі заходи та розроблено тактичні 

прийоми проведення слідчого огляду, освідування, допиту підозрюваного, 

потерпілого та свідка. Під час провадження огляду можуть бути допущені 

такі тактичні помилки: 1) несвоєчасне проведення огляду (97 %); 

2) відсутність технічних засобів виявлення слідів хуліганства (58 %); 

3) поверхневий огляд (82 %); 4) здійснення огляду не повним складом слідчо-

оперативної групи (47 %). 

До основних видів освідування належать такі: 1) слідче, що 

проводиться слідчим; 2) судово-медичне, яке здійснюється судово-медичним 

експертом (лікарем). Визначено об’єкти освідування при розслідуванні 

хуліганства. 
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Окреслено конфліктні й безконфліктні ситуації допиту. Визначено 

тактичні прийоми допиту: 1) встановлення психологічного контакту із 

допитуваним; 2) викладення показань у формі вільної розповіді; 

3) постановка запитань; 4) пред’явлення доказів; 5) створення уявлення про 

інформованість слідчого; 6) використання фактора раптовості; 7) розповідь 

слідчим версій про ймовірний розвиток злочинної події; 8) застосування 

науково-технічних засобів. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [90; 91; 95]. 
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Розділ 3 

ПОДАЛЬШИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА, 

ВЧИНЕНОГО ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНО-МАСОВИХ 

ЗАХОДІВ 

 

 

3.1. Організація і тактика проведення одночасного допиту раніше 

допитаних осіб та пред’явлення для впізнання 

 

Випадки порушення громадського порядку та безпеки у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів – зовсім не рідкість. Хуліганство, 

зокрема, є одним з найбільш поширених кримінальних правопорушень, що 

можуть трапитися в зазначених ситуаціях. Тож своєчасне та ефективне 

проведення слідчих (розшукових) дій стає запорукою швидкого виявлення та 

затримання правопорушників. 

В той же час слід розуміти, що як на початковому, так і на 

подальшому етапі розслідування різні учасники розслідування можуть давати 

суперечливі показання. Це пояснюється як швидким перебігом подій під час 

вчинення кримінального правопорушення, так і приховуванням вини. Тому 

важливою слідчою (розшуковою) дією в кримінальних провадженнях за 

досліджуваною категорією суспільно-небезпечних діянь буде одночасний 

допит двох раніше допитаних осіб. 

Зазначена слідча (розшукова) дія шляхом з’ясування й усунення 

суперечностей у показаннях допитуваних допомагає працівникам 

правоохоронних органів досягти справедливості в кримінальному 

провадженні. Вона є складною вербальною процесуальною дією, оскільки 

проводиться за участю 2-х або більше раніше допитаних осіб за наявності в 

їх раніше наданих показаннях суттєвих суперечностей щодо одних і тих же 

обставин справи. 
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Шляхом аналізу кримінальних проваджень за досліджуваною 

категорією правопорушень нами встановлено, що одночасний допит 2-х або 

більше раніше допитаних осіб проводився в 57 % випадків, з них у 48 % – 

між потерпілим та підозрюваним, 32 % – підозрюваним і свідком, 12 % – 

підозрюваними, 9 % – потерпілим і свідком, 1 % – свідками, 1 % – 

потерпілими (Додаток Б). 

У свою чергу, 62 % опитаних працівників правоохоронних органів 

визначили досліджувану слідчу (розшукову) дію неефективною (Додаток А). 

На подальшому етапі розслідування хуліганства, що вчинене під час 

проведення спортивно-масових заходів, вона використовується здебільшого 

для підтвердження раніше даних показань учасників процесу, тобто для їх 

закріплення. 

Це пояснюється декількома факторами: по-перше, складністю слідчої 

(розшукової) дії, адже слідчий не володіє до моменту її проведення повними 

даними про особу злочинця і певною сукупністю доказів, які можна 

використати під час її проведення; по-друге, браком професійних вмінь та 

криміналістичних знань слідчого стосовно проведення одночасного допиту. 

Проте, незважаючи на зазначене, досліджувана процесуальна дія має важливе 

значення при розслідуванні хуліганства, вчиненого при проведенні 

спортивно-масових заходів. 

В середині ХХ ст. дану слідчу дію розглядали як «… одночасний 

допит двох або більше раніше допитаних осіб з приводу одних і тих же 

фактів з метою усунення протиріч, які містяться в показаннях, або викриття 

одного з її учасників у брехні» [33, с. 309]. Зараз, відповідно до п. 9 ст. 224 

КПК України, слідчий, прокурор має право провести одночасний допит двох 

чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин розбіжностей у їхніх 

показаннях. 

У свою чергу, В. М. Тертишник зазначає, що «… одночасний допит 

двох учасників кримінального процесу, в показаннях яких є протиріччя…, 

проводиться в одному і тому ж місці, з метою перевірки правдивості раніше 
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отриманих показань» [205, с. 323]. 

З огляду на наведені визначення та позицію чинного законодавства 

вважаємо, що одночасний допит двох або більше раніше допитаних осіб 

доцільно проводити в тих випадках, коли уповноважена особа має у своєму 

розпорядженні відомості, що дозволяють об’єктивно оцінити показання її 

учасників та визначити їх як такі, що мають розбіжності, а також для 

перевірки правдивості раніше отриманих показань. 

Загальні питання організації і тактики проведення зазначеної слідчої 

(розшукової) дії докладно висвітлені в криміналістичній літературі. Тому, не 

зупиняючись на них, розглянемо безпосереднє її проведення в досліджуваних 

кримінальних провадженнях. 

У тактиці проведення одночасного допиту центральне місце слід 

відвести організаційним заходам з його підготовки. Організаційно-підготовчі 

заходи по-різному визначаються в криміналістичній літературі. Наприклад, 

Ю. В. Гаврилін серед них називає: вивчення раніше отриманих показань; 

з’ясування змісту протиріч; вивчення особи допитуваних; з’ясування 

обставин, що належить встановити; визначення послідовності допиту; вибір 

місця та часу проведення; підбір та систематизацію доказів; формулювання 

питань та визначення їх послідовності [43, с. 51]. 

У свою чергу, Т. А. Сєдова і О. О. Ексархопуло до них включають: 

вивчення раніше даних показань осіб, між якими планується очна ставка; 

визначення і формулювання питань (їх послідовності) до учасників слідчої 

дії; визначення часу очної ставки та її складу; підготовка речових доказів і 

науково-технічних засобів фіксації слідчої дії [121, с. 554]. Також до 

підготовчих заходів деякі автори відносять вибір моменту очної ставки; 

вивчення взаємовідносин між її учасниками; визначення предмета слідчої дії; 

визначення питань та підготовку доказів [110, с. 141]. 

Погоджуючись з наведеними позиціями, ми вважаємо за потрібне 

проводити такі організаційно-підготовчі заходи до одночасного допиту під 

час розслідування хуліганства, вчиненого при проведенні спортивно-
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масового заходу: 

– вивчення матеріалів кримінального провадження та прийняття 

рішення про проведення одночасного допиту; 

– визначення місця та часу його проведення; 

– встановлення обставин, які підлягають з’ясуванню; 

– визначення осіб, між якими він буде проведений, та черговості їх 

допиту; 

– визначення та підготовка технічних засобів фіксації слідчої 

(розшукової) дії; 

– складання плану проведення одночасного допиту. 

Розглянемо деякі з них. Так, вивчення матеріалів кримінального 

провадження по своїй суті не відрізняється від цього ж підготовчого заходу 

до проведення звичайного допиту. В той же час прийняття рішення про 

проведення одночасного допиту раніше допитаних осіб має дуже важливе 

значення. 

Адже, як зазначає Ю. А. Чаплинська, якщо протиріччя в показаннях 

можна усунути іншими засобами з меншим тактичним ризиком, то 

одночасний допит проводити недоцільно і слідчий повинен відмовитися від 

його проведення [211, с. 550]. Тобто, ухвалюючи рішення і визначаючи 

момент проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії, уповноважена 

особа повинна враховувати індивідуальні особливості кожного її учасника, а 

також ті показання, що підлягають перевірці. 

Це пояснюється тим, що в деяких випадках при розслідуванні 

хуліганства, вчиненого при проведенні спортивно-масових заходів, 

захисники можуть клопотати про проведення одночасного допиту з метою 

впливу на потерпілих або свідків. 

Відповідно до аналізу опитування працівників правоохоронних 

органів, у 59 % випадків підозрювані або їх захисники клопочуть про 

проведення зазначеної процесуальної дії з метою негативного впливу на 

свідків і потерпілих, 38 % – для визначення ступеня поінформованості 
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слідчого про злочинну подію, 18 % – передачі наявної інформації (Додаток 

А). 

З огляду на зазначене прийняття рішення про проведення 

одночасного допиту повинно бути ретельно зважене слідчим, тому що його 

результат може вплинути на подальший хід досудового розслідування. 

Важливе значення на підготовчому етапі також має встановлення 

обставин, які підлягають з’ясуванню. У досліджуваній категорії 

кримінальних проваджень серед них можна відзначити: викриття одного із 

допитуваних в дачі неправдивих показань; з’ясування причин суперечностей 

в показаннях допитаних осіб та їх усунення; зміцнення вольових якостей та 

позицій сумлінного учасника; додаткова перевірка й закріплення показань 

свідків, потерпілих, підозрюваних; посилення позиції певних учасників 

слідчої дії, які давали правдиві показання. 

Для з’ясування зазначених обставин уповноважена особа повинна 

завчасно сформулювати питання та визначити їх послідовність. 

Формулювання питання має повністю виключити можливість отримання з 

його змісту інформації, необхідної для відповіді. Крім того, питання 

формулюються з урахуванням розумового і культурного розвитку особи, що 

допитується, рівня її знань тощо. 

Наступний підготовчий захід, який потребує додаткового розгляду, 

полягає у визначенні осіб, між якими буде проведено одночасний допит. 

Слідчий під час нього повинен враховувати можливий вплив осіб одна на 

одну. З цього приводу О. В. Лускатов зазначає, що спочатку потрібно 

вислухати думку осіб із більш «слабкою» психікою або осіб, які дають 

правдиві показання [137, с. 27]. 

Ми погоджуємося з Ю. А. Чаплинською, яка зазначає, що «… не 

доцільно проводити слідчу (розшукову) дію: між особами, які дають завідомо 

неправдиві показання; між співучасниками кримінального правопорушення 

на первісному етапі розслідування злочину; між підозрюваними, які частково 

визнають свою вину і схильні змінити показання або негативно вплинути на 
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інших учасників; між особами, які намагаються погодити свої позиції один 

щодо  одного або передати друг другу певну інформацію; між особами, із 

яких той, хто дає правдиві показання, перебуває у матеріальній, родинній або 

іншій залежності від іншого учасника; коли один із учасників одночасного 

допиту двох раніше допитаних осіб відмовляється давати показання у 

присутності іншої особи» [212, с. 475]. 

Проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії між зазначеними 

особами не дасть позитивного результату, а навпаки – може погіршити 

процес у кримінальному провадженні. 

Доцільно при проведенні одночасного допиту застосовувати технічні 

засоби фіксації, зокрема відеозапис. Зазначений підготовчий захід, по-перше, 

буде обмежувати негативний вплив учасників процесуальної дії один на 

одного, по-друге, буде фіксувати будь-які негативні моменти у ході його 

проведення. Адже у досліджуваній категорії кримінальних правопорушень 

вболівальники різних клубів негативно налаштовані щодо суперників, тому 

під час проведення слідчої дії ці негативні емоції слід по можливості 

зменшити. 

Під час безпосереднього проведення одночасного допиту можуть 

виникати як безконфліктні, так і конфліктні ситуації. Для їх вирішення 

застосовується певна сукупність тактичних прийомів. 

До основних тактичних прийомів досліджуваної слідчої (розшукової) 

дії Є. П. Іщенко і О. О. Топоркова відносять такі: «…пред’явлення доказів; 

застосування психічного впливу на несумлінного учасника; поділ предмета 

очної ставки на окремі епізоди та їх послідовне дослідження; використання 

позитивних якостей допитуваних; маскування мети очної ставки» [71, с. 442]. 

У свою чергу, М. В. Салтевський, залежно від спрямування, виділяє 

такі групи тактичних прийомів: 1) прийоми для активізації пам’яті учасника, 

що сумлінно помиляється; 2) прийоми, спрямовані на викриття у неправді; 

3) прийоми для подолання відмови допитуваного від участі в очній ставці; 

4) прийоми, спрямовані на подолання небажаного впливу одного учасника на 
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іншого [171, с. 201-202]. 

Погоджуючись з можливістю застосування зазначених тактичних 

прийомів, розглянемо деякі з них з огляду на те, що найбільш важливо їх 

застосовувати за участю підозрюваних, особливо в умовах протидії 

досудовому розслідуванню. 

Одним з найбільш доцільних тактичних прийомів при проведенні 

одночасного допиту у досліджуваній категорії кримінальних правопорушень 

слід визначити загострення протиріч у свідченні учасників очної ставки з 

менш значущих спірних обставин. Його необхідно застосовувати під час 

участі в слідчій (розшуковій) дії співучасників хуліганства. 

Під час його використання уповноважена особа починає одночасний 

допит із з’ясування менш істотних спірних обставин, постановкою питань 

акцентує увагу особи, яка допитуються, на цих протиріччях, поступово все 

більше і більше загострює їх. У такій обстановці особа, яка допитується, 

всупереч своєму бажанню переходить від обговорення менш важливих 

спірних питань до більш важливих. 

Так, 05 червня 2011 року під час проведення футбольного матчу в 

рамках чемпіонату району з футболу серед аматорських команд ФСК та КФК 

сезону 2011 року на стадіоні в с. Станівці Глибоцького району Чернівецької 

області між футбольними командами ФСК «Станівці» та ФСК «Глибока-2» 

близько 17 год. 18 хв. підсудний гр. П., будучи гравцем ФСК «Станівці», 

грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до 

громадськості, ігноруючи загальноприйняті норми моралі, належно не 

відреагувавши на рішення футбольного арбітра матчу в полі громадянина В. 

на попередження про порушення футбольних правил, безпричинно 

розвернувшись в сторону головного арбітра матчу, вступивши в попередню 

злочинну змову з невстановленими слідством особами, почав бійку, в ході 

якої наносив удари гр. В. в область обличчя, а не встановлені слідством 

особи наносили удари в інші частини тіла. 

Підозрюваний гр. П. заперечував свою причетність до нанесення 
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тілесних ушкоджень гр. В., указуючи на невстановлених осіб. У ході очної 

ставки між ними гр. П. повторив свої свідчення, але свідчення гр. В. 

поступово викликали у нього негативні емоції. Після цього гр. П. не 

втримався і тут же розповів, що під час футбольного матчу, який проходив 

05.06.2011, він наніс тілесні ушкодження арбітру [193]. 

Також під час одночасного допиту при розслідуванні хуліганства, 

вчиненого при проведенні спортивно-масових заходів, доцільно 

застосовувати прийом використання позитивних властивостей особи 

несумлінного учасника слідчої (розшукової) дії. Адже їх знання може стати 

ключем для визначення найбільш доцільного до нього підходу. Як зазначає 

С. М. Стахівський, «…правильна організація проведення очної ставки 

передбачає врахування певних чинників, які впливають на ефективність цієї 

слідчої дії. До них належать: фактор раптовості, моральні і вольові якості 

учасників очної ставки, їх психічний стан та характер взаємовідносин» 

[202, с. 26]. Підкреслюючи позитивні властивості особи, що свідчить 

помилково, слідчий може вказати, що в неї ще є можливість виправитися, 

спокутувати свою провину і стати гідним громадянином України. 

Так, гр. Р. 27.06.2014 близько 17:20, перебуваючи на футбольному 

матчі на стадіоні в селі Висічка Борщівського району, після того, як боковий 

суддя футбольного матчу гр. Ж. зафіксував порушення правил у забитті 

гравцем команди села Висічка гола у ворота команди с. Вовківці, грубо 

порушуючи громадський порядок та виражаючи явну неповагу до 

суспільства, підійшов до судді гр. Ж. і в присутності глядачів футбольного 

матчу, діючи умисно та з хуліганських спонукань, наніс потерпілому удар 

рукою в область обличчя, чим заподіяв гр. Ж. легке тілесне ушкодження. 

Під час проведення одночасного допиту між гр. Р. та гр. Ж. слідчий, 

ретельно вивчивши матеріали провадження, знайшов до підозрюваного гр. Р. 

підхід. При формуванні питань він, підкресливши властиву підозрюваному 

скромність, показав, що розуміє, що для останнього така поведінка була не 

закономірною, а випадковою помилкою [198]. 
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Крім зазначеного, слідчий повинен враховувати наявність або 

відсутність взаємовідносин між допитуваними особами. Адже цей аспект 

треба розглядати як чинник, що впливає на вид ситуації під час одночасного 

допиту (конфліктна, безконфліктна). У більшості випадків ця слідча дія, як 

зазначає Л. П. Ковтуненко, проводиться між особами, які були раніше 

знайомі, у зв’язку з чим між ними вже склалися певні відносини (дружба або 

пошана, неприязнь чи неповага тощо). Іноді характер останніх може 

впливати на позицію й поведінку цих осіб, зміну їх у небажаний бік [79, 

с. 208]. 

Наступним тактичним прийомом, що може використовуватися при 

проведенні одночасного допиту у досліджуваній категорії кримінальних 

проваджень, є форсований темп очної ставки. У випадках, коли несумлінний 

учасник слідчої (розшукової) дії зволікає, постійно перепитує, довго готує 

свої відповіді, підганяє їх під своє раніше дане свідчення, відволікає увагу 

слідчого сторонніми думками, темп постановки запитань необхідно 

підвищити. 

Прискорення темпу одночасного допиту психологічно впливає на 

хуліганів та зменшує можливості їх протидії. У випадках вчинення 

хуліганства під час проведення спортивно-масових заходів експромтом 

складене помилкове свідчення звичайно легко слідчим спростовуються. 

Адже велика кількість дрібних деталей, свідків та доказів зумовлюють 

підозрюваного говорити правду або нашаровувати нову брехню. 

При проведенні досліджуваної слідчої (розшукової) дії також може 

використовуватись такий тактичний прийом, як уповільнений темп 

одночасного допиту. Його застосування пояснюється такими умовами. По-

перше, у спірних обставинах несумлінний учасник процесуальної дії іноді 

прагне свідчити якнайшвидше, щоб загальними фразами відхилитися від 

відповідей на питання слідчого. По-друге, допитувана особа може бажати 

непомітно для працівників правоохоронних органів випустити деталі події, 

про які не хоче розповідати. 
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До таких прийомів, як доречно наголошує В. К. Весельський, 

вдаються як несумлінні свідки (потерпілі), так і досвідчені злочинці [30, 

с. 21]. Підозрювані в даному випадку можуть при підготовці до одночасного 

допиту продумати свою поведінку, а також відповіді на можливі питання 

слідчого. 

Підсумовуючи, зазначимо, що одночасний допит раніше допитаних 

осіб при розслідуванні хуліганства, що було вчинене під час проведення 

спортивно-масового заходу, є ефективною слідчою (розшуковою) дією для 

викриття одного із допитуваних в дачі неправдивих показань, з’ясування 

причин суперечностей в показаннях допитаних осіб та їх усунення, 

зміцнення вольових якостей та позицій сумлінного учасника, додаткової 

перевірки й закріплення показань свідків, потерпілих, підозрюваних, 

посилення позиції певних учасників слідчої дії, які давали правдиві 

показання. Проте лише ретельна підготовка до неї та своєчасне застосування 

відповідних тактичних прийомів забезпечать позитивний результат її 

проведення. 

Велика кількість осіб, які можуть бути задіяні у вчиненні хуліганства 

під час проведення спортивно-масового заходу, зумовлює необхідність 

проведення пред’явлення для впізнання. В свою чергу, правильна організація 

і тактика проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії збільшить 

ймовірність швидкого розслідування досліджуваного злочину за «гарячими 

слідами». 

Під час проведення спортивно-масових заходів зазвичай присутня 

велика кількість людей. Тому свідків кримінального правопорушення, яке 

може бути вчинено, повинно бути вдосталь. Це, в свою чергу, зумовлює 

особливу роль пред'явлення для впізнання при розслідуванні досліджуваної 

категорії злочинів. Взагалі, пред’явлення для впізнання, як зазначає 

Г. І. Прокопенко, – це слідча дія, що полягає в пред’явленні свідкові чи іншій 

особі об’єктів, які вони спостерігали раніше, з метою встановлення їх 

тотожності чи групової належності [111, с. 226]. І справді, в процесі 
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проведення даної слідчої (розшукової) дії відбувається ототожнення певних 

об’єктів з ідеальними слідами, що залишились у пам’яті людини. 

Особі пред’являють об’єкти, образи яких вона порівнює з уявними 

образами об’єктів, які спостерігала раніше, і на цій підставі робить висновок 

про їх подібність. У зв’язку з цим не слід забувати, що іноді результати 

пред’явлення для впізнання, про що наголошує І. Борисенко, можуть бути 

помилковими як через свідомо неправдиві свідчення особи, яка впізнає, так і 

у зв’язку з її сумлінною оманою [22, с. 77]. Тому їх потрібно перевіряти й 

оцінювати досить ретельно, а також зіставляти з іншими доказами в 

кримінальному провадженні. Особливої значущості ця слідча (розшукова) дія 

набуває при розслідуванні фактів групового хуліганства, що сталося при 

проведенні спортивно-масових заходів, коли поряд із встановленням осіб 

підозрюваних необхідно з’ясувати роль і ступінь відповідальності кожного 

співучасника хуліганських дій. 

Загалом пред’явлення для впізнання є унікальною слідчою 

(розшуковою) дією, яка ніколи не повторюється. Не можна, як правило, 

пред’являти для впізнання один й той самий об’єкт декілька раз. Тому 

ефективність та доказове значення результатів впізнання значною мірою 

залежить від якості проведення слідчим організаційно-підготовчих заходів 

[11, с. 166-167]. 

Не торкаючись усіх тактичних прийомів даної слідчої дії, розглянемо 

особливості її проведення під час розслідування хуліганства, що вчинене при 

проведенні спортивно-масових заходів. Адже в цих випадках існують певні 

особливості, що не набули досить повного висвітлення у науковій літературі. 

До кола об’єктів, які можуть бути пред’явлені для впізнання, 

М. В. Салтевський включає: живих осіб; трупи та їх частини; предмети і 

документи; тварин; ділянки місцевості, приміщення і споруди [171, с. 378]. 

Об’єктами, які пред’являються для впізнання при розслідуванні злочинів, 

кваліфікованих за ст. 296 КК України, у випадках їх вчинення при 

проведенні спортивно-масових заходів, як показує аналіз кримінальних 
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проваджень, найчастіше є живі особи (85 %), рідше – різні предмети (13 %) 

та інші об’єкти (приміщення, ділянки місцевості, тварини ) (2 %) (Додаток Б). 

З огляду на зазначені статистичні дані особливу увагу слід приділити 

пред’явленню для впізнання осіб, які вчинили хуліганські дії. Процес 

проведення впізнання складається з трьох етапів: 1) підготовка до 

проведення; 2) робочий етап (проведення впізнання); 3) фіксація результатів. 

Стосовно організаційно-підготовчих заходів, то, дослідивши їх загальне 

визначення, надане К.О. Чаплинським [214, с. 34], та застосувавши його до 

хуліганства, що вчинене при проведенні спортивно-масових заходів, можемо 

визначити такі їх елементи: 

– попередній допит особи, яка впізнає; 

– визначення місця, часу і способу проведення впізнання; 

– у разі групового вчинення хуліганства – визначення черговості 

пред’явлення для впізнання учасників; 

– створення оптимальних умов для проведення даної слідчої дії; 

– визначення способу фіксації ходу і результатів впізнання; 

– підготовка необхідних науково-технічних засобів; 

– забезпечення охорони злочинців, які перебувають під вартою; 

– підбір статистів і понятих; 

– інструктаж усіх учасників даної слідчої (розшукової) дії. 

Розглянемо більш детально деякі з них. Попередній допит перед 

пред’явленням для впізнання є обов’язковою умовою для ефективного 

проведення даної слідчої (розшукової) дії. У разі необхідності пред’явлення 

якої-небудь особи чи інших об’єктів для впізнання свідкові, потерпілому або 

підозрюваному слідчий спочатку допитує їх про зовнішній вигляд та 

прикмети цієї особи (інших об’єктів), а також про обставини, за яких особа, 

яка впізнає, бачила цю особу (інші об’єкти), про що складається протокол. 

Слідчий повинен з’ясувати необхідну інформацію про ознаки і 

властивості об’єкта, який особа раніше спостерігала. Саме тому метою 

допиту особи, яка впізнаватиме, як доцільно зазначає І. Когутич, є здобуття 
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інформації про зовнішній вигляд, ознаки та прикмети об’єкта, що раніше 

спостерігався цією особою, і з’ясування її спроможності впізнати його. Адже 

в тому випадку, коли допитуваний заявить, що він не пам’ятає ознак, за 

якими він міг би впізнати об’єкт, проведення цієї слідчої дії є недоцільним 

[80, с. 412]. 

Слідчий повинен запропонувати особі, що впізнає, пригадати якомога 

більше ознак, що характеризують зовнішні прикмети злочинця. У випадках, 

коли ця особа не може описати ознаки об’єкта, що підлягає впізнанню, однак 

стверджує, що зможе його упізнати, недоцільно відмовлятися від проведення 

даної слідчої (розшукової) дії. Загалом, попередній допит є не тільки 

необхідним етапом у підготовці до пред’явлення для впізнання, а ще й 

обставиною, яка забезпечує прийняття правильного рішення про доцільність 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 

Стосовно визначення місця, часу та способу пред’явлення для 

впізнання, то слід зазначити, що впізнання має проводитися за часом, 

якомога ближчим до моменту сприйняття злочинної події. Будь-яке 

зволікання з пред’явленням для впізнання, про що наголошують науковці, 

може тягти за собою небажані наслідки, оскільки суб’єкт впізнання з часом 

забуває образ раніше сприйнятого об’єкта. Тому достовірність впізнання 

перебуває у прямій залежності від фактора часу. Впізнання може 

проводитися як за місцем проведення досудового слідства, так і на місці 

події, за умови якщо ця обстановка є сприятливою для спостереження та 

порівняння ознак об’єктів [109, с. 302]. 

Відповідно до ст. 228, 229 КПК об’єкти мають пред’являтися в числі 

інших однорідних речей одного виду, якості і без різких відмінностей у 

зовнішньому вигляді, у кількості не менше трьох. Максимальна їх кількість 

визначається слідчим. При груповому пред’явленні об’єктів суб’єкт 

впізнання порівнює їх не тільки з образом, що зберігся в пам’яті, а й між 

собою. Це спрямовує процес впізнання на виявлення індивідуальних 

особливостей об’єкта. Особа, яка підлягає впізнанню, пред’являється разом з 
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іншими особами тієї ж статі у кількості не менше трьох, які не мають різких 

відмінностей у зовнішності та одязі. 

Не можна пред’являти для впізнання осіб, які мають помітні 

(унікальні) прикмети (наявність на обличчі татуювання, опіків або шрамів; 

відсутність кінцівок ніг чи рук), за якими допитаний може їх упізнати. У 

даному випадку можуть виникнути складнощі у підборі статистів. Якщо такі 

помітні прикмети є невеликими за розміром (маленьке татуювання або 

невеликий шрам на щоці), то під час проведення впізнання особа, яка 

пред’являється, разом зі статистами повинні закрити її долонею або 

розташуватися таким чином, щоб дана прикмета не спостерігалась візуально 

[214, с. 26]. 

Вчинення хуліганських дій само по собі вказує на зухвале та 

презирливе ставлення злочинця до норм поведінки у суспільстві. Тому 

можливими є випадки, коли підозрювані будуть намагаються зірвати 

проведення впізнання або чинити протидію розслідуванню. З метою 

обмеження психологічного впливу на суб’єкта впізнання з їх боку доцільно 

застосовувати певні тактичні прийоми. 

У деяких випадках слід застосовувати максимальне скорочення часу 

проведення впізнання. Для цього усі підготовчі дії, про що наголошує 

В. С. Мєшкова, необхідно проводити таким чином, щоб виключити 

вірогідність випадкової зустрічі свідків зі злочинцями та їх адвокатами, а 

також з понятими та статистами до початку слідчої дії [143, с. 40]. 

Слідчу (розшукову) дію, як зазначає К. О. Чаплинський, необхідно 

проводити у прискореному темпі, щоб запобігти впливу на осіб, що 

впізнають, з боку злочинців. Після виконання усіх підготовчих дій у 

приміщення, де проводиться впізнання, запрошують свідка (потерпілого), 

який стисло пояснює, за якими ознаками і у зв’язку з якою подією впізнає 

особу, після чого його виводять з цього приміщення. Протокол пред’явлення 

для впізнання складається, коли особа, яка впізнає, і підозрювані та їх 

адвокати перебувають окремо [215, с. 156]. 
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Важливими тактичними прийомами також є спостереження за 

поведінкою свідків і потерпілих, а також за поведінкою підозрюваних. Так, у 

деяких випадках потерпілий або свідок через певні обставини заперечує, що 

упізнав злочинця. Хоча його емоційна реакція свідчить про протилежне. 

Слідчому у таких випадках необхідно дану особу заспокоїти, дати 

можливість відчути підтримку та захист з боку правоохоронних органів та 

запропонувати ще раз спробувати упізнати злочинця. 

Спостереження за поведінкою підозрюваних, про що вказує 

С. М. Стахівський, дозволяє слідчому помітити за виразом обличчя, жестами 

й іншими ознаками, що злочинці намагаються ускладнити процес впізнання 

або ж зірвати його взагалі. Такі дії повинні негайно припинятися, оскільки 

будь-яке зволікання з боку слідчого тягне за собою непередбачувані наслідки 

[202, с. 52]. 

Під час розслідування хуліганства, що вчинене при проведенні 

масових заходів, об’єктами впізнання можуть бути різноманітні предмети і 

документи. До них можна віднести засоби вчинення правопорушення (бити, 

кастети, ножі), одяг потерпілих чи підозрюваних, речі та інші об’єкти, які 

пов’язані зі злочинною подією, тощо. Знаряддя вчиненого злочину бажано 

пред’являти не тільки потерпілому, а й підозрюваному, а також іншим 

особам, які могли раніше бачити цей предмет. 

Впізнання речей при розслідуванні хуліганства складається з таких 

основних етапів: 

– після допиту суб’єкта впізнання слідчий видаляє його з робочого 

кабінету і запрошує понятих та інших учасників даної слідчої дії; 

– усім присутнім слідчий повинен роз’яснити їх права та обов’язки, а 

також мету, завдання та порядок проведення впізнання; 

– слідчий демонструє предмет (документ), що впізнається, і 

повідомляє ознаки, за якими суб’єкт впізнання може його упізнати; 

– слідчий розкладає на робочому столі предмети і пропонує понятим 

розмістити їх у будь-якому порядку. Після того як об’єкти розміщено, під 
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кожним предметом слідчий проставляє номер і робить відмітку у протоколі. 

Такий порядок розміщення предметів доцільно зафіксувати фотозйомкою; 

– запрошується особа, яка впізнає, до кабінету слідчого, де 

знаходяться усі учасники впізнання, та попереджається про кримінальну 

відповідальність; 

– слідчий пропонує суб’єкту впізнання оглянути пред’явлені 

предмети (документи) і сказати, чи немає того, який спостерігався під час 

злочинної події, пояснити, за якими ознаками він його впізнаний. Під час 

впізнання можна дозволяти особі, яка впізнає, брати до рук предмети для 

кращого їх огляду, якщо це не призведе до пошкодження (зміни) їх зовнішніх 

ознак та стану; 

– після того як особа впізнає предмет (документ), його необхідно 

сфотографувати масштабним способом; 

– слідчий складає протокол, який підписують усі учасники слідчої 

(розшукової) дії [62, с. 125]. 

Фіксація результатів пред’явлення для впізнання є заключним етапом 

слідчої дії, що обов’язково проводиться шляхом заповнення протоколу 

відповідно до ст. 231 КПК. Як допоміжні засоби фіксації результатів і ходу 

впізнання можуть застосовуватися фотографування, відеозапис або 

звукозапис. Вивчення матеріалів кримінальних проваджень у досліджуваній 

категорії злочинів дозволяє дійти висновку, що під час проведення впізнання 

використовувалися фотозйомка (11 %), відеозапис (5 %) та звукозапис (1 %) 

(Додаток Б). 

Відеозапис під час проведення впізнання є ефективнішим, ніж 

фотозйомка, оскільки фіксується візуальне зображення об’єктів у динаміці 

разом із звуковим супроводженням. Окрім того, цей засіб фіксації ускладнює 

можливість злочинців негативно впливати на свідків та потерпілих. 

Відеозапис при розслідуванні хуліганства, що вчинене при проведенні 

спортивно-масових заходів, доцільно застосовувати у таких випадках: 

1) якщо впізнання проводиться за голосом, особливостями мови, ходи та 
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інших динамічних ознак людини; 2) за наявності достовірної інформації, що 

суб’єкт впізнання надалі змінить показання і це поставить під сумнів 

достовірність результатів впізнання; 3) за наявності достатніх підстав 

вважати, що суб’єкт впізнання не з’явиться до суду, а результати впізнання 

будуть оскаржені або поставлені під сумнів тощо. 

Підсумовуючи, зазначимо, що пред’явлення для впізнання є 

важливою слідчою (розшуковою) дією при розслідуванні хуліганства, що 

вчинене під час проведення спортивно-масових заходів. Це зумовлюється 

великою кількістю очевидців вчинення досліджуваного суспільно-

небезпечного діяння. Найчастіше в зазначених випадках проводиться 

пред’явлення для впізнання живих осіб. Важливе значення має організаційно-

підготовчий етап пред’явлення для впізнання. На робочому етапі найбільш 

доцільними тактичними прийомами є максимальне скорочення часу 

проведення впізнання, спостереження за поведінкою свідків і потерпілих, а 

також підозрюваних та інших учасників слідчої (розшукової) дії. 

 

 

3.2. Тактика проведення обшуку та слідчого експерименту 

 

Здійснення заходів щодо приховування слідів хуліганства, що було 

вчинено під час проведення спортивно-масових заходів, може полягати, як 

зазначалося вище, в ряді способів (зникнення з місця події; знищення або 

приховування знарядь злочинного діяння; знищення або приховування одягу 

та взуття; неправдиві свідчення, в тому числі алібі; відмова від давання 

показань). Як бачимо, серед зазначених способів фігурують приховування 

знарядь злочинного діяння, а також одягу та взуття. 

Дані дії правопорушників є зрозумілими – адже на зазначених 

предметах можуть залишитись сліди кримінального правопорушення, за 

ними можна ідентифікувати залишені на потерпілому тілесні ушкодження, 

крім того, вони містять початкові відомості, які доводять причетність осіб до 
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злочинних дій. З огляду на це обшук за місцем проживання та роботи 

підозрюваного, його родичів та знайомих має важливе значення як для 

проведення досудового розслідування у конкретному кримінальному 

провадженні, так і для можливого встановлення фактів за іншими вчиненими 

кримінально караними діяннями. 

Обшук за своїм змістом, про що доречно наголошує 

Ю. В. Кореневський, «є складною слідчою дією і має проводитися за 

суворого дотримання процесуальних норм, відповідно до тактичних правил, 

ретельно продумано і, якщо можна так висловитися, фундаментально» [102, 

с. 68]. 

У свою чергу, О. Р. Ратинов вказує, що «обшук – це слідча дія, яку 

органи розслідування виконують у кримінальній справі в цілях одержання 

судових доказів у випадках, порядку і формах, установлених процесуальними 

нормами» [166, с. 16-17]. 

На думку К. О. Чаплинського, обшук являє собою слідчу (розшукову) 

дію, змістом якої є примусове обстеження приміщень і споруд, ділянок 

місцевості, окремих громадян з метою відшукання і вилучення предметів, що 

мають значення для справи, а також виявлення розшукуваних осіб [215, 

с. 178]. 

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України «обшук проводиться з метою 

виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або 

майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення 

місцезнаходження розшукуваних осіб». 

Погоджуючись з наведеними позиціями науковців та законодавців, 

зазначимо, що обшук здійснюється у кримінальних провадженнях з метою 

відшукання й вилучення предметів, що мають значення для розслідування, 

виявлення розшукуваних у хуліганстві осіб шляхом примусового обстеження 

приміщень, споруд, ділянок місцевості чи окремих громадян. 

У той же час слід пам’ятати, що під час обшуку можуть проводитись і 
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певні оперативно-розшукові заходи для досягнення певних допоміжних 

цілей. Крім того, в досліджуваній категорії кримінальних проваджень можуть 

розшукуватися не тільки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, 

а також, як зазначає О. І. Овчаренко, «… і більш «прозаїчні» об’єкти 

(наприклад, одяг, в який був одягнутий злочинець під час вчинення 

суспільно-небезпечного діяння)» [153, с. 9-10]. 

Кілька видів обшуку розрізняють А. В. Дулов і П. Д. Нестеренко, 

зокрема: 1) особистий; 2) обшук у приміщенні; 3) обшук на місцевості 

[52, с. 186]. 

У свою чергу, за кримінальними правопорушеннями, 

кваліфікованими за ст. 296 КК України, може виникати необхідність у 

проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного. Під час 

розслідування хуліганства обшуки за місцем проживання підозрюваного 

проводяться відразу після його затримання, що дозволяє виявити і вилучити 

знаряддя злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом, та інші 

предмети й документи, які мають значення для кримінального провадження 

[61, с. 92]. 

Слід зазначити, що стосовно хуліганства, вчиненого під час 

проведення спортивно-масового заходу, обшук за місцем проживання 

підозрюваного не втрачає актуальності. 

У той же час вивченням кримінальних проваджень за досліджуваною 

категорією кримінальних правопорушень нами встановлено, що серед 

загальної їх кількості обшук за місцем мешкання підозрюваного проводився 

лише у 19 % випадків (Додаток Б). 

Слід зазначити, що відповідно до ст. 235 КПК України обшук житла 

або іншого володіння особи проводиться тільки за ухвалою слідчого судді. 

Під час обшуку зазначених об’єктів необхідно досліджувати 

предмети обстановки. При їх обстеженні потрібно, як зазначають 

криміналісти, «…спочатку досліджувати предмети й документи, що 

містяться в (на) них, а вже потім і самі предмети обстановки. Звільнивши їх 
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від одягу, посуду, білизни та інших об’єктів, необхідно оглянути всі пази, 

щілини, днище, виокремити всі частини, що знімаються, вимірити й 

порівняти всі внутрішні й зовнішні габарити. У процесі обшуку в житлових 

приміщеннях необхідно обстежувати предмети обстановки» [118, с. 440]. 

Ретельна підготовка до обшуку є реальною запорукою його 

ефективного проведення. Загалом, вона повинна бути відображена у 

складанні плану обшуку, в якому визначаються час проведення, розподіл 

обов’язків його учасників, а також інші моменти, що випливають з обставин 

конкретного провадження та місця обшуку. 

Серед обов’язкових заходів підготовчого етапу проведення обшуку 

В. С. Кузьмічов виділяє такі: 

– збирання необхідної орієнтуючої інформації; 

– визначення оптимального часу проведення обшуку; 

– складання плану проведення обшуку; 

– підбір учасників обшуку і попередній їх інструктаж; 

– підготовка технічних засобів [111, с. 214]. 

На думку К. О. Чаплинського, серед організаційно-підготовчих 

заходів до проведення обшуку повинні бути такі: 1) вивчення матеріалів 

кримінальної справи; 2) збирання орієнтуючої інформації про: особу 

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

злочинної діяльності; місця (об’єкти) обшуків; знаряддя (засоби) злочину та 

предмети, що здобуті злочинним шляхом і підлягають відшуканню, та ін.; 

3) аналіз та оцінка зібраної інформації та слідчої ситуації, що склалася на 

певному етапі розслідування, до ухвалення рішення про проведення обшуку; 

4) прийняття (ухвалення) рішення про проведення обшуку; 5) планування та 

визначення часу проведення обшуку; 6) створення оптимальних умов для 

проведення даної слідчої дії; 7) визначення та підготовка необхідних 

науково-технічних і транспортних засобів; 8) вирішення питання про 

застосування службово-розшукового собаки; 9) добір необхідних учасників 

для проведення обшуку; 10) визначення способу фіксації ходу та результатів 
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обшуку; 11) розробка заходів, що передбачають дії учасників обшуку у 

випадках виникнення непередбачуваних ситуацій або ускладнень; 

12) забезпечення безпеки учасників слідчої дії; 13) складання плану 

проведення обшуку; 14) проведення інструктивної наради (інструктаж) серед 

усіх учасників слідчої (розшукової) дії [213, с. 339]. 

Ми повністю погоджуємося з наведеними позиціями, адже ретельне 

проведення підготовчих заходів забезпечить чітке проведення робочого 

етапу обшуку під час розслідування хуліганства, вчиненого при проведенні 

спортивно-масового заходу. 

Більш детально розглянемо деякі з них. Так, вивчення матеріалів 

кримінального провадження є першочерговим заходом підготовчого етапу 

проведення обшуку. Адже завдяки ньому можна отримати відомості про 

знаряддя вчинення хуліганських дій, кількість потерпілих та свідків, 

обстановку злочинного діяння, особу злочинця, проведені раніше слідчі 

(розшукові) дії та ін. Зазначені відомості можуть міститися у протоколах 

слідчих (розшукових) дій, показаннях свідків, потерпілих, підозрюваних, 

висновках експертів. 

Лише після докладного вивчення матеріалів кримінального 

провадження уповноважена особа може прийняти рішення про проведення 

обшуку, а також тактичних прийомів, що будуть застосовуватись під час 

нього. Відповідно до аналізу результатів опитування працівників 

правоохоронних органів нами встановлено, що значна їх кількість (64 %) у 

зв’язку зі значним робочим навантаженням та дефіцитом часу до цього 

заходу ставляться досить поверхово (Додаток А). 

Збирання необхідної орієнтуючої інформації також має важливе 

значення та включає ряд заходів. Адже необхідно зібрати якнайбільше 

інформації про особу, яка обшукується, ознайомитися з місцем (місцевістю), 

приміщенням, де відбуватиметься обшук, з метою необхідної орієнтації на 

місцевості. Завдяки цій інформації можна висунути пошукові версії щодо 

місця знаходження шуканого. 
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Усі вони, як зазначає В. О. Коновалова, «у своїй побудові 

ґрунтуються на відповідній інформації, відрізняючись у першому випадку 

ширшим діапазоном пошукових дій і визначеністю розшукуваного об'єкта 

(особи). У процесі обшуку місце пошукових дій обмежується житловим 

приміщенням, ділянкою місцевості, однак при цьому не завжди має місце 

чіткий об’єкт пошукових дій, тому що він не визначений, хоча й зумовлений 

видом і механізмом вчинення злочину» [85, с. 67]. 

Слід зазначити, що організаційно-підготовчі заходи поширюються і 

на збирання відомостей про особу та її близьких [9, с. 9-10]. 

З цього приводу В. О. Коновалова і В. Ю. Шепітько справедливо 

вказують, що «… орієнтація в обстановці майбутнього обшуку немислима 

без одержання даних про особу, яка приховала певні об’єкти. 

Загальнолюдські уявлення й узагальнення досвіду слідчої практики свідчать 

про існування залежності між професійними, етичними, інтелектуальними 

характеристиками особи (людини) і обранням місця приховування того чи 

іншого об’єкта» [89, с. 112]. 

Отже, для детального збирання орієнтуючої інформації необхідно 

встановити та дослідити всі можливі джерела, в яких міститься інформація 

про вік, рівень культури, спосіб життя, інтереси, графік роботи, професійні 

навички, спеціальні знання, захоплення, знайомства і зв’язки (не обов’язково 

злочинні), злочинні можливості, наявність судимостей, склад сім’ї, відносини 

із сусідами, колегами по роботі та ін. Зазначену інформацію уповноважена 

особа може одержати індивідуально або за допомогою працівників 

оперативних підрозділів поліції. 

Як доречно вказує Л. П. Ковтуненко, професія обшукуваного, його 

звички, інтелектуальні якості і спосіб життя неминуче відбиваються на 

виборі місця схову, конструкції тайника, способах маскування. Злочинець, як 

правило, вдається до тих прийомів і методів, якими він найкраще володіє. 

Часто професія такої людини свідчить про її фізичні можливості зі створення 

тайників, важкодоступних місць за допомогою тих чи інших інструментів, 
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знарядь, сировини, матеріалів, якими вона найчастіше користується [244]. 

Серед підготовчих заходів до проведення обшуку у досліджуваній 

категорії кримінальних правопорушень важливе місце посідає збирання 

інформації про об’єкти, які підлягають відшуканню. Це пояснюється тим, що 

слідчий повинен, як зазначає П. С. Кушніренко, «… отримати чітке уявлення 

про об’єкт пошуку, встановити індивідуальні ознаки розшукуваного об’єкта, 

спрогнозувати можливі місця його приховування та способи маскування» 

[130, с. 103]. Під час обшуку при розслідуванні хуліганства, що було вчинено 

при проведенні спортивно-масових заходів, можуть бути виявлені такі 

об’єкти: 

1) ті, що доводять факт вчинення хуліганських дій: 

– предмети, що належать потерпілому; 

– предмети, якими були завдані потерпілому тілесні пошкодження 

(файєри, холодна та вогнепальна зброя); 

– предмети, якими підозрюваний вчинював хуліганські дії (файєри, 

запальні речовини); 

– одяг правопорушника, на якому залишилися сліди біологічного 

походження (кров, піт, слина); 

– предмети, які особа застосовувала для нанесення написів чи 

зображень на стінах стадіонів, парканах (фарби, крейда); 

2) ті, що характеризують особу злочинця (хулігана): 

– медичні довідки; 

– характеристики з роботи; 

– довідки про звільнення з місць позбавлення волі; 

3) ті, що пояснюють характер взаємовідносин підозрюваного з 

потерпілим чи свідком: 

– символіка футбольних клубів (кашне, м’ячі, плакати); 

– записи про входження до фанатських угруповань; 

– листи з погрозами, звинуваченнями; 

– анонімні листи образливого характеру до вболівальників інших 
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футбольних клубів; 

4) ті, що вказують на можливе місце находження підозрюваного, який 

переховується: 

– адреси розміщень фанатських груп; 

– бари, кафе, де збираються вболівальники; 

– адреси знайомих, родичів; 

– особисті листи; 

– інформація з мобільних телефонів; 

5) ті, що свідчать про вчинення підозрюваним інших кримінальних 

правопорушень: 

– наркотичні речовини та прекурсори; 

– холодна та вогнепальна зброя; 

– файєри, вибухові речовини; 

– відмички, фомки. 

Для встановлення точної інформації стосовно предмета пошуку, як 

зазначає В.Ю. Шепітько, можлива «… постановка обшукуваному серії 

уточнюючих запитань про час, місце, природу та мету придбання даних 

об’єктів; характер їх використання; місце зберігання та ін. Такі запитання 

дозволяють усвідомити взаємозв’язок предмета пошуку з іншими 

обставинами, виявити окремі протиріччя та неточності» [227, с. 234]. 

Також важливе значення має визначення часу проведення обшуку. 

Адже на формування обстановки цієї слідчої (розшукової) дії впливає час, що 

минув з моменту одержання слідчим відомостей про місцезнаходження 

предмета пошуку до безпосереднього її здійснення. Тому після отримання 

інформації про місцезнаходження об’єкта, що потрібно вилучити, слідчим 

повинно бути прийнято рішення про негайне проведення обшуку. Тільки за 

таких умов проведення цієї слідчої (розшукової) дії може забезпечити 

настання позитивного результату. 

Оскільки обшукуваний, члени його сім’ї виявляються психологічно 

неготовими до протидії розслідуванню, їм важче приховати хвилювання. 
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Часто в цих осіб немає достатньо часу для вжиття тих чи інших засобів 

маскування чи знищення предметів пошуку. 

Однак, на чому наголошує О. Ю. Герасименко, передчасність 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії також іноді призводить до того, що 

отримання відповідних доказів ускладнюється браком необхідних відомостей 

про предмет обшуку, вірогідні способи його приховування, місце 

майбутнього обшуку й особу обшукуваного [46, с. 119]. 

Відтак, зрозуміло, що витрачений час на встановлення 

місцезнаходження предмета пошуку, а також на дослідження та перевірку 

цих відомостей дуже впливають на результативність цієї слідчої 

(розшукової) дії. Підозрюваний чи його родичі, знайомі за цей проміжок часу 

мають можливість знищити (замінити, пошкодити) докази або ж учинити 

інші дії щодо предметів пошуку. 

З огляду на зазначене вважаємо за необхідне при розслідуванні 

хуліганства, що вчинене під час проведення спортивно-масового заходу, 

проводити обшуки негайно після встановлення підозрюваного. Раптовість 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії забезпечить виявлення слідів 

вчинення кримінального правопорушення. 

Проте слід пам’ятати, що відповідно до ст. 236 КПК України обшук 

житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен 

відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям 

особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що 

виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку. 

Незважаючи на негайність проведення обшуку, слідчому слід 

підготувати вичерпний план його проведення. Адже в зазначеному документі 

будуть вказані основні складові проведення слідчої (розшукової) дії. 

Зокрема, час і місце обшуку, його мета, склад оперативно-пошукової групи, 

завдання її учасників, тактичні прийоми його проведення. Крім того, слідчий 

зобов’язаний вжити усіх заходів до нерозголошення обставин інтимного 

життя осіб, які займають певне приміщення, або інших осіб [177, с. 248]. 
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Таким чином, рішення про проведення обшуку в усіх випадках має 

ґрунтуватися на матеріалах кримінального провадження та оцінці їх слідчим 

в усій сукупності. 

Завершуючи розгляд підготовчого етапу, зазначимо, що правильна 

організація проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії залежить від 

проведення вищезазначених заходів. Це пояснюється такими факторами: 

дослідження відомостей орієнтуючого характеру дозволяє слідчому 

припустити, де знаходяться розшукувані предмети, ретельне вивчення 

матеріалів кримінального провадження зумовлює способи їх пошуку, 

визначення складу оперативно-пошукової групи забезпечує наявність 

необхідного спорядження тощо. 

Залежно від конкретної слідчої ситуації слідчим повинна бути обрана 

тактика проведення обшуку, що має відобразитися в певній системі 

тактичних прийомів. У той же час аналіз опитування працівників 

правоохоронних органів дозволив встановити, що у 72 % випадків обшуки 

при розслідуванні досліджуваної категорії кримінальних проваджень 

проводилися у конфліктних ситуаціях (Додаток А). 

Це пояснюється як примусовим характером цієї слідчої (розшукової) 

дії, так і характеристикою особи хулігана як схильного до протидії 

розслідуванню. Зазначена ситуація, в свою чергу, викликає необхідність 

застосування ряду тактичних прийомів. 

Зокрема, слідчий під час обшуку повинен прагнути встановити 

психологічний контакт з обшукуваним. Адже сам факт проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії викликає в нього негативне ставлення до працівників 

правоохоронних органів та їх поведінки. Слідчому необхідно враховувати 

можливість виникнення подібних ситуацій і виявляти тактовність, 

комунікабельність, розуміння психологічного стану цієї людини, співчуття 

до неї, знаходити спільні теми для обговорення, орієнтуватись у 

вболівальницьких інтересах. Дотримання цих рекомендацій в подальшому 

може спонукати підозрюваного добровільно видати шукані предмети. 
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Для встановлення психологічного контакту також необхідно 

застосовувати рефлексію. Її використання дає можливість перегравати 

суперника. Адже важлива роль у таких випадках, на чому наголошує 

В. І. Гаєнко, належить саме рефлексивному мисленню, що допомагає уявній 

орієнтації слідчого на ту схему дій і міркувань злочинця, яка є підставою для 

способу й місця приховування. Програвання варіантів міркувань злочинця, як 

правило, сприяє ефективності проведеного обшуку [45, с. 62]. 

На початку обшуку, не зупиняючи встановлення психологічного 

контакту (тому що це безперервний процес), слідчий повинен запропонувати 

підозрюваному видати предмети пошуку. В той же час видача цих предметів 

не зумовлює припинення проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії. 

Оскільки непоодинокими є випадки, коли правопорушник вчинював 

суспільно небезпечні діяння, про які слідчий не знає, а докази їх вчинення 

знаходяться в обшукуваному приміщенні [167, с. 22]. 

Шляхом аналізу вивчених кримінальних проваджень досліджуваної 

категорії було встановлено, що у 7 % випадків у результаті обшуку крім 

предметів, що відшукувались, виявлялись докази, що свідчили про участь 

підозрюваного у вчиненні інших кримінальних правопорушень (Додаток Б). 

Так, 29 серпня 2011 року ввечері гр. В., перебуваючи на території 

стадіону «Олімпійський», в житловому масиві «Свєтлово» м. Каховка, 

безпричинно, з хуліганських спонукань, висловлюючись грубою 

нецензурною лайкою і тривалий час, приблизно протягом 20 хвилин, 

порушуючи громадський порядок, проявивши особливу зухвалість, наніс 

удар ногою в ділянку живота неповнолітньому гр. Ж., який в цей час 

знаходився на території стадіону, заподіявши йому фізичний біль, а потім, 

принижуючи його честь і гідність, змусив його встати перед ним на коліна і 

вибачатися перед громадянами, що знаходяться на стадіоні, і його 

співмешканкою, погрожуючи йому при цьому іграшковим пластмасовим 

пістолетом, чим порушив нормальний відпочинок підлітків, що були в той 

момент на стадіоні «Олімпійський». Гр. В. був затриманий, і слідчий вирішив 
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провести обшук за місцем його проживання з метою виявлення та вилучення 

речових доказів. При обшуку слідчий запропонував Гр. В. добровільно 

видати зазначені об’єкти, на що той без жодних вагань видав зазначені у 

постанові об’єкти. Однак, незважаючи на це, слідчий провів обшук, під час 

якого було виявлено холодну зброю [190]. 

Після зазначених дій починається оглядова стадія, під час якої 

керівник пошукової групи оглядає усі приміщення, безпосередньо 

ознайомлюючись з обстановкою. Це необхідно для з’ясування ймовірних 

місць знаходження об’єктів, визначення порядку обшуку, а також розподілу 

обов’язків між його учасниками. Далі починається детальна стадія обшуку. 

Серед найбільш доцільних тактичних прийомів зазначеної стадії 

проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії слід віднести залучення 

до неї підозрюваного, свідка, потерпілого. Адже участь зазначених осіб дає 

змогу працівникам правоохоронних органів спостерігати за їх поведінкою. 

Аналіз вивчення матеріалів кримінальних проваджень за досліджуваною 

категорією правопорушень дозволяє дійти висновку, що підозрювані до 

обшуку залучалися лише у 23 % випадків, потерпілі – в 1 % (Додаток Б). 

Активна участь зазначених осіб в проведенні цієї слідчої 

(розшукової) дії, з одного боку, може бути спрямована на надання допомоги 

слідству, полегшення роботи слідчого з метою створення умов, які свідчили 

б про наявність (або відсутність) предмета пошуку, або ж у дезорганізації дій 

слідчого з метою відволікати його увагу від захованого. З іншого боку, така 

поведінка підозрюваного, свідка чи потерпілого може бути спрямована на 

перешкоджання роботи слідчого, на спробу вивести його з психологічної 

рівноваги. Тут може мати місце, наприклад, відштовхування слідчого від 

дверей, вікна, дитячої коляски, образливі вигуки, звинувачення (в істеричній 

або хуліганській формі) в порушенні закону, виривання з його рук якого-

небудь предмета тощо [204, с. 88]. 

Наступним тактичним прийомом буде спостереження за поведінкою 

осіб, у яких проводять обшук, а також тих, хто опинився в цьому місці. Адже 
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перебуваючи у стані сильного збудження, обшукувана особа не в силах 

контролювати свої дії, результати чого можуть виражатися в афектних 

спалахах, проявах істерики. Втім, навпаки, пасивна участь обшукуваного 

буде виключати будь-який контакт зі слідчим. 

В даному випадку, як зазначає Л. П. Ковтуненко, особа розуміє, що її 

поведінка під час обшуку потрапляє під спостереження з боку працівників 

правоохоронних органів, і тому прагне взяти себе в руки з метою 

пригнічення своїх психофізіологічних реакцій, демонструє байдужість, 

мовчання, перебуває в одному місці [78, с. 181]. 

Важливим тактичним прийомом, що може бути застосований під час 

обшуку, є «словесна розвідка». Вона полягає, як доречно зазначає 

К. О. Чаплинський, «… у тому, що слідчий під час пошукових дій називає 

вголос об’єкти, які будуть обшукані наступними. При цьому слідчий повинен 

створити враження в обшукуваного, що розшукувані предмети будуть 

обов’язково знайдені» [217, с. 170]. 

Дані умови забезпечуються ретельністю обшуку, використанням 

великої кількості техніко-криміналістичних засобів. Завдяки цьому 

тактичному прийому слідчий може визначати ставлення особи до цього, а 

також змінити свою поведінку та почати більш відверте спілкування. 

На думку А. В. Дулова, слідчий під час проведення обшуку повинен 

втягувати обшукуваного у бесіду [53, с. 351]. Цю умову забезпечить 

тактичний прийом – постановка запитань. Слідчий поліції забезпечить як 

постійне підтримання психологічного контакту з особою, так і надасть змогу 

встановити її обізнаність щодо находження об’єктів пошуку та проведення 

слідчої (розшукової) дії в цілому. 

Серед тактичних умов, яких працівники правоохоронних органів 

повинні дотримуватись під час обшуків при розслідуванні досліджуваної 

категорії кримінальних правопорушень, слід виділити такі: 

1) постійне підтримання психологічного контакту з обшукуваним; 

2) забезпечення зовнішньої охорони об’єкта обшуку. 
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Як зазначалося вище, психологічний контакт повинен підтримуватися 

протягом всієї слідчої (розшукової) дії. Дана рекомендація дозволяє 

запобігти виникненню конфліктних ситуацій, а також забезпечить 

ймовірність видачі предметів пошуку добровільно. Що ж до забезпечення 

зовнішньої охорони об’єкта обшуку, то до обов’язків керівника операції 

входить як спостереження за поведінкою осіб, так і недопущення виходу 

будь-кого з них з об’єкта обшуку. 

Констатуючи зазначене, слід зазначити, що правильне та своєчасне 

проведення обшуків при розслідуванні хуліганства, що вчинене при 

проведенні спортивно-масових заходів, дозволяє виявити речові докази, що 

забезпечать притягнення до відповідальності правопорушників. У свою 

чергу, ефективність проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії буде 

залежати від ретельно проведеного підготовчого етапу, а також правильного 

та послідовного застосування тактичних прийомів. 

Вчинення хуліганства під час проведення спортивно-масових заходів 

пов’язане з виконанням правопорушником комплексу різних дій: 

пересування по спортивному майданчику, нанесення тілесних ушкоджень, 

використання холодної чи вогнепальної зброї, файєрів. 

Для перевірки можливості виконання цих дій та перевірки показань 

хулігана проводиться відповідна слідча (розшукова) дія – слідчий 

експеримент. В той же час практичними працівниками правоохоронних 

органів не завжди застосовуються можливості вказаної слідчої (розшукової) 

дії. 

Вивченням матеріалів кримінальних проваджень нами встановлено, 

що при розслідуванні досліджуваної категорії кримінальних правопорушень 

слідчий експеримент проводився лише у 32 % випадках (Додаток Б). В той 

же час у 34 % випадках було очевидною необхідністю їх провадження, але 

він не проводився. 

Відповідно до ч. 1 ст. 240 КПК України з метою перевірки і 

уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин 
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кримінального правопорушення, слідчий, прокурор має право провести 

слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певної 

події, проведення необхідних дослідів чи випробувань. Тобто слідчий 

експеримент є засобом перевірки наявних відомостей. В той же час не можна 

категорично заперечувати, що під час проведення зазначеної слідчої 

(розшукової) дії не можна отримати нову доказову інформацію. 

Найбільш точно, на нашу думку, визначає поняття досліджуваної 

слідчої (розшукової) дії Р. С. Бєлкін, а саме як «пізнавальну слідчу дію, яка 

полягає у проведенні спеціальних дослідів з метою перевірки зібраних 

доказів, отримання нових доказів, перевірки й оцінки слідчих версій про 

можливість існування тих чи інших фактів, що мають значення для 

розслідування кримінальної справи» [19, с. 5]. 

Проведення зазначених слідчих експериментів повинно 

забезпечуватись ретельним підготовчим етапом. Адже, як зазначає 

О. Я. Баєв, перед проведенням зазначеної слідчої (розшукової) дії 

«… недостатньо тільки рішення про його проведення та складання плану 

проведення слідчого експерименту. По суті, слідчий повинен скласти 

сценарій слідчого експерименту: де, ким та які дослідні дії будуть 

проводитись, участь в них учасників, які засоби фіксації будуть використані 

тощо» [11, с. 188-189]. Тобто слідчий, крім планування слідчого 

експерименту, повинен спрогнозувати його результати. А для цього 

необхідно достатньо повно вивчити та проаналізувати матеріали 

кримінального провадження та вчинити ряд інших підготовчих заходів. 

Найбільш повний перелік підготовчих заходів до проведення слідчого 

експерименту наводить О. О. Ексархопуло, зокрема: 

– визначення цілей слідчого експерименту; 

– з’ясування умов проведення (місце, час, обстановка); 

– з’ясування змісту експериментальних дій та їх послідовності; 

– підготовка реквізиту та реконструкція обставин; 

– визначення кола учасників слідчого експерименту; 
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– підготовка техніко-криміналістичних засобів; 

– складання плану слідчого експерименту [239, с. 195]. 

Серед зазначених заходів центральне місце в досліджуваній категорії 

кримінальних проваджень займає визначення цілей слідчої (розшукової) дії. 

Так, під час слідчого експерименту можуть бути перевірені як наявні 

докази, так і версії слідчого стосовно кримінального провадження. Можна 

проводити ряд слідчих експериментів, але найбільш чітко розподілила їх на 

види залежно від того, що встановлюється, Н. І. Гуковська таким чином: 

– можливість чути; 

– можливість бачити; 

– можливість виконати які-небудь дії; 

– можливість здійснити які-небудь дії за відповідний проміжок часу; 

– спеціальні чи професійні навички конкретної особи; 

– яким чином відбулася подія чи окремі її обставини [50, с. 53]. 

Аналіз анкетування працівників правоохоронних органів дозволив 

дійти висновку, що серед найбільш розповсюджених цілей слідчого 

експерименту в провадженнях стосовно вчинення хуліганських дій під час 

спортивно-масових заходів вони виділяють такі:  

1) зі встановлення можливості здійснення якої-небудь дії в певних 

умовах – 67 %; 

2) зі встановлення меж поінформованості особи про факти, що 

цікавлять слідство – 17 %; 

3) зі встановлення послідовності розвитку певної події та механізму 

злочину чи окремих його елементів – 16 %; 

4) зі встановлення можливості спостереження або сприйняття якого-

небудь факту чи явища – 9 %; 

5) зі встановлення можливості учинення тих або інших дій за 

визначений час – 5 %; 

6) зі встановлення наявності або відсутності у конкретної особи 

певних професійних вмінь та навичок – 1 % (Додаток А). 
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Розглянемо деякі з них. Наприклад, слідчий експеримент зі 

встановлення можливості спостереження або сприйняття якого-небудь факту 

чи явища в даній категорії кримінальних проваджень зустрічається досить 

часто. Його завданням є перевірка сприйняття якого-небудь факту чи явища 

через органи зору або слуху. В даному випадку уповноважена особа 

зобов’язана зважати на умови, в яких спостерігався об’єкт. У зв’язку з цим 

зазначений експеримент потрібно проводити на місці проведення спортивно-

масового заходу. 

Наприклад, 16 вересня 2011 року приблизно о 11 год. гр. С. в 

приміщенні спортивного залу Підлозецької загальноосвітньої школи разом з 

неповнолітнім гр. Ю., під час проведення спортивно-масових заходів, грубо 

порушуючи громадський порядок в частині спокійних умов перебування 

учнів у школі, з мотивів явної неповаги до суспільства, що проявилась у 

відкрито вираженому, очевидному для винного й інших осіб зневажливому 

ставленні до громадського порядку, ігноруванні існуючих у суспільстві 

елементарних правил поведінки, моральності, добропристойності, з 

особливою зухвалістю, яка виразилась в порушенні громадського порядку, 

що супроводжувалось насильством із заподіянням тілесних ушкоджень, 

безпричинно, з низьких хуліганських спонукань у вигляді прагнення 

протиставити себе суспільству, проявити грубу силу, нанесли 

неповнолітньому гр. Б. один удар ногою по спині, чотири удари рукою по 

животі, грудній клітці та три удари тенісною ракеткою по голові, внаслідок 

чого, згідно з висновком судово-медичної експертизи, заподіяли потерпілому 

тілесні ушкодження. 

Під час проведення відтворення обстановки та обставин події з 

потерпілим неповнолітнім гр. Б. в приміщенні спортивного залу Підлозецької 

загальноосвітньої школи останній розповів та показав, за яких обставин йому 

безпричинно були заподіяні тілесні ушкодження неповнолітніми гр. С. та 

гр. Ю., як він сприймав їх поводження із собою, звідки та як підозрювані 

підходили та наносили удари [185]. 
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Також в досліджуваній категорії кримінальних проваджень може 

бути проведений слідчий експеримент зі встановлення можливості 

здійснення якої-небудь дії в певних умовах. Зазначений вид досліджуваної 

слідчої дії, як зазначає Ф. В. Глазирін, «… спрямований на встановлення як 

об’єктивної можливості здійснення яких-небудь дій, так і суб’єктивної 

здатності конкретної особи учинити такі дії за певних умов» [48, с. 27]. При 

розслідуванні хуліганства, вчиненого при проведенні спортивно-масових 

заходів, здебільшого досліджується можливість вчинення певних фізичних 

навичок правопорушників. 

Так, 17 серпня 2013 року група осіб, діючи спільно з метою вчинення 

хуліганських дій, прибули на 24-й сектор стадіону ФК «Севастополь», 

розташований за адресою: місто Севастополь, Нахімовський район, 

вул. Брестська, 21, де відбувався футбольний матч між командами Прем’єр-

ліги ФК «Севастополь» – ФК «Дніпро» (м. Дніпропетровськ), та діючи 

умисно, безпричинно, з хуліганських спонукань, демонструючи явну 

неповагу до загальноприйнятих правил поведінки в суспільстві, грубо 

порушуючи громадський порядок, використовуючи надуманий привід про 

нібито образу на невибачення керівництва клубу ФК «Севастополь» за події, 

які мали місце у м. Запоріжжі, що виразилися у недопущенні на футбольний 

матч між командами Прем'єр-ліги ФК «Севастополь» та ФК «Запоріжжя» 

вболівальників команди ФК «Севастополь», підтримуючи ідею зірвати 

футбольний матч, викрикуючи нецензурні вислови на адресу керівництва 

клубу ФК «Севастополь», ногою відбили сидіння та, піднявши, кинули їх у 

бік футбольного поля. 

Під час проведення слідчого експерименту було з’ясовано, що вказані 

особи дійсно могли відбити сидіння та кинути їх у бік футбольного поля на 

відповідну відстань [201]. 

Наступним видом слідчого експерименту, який використовується при 

розслідуванні хуліганства, що вчинене під час проведення спортивно-

масових заходів, є встановлення можливості існування якого-небудь факту 
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чи явища. В даному випадку перевіряється можливість існування певної події 

чи явища, а не можливість їх сприйняття учасниками суспільно небезпечного 

діяння. 

Наприклад, 27.04.2013 гр. С. перебував на стадіоні «Чорноморець» у 

м. Одесі, де під час проведення футбольного матчу між ФК «Чорноморець» 

та ФК «Іллічівець» спільно з не встановленими слідством особами вживав 

спиртні напої. Під час розпиття спиртних напоїв, в період проходження 

матчу, йому стало відомо, що працівниками міліції були затримані особи, які 

порушували правопорядок та яких доставлено до Приморського РВ ГУМП 

України в Одеській області. Після чого він вступив у змову з 

невстановленими слідством особами та прослідував до Приморського РВ. 

Гр. С. відібрав у гр. Б. порошковий вогнегасник марки «ВП-9» та з метою 

перешкодити нормальній діяльності органу внутрішніх справ, керуючись 

хуліганськими мотивами, спільно з невстановленими слідством особами, 

підійшов до вхідних дверей будинку № 42 по вул. Грецькій у м. Одесі, до 

адміністративної будівлі, де розташований Приморський РВ, та направив 

сопло розпилювача указаного вогнегасника в середину приміщення, вийняв 

запобіжну чеку та привів у дію протягом 13 секунд даний вогнегасник. 

Вчиняючи указані дії, гр. С. бачив, що у приміщенні Приморського РВ, до 

якого він спрямував струю вогнегасника, перебували працівники поліції та 

інші громадяни, усвідомлював, що його дії перешкоджають нормальній 

роботі державного органу влади та безпосередньо працівникам поліції. Під 

час слідчого експерименту показання підозрюваного дійсно підтвердилися 

[189]. 

У досліджуваній категорії кримінальних проваджень також 

проводяться такі види слідчих експериментів. Для перевірки тривалості 

злочинної події може проводитися слідчий експеримент зі встановлення 

послідовності розвитку певної події та механізму злочину чи окремих його 

елементів. А для збирання фактичних даних застосовується слідчий 

експеримент зі встановлення меж поінформованості особи про факти, що 
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цікавлять слідство. 

Останній, як зазначає М. В. Салтевський, проводиться «… шляхом 

штучного створення обстановки, що спонукає особу добровільно виконувати 

дії, які розкривають зміст відомої тільки їй інформації, зокрема про 

підготовку, вчинення та приховування злочинів, наявність попередньої 

злочинної змови та ін.» [171, с. 394]. 

Під час проведення слідчого експерименту повинні дотримуватись 

певні тактичні умови. Криміналісти виділяють значну їх кількість. Втім, під 

час проведення досліджуваної слідчої (розшукової) дії при розслідуванні 

хуліганства, вчиненого при проведенні спортивно-масового заходу, найбільш 

важливими, на нашу думку, є проведення слідчого експерименту з кожним 

підозрюваним окремо та забезпечення безпеки учасників слідчого 

експерименту. 

Уповноважена особа може провести слідчий експеримент з усіма 

учасниками кримінального правопорушення (підозрюваними, потерпілими, 

свідками). Слідчі повинні розуміти, що це краще зробити з кожною особою 

окремо. Адже при проведенні спільного слідчого експерименту за участі 

декількох підозрюваних останні можуть в його ході домовитись про спільні 

показання шляхом надання своїх пояснень про вчинене діяння. 

Водночас слідчий у ході проведення досліджуваної слідчої 

(розшукової) дії, як зазначає К. О. Чаплинський, зобов’язаний вживати 

заходів щодо забезпечення безпеки його учасників [217, с. 470]. 

При розслідуванні хуліганства, вчиненого під час проведення 

спортивно-масових заходів, дана умова є дуже актуальною. Адже при 

проведенні слідчого експерименту з декількома учасниками (підозрюваний-

потерпілий) між ними можуть виникнути протиріччя, пов’язані з їх 

вболівальницькими інтересами. Тому до макету холодної зброї чи підручних 

предметів слід ставитись з великою обережністю. Відтак, бажано з місця 

проведення слідчої (розшукової) дії видаляти сторонніх осіб. Також потрібно 

ставити досліди таким чином, щоб життя та здоров’я учасників слідчого 
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експерименту було у безпеці. Та, звичайно, потрібні сили і засоби у резерві, 

що можуть бути використані для реагування на екстремальні ситуації. 

Слід зазначити, що під час проведення слідчого експерименту його 

хід має динамічний характер, тому його, а також результати слідчої 

(розшукової) дії при розслідуванні хуліганства, вчиненого у ході проведення 

спортивно-масового заходу, необхідно фіксувати за допомогою відеозапису 

чи фотозйомки, здійснюваних спеціалістами. 

Підсумовуючи, зазначимо, що слідчий експеримент проводиться з 

метою перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для 

встановлення обставин кримінального правопорушення. Слідчий, прокурор 

мають право провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, 

обстановки, обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи 

випробувань. 

У досліджуваній категорії кримінальних проваджень найбільш 

поширеними видами цієї слідчої (розшукової) дії є: 1) встановлення 

можливості здійснення якої-небудь дії в певних умовах; 2) встановлення меж 

поінформованості особи про факти, що цікавлять слідство; 3) встановлення 

послідовності розвитку певної події та механізму злочину чи окремих його 

елементів; 4) встановлення можливості спостереження або сприйняття якого-

небудь факту чи явища. 

 

 

3.3. Особливості використання спеціальних знань 

 

Розглядаючи питання щодо використання спеціальних знань при 

розслідуванні хуліганства, вчиненого при проведенні спортивно-масового 

заходу, вважаємо за необхідне нагадати, що саме розуміється під терміном 

«спеціальні знання». Дослідженню проблем цієї категорії приділяється 

значна увага в юридичній літературі. 

Так, на думку Є. І. Зуєва, «спеціальними є професійні, що 
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відповідають сучасному рівню розвитку, пізнання (виключаючи галузі 

процесуального та матеріального права) у науці, техніці, мистецтві або 

ремеслі, використання яких у боротьбі зі злочинністю сприяє виявленню 

доказової та оперативно-розшукової інформації, а також які сприяють 

розробці технічних засобів і тактичних прийомів виявлення і фіксації слідів 

або інших ознак злочинних діянь» [68, с. 72]. 

У свою чергу Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, 

О. Р. Росинська вважають спеціальними «пізнання, набуті суб’єктом у процесі 

практичної діяльності шляхом спеціальної підготовки або професійного 

досвіду, засновані на системі теоретичних знань у відповідній галузі» [2, 

с. 398]. А вже П. П. Іщенко визначає спеціальні знання як «будь-які 

професійні знання, які можуть сприяти виявленню, фіксації та вилученню 

доказів» [72, с. 8]. Але, на нашу думку, найбільш повно відображають 

природу, походження та напрямки використання спеціальних знань інші 

визначення. 

Наприклад, В. І. Шиканова спеціальними знаннями в кримінальному 

судочинстві називає «знання та практичний досвід, необхідні для всебічного, 

повного й об’єктивного встановлення обставин, що входять в предмет 

доказування» [230, с. 4]. 

Вказуючи на спосіб отримання спеціальних знань та наголошуючи на 

відповідності їх сучасному науковому та практичному рівню, 

В. Ю. Шепітько до спеціальних знань відносить «будь-які знання та вміння 

об’єктивного характеру, отримані внаслідок вищої професійної підготовки, 

наукової діяльності, досвіду практичної роботи, що відповідають сучасному 

науковому та практичному рівню» [224, с. 119]. 

У свою чергу, І. М. Сорокотягин, визначаючи спеціальні знання як 

міжгалузевий інститут права, наголошу, що вони «відображають сучасний 

рівень розвитку певної галузі науки, техніки, мистецтва та ремесла, отримані 

в результаті спеціальної підготовки чи професійного досвіду, що не є 

загальнодоступними та загальновідомими, і використовуються з метою 



 158

встановлення істини у справі у випадку та у порядку, встановленому законом 

(кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, адміністративно-

процесуальним тощо)» [179, с. 15]. Саме до цього визначення як до такого, 

що найбільш широко характеризує досліджувану категорію, ми і схиляємося. 

Стрімке зростання потреб сучасного суспільства у використанні знань 

із різноманітних галузей науки, техніки, мистецтва, ремесел не обходить 

такої суспільної сфери, як судочинство. Як зазначає О. Жеребко, розуміння 

значущості спеціальних знань для встановлення істини у кримінальному 

провадженні надає підстави розглядати судову експертизу як самостійний 

інститут захисту прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та 

інтересів держави. Діяльність експертів і спеціалістів у кримінальному 

процесі не тільки полегшує роботу судово-слідчих органів, а й дозволяє 

ефективніше здійснювати боротьбу зі злочинністю [56, с. 165]. 

Звичайно, використання спеціальних знань при розслідуванні 

хуліганства потрібно розглядати крізь призму оперування тими чи іншими 

суб’єктами при проведенні відповідних слідчих (розшукових) дій. У 

кримінально-процесуальному законодавстві України як суб’єкти 

використання спеціальних знань чітко визначені їх безпосередні носії – 

слідчий, спеціаліст, експерт. При цьому спеціальні знання можуть 

використовуватися слідчим як безпосередньо, так і опосередковано. 

Що ж до хуліганства, що вчинене при проведенні спортивно-масового 

заходу, то у ході його розслідування можуть застосовуватися різні спеціальні 

знання. Зокрема, це: 

– використання їх безпосередньо слідчим під час досудового 

розслідування; 

– участь спеціаліста під час проведення слідчих (розшукових) дій; 

– проведення судових експертиз. 

Особливе значення в досліджуваній категорії кримінальних 

проваджень має використання спеціальних знань під час огляду місця події, 

слідчих (розшукових) дій та призначення судових експертиз. Адже вчинення 
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хуліганства при проведенні спортивно-масового заходу передбачає наявність 

великої кількості слідів, які спеціалісти повинні вилучити для долучення до 

кримінального провадження. 

Найбільша результативність у розслідуванні хуліганства, вчиненого у 

зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, досягається коли 

необхідними спеціальними знаннями, досвідом і навичками достатньою 

мірою володіє сам слідчий. Проте не завжди можливим є застосування 

спеціальних знань слідчим самостійно. Тому за сучасних умов науково-

технічного прогресу великого значення набуває залучення слідчим 

спеціалістів у процесі досудового слідства. 

Керуючись ч. 7 ст. 237 КПК України, «при огляді слідчий, прокурор 

або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити 

вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, 

виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, 

виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі та документи, які 

мають значення для кримінального провадження». 

Відповідно до п. 2.2 Інструкції про участь працівників Експертної 

служби МВС України в кримінальному провадженні як спеціалістів, 

«прибувши для участі в огляді, спеціаліст отримує від слідчого, прокурора 

необхідну інформацію про обставини справи, дії учасників огляду, здійснені 

до його прибуття, завдання, які необхідно вирішити, та надалі виконує 

доручення слідчого, прокурора, які стосуються використання його 

спеціальних знань» [162]. 

Під час огляду місця події у досліджуваній категорії кримінальних 

проваджень допомога спеціаліста полягає у: 

– визначенні меж території, яка підлягає огляду; 

– установленні способу огляду місць найбільш ймовірного відступу 

правопорушника. Перелік об’єктів пошуку залежить від характеру вчиненого 

суспільно небезпечного діяння. Тому спеціаліст при проведенні оглядів 

звертає увагу слідчого на об’єкти, які можуть мати значення для 
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розслідування; 

– виборі і використанні технічних засобів відповідно до об’єкта 

огляду; 

– проведенні пошукових дій з метою виявлення слідів, у тому числі і 

мікрооб’єктів (наприклад, у кишенях одягу підозрюваного); 

– проведенні необхідних найпростіших геометричних, вагових та 

інших вимірювань (наприклад, установлення розміру об’єктів, зважування 

знайдених об’єктів та ін.); 

– проведенні попередніх досліджень слідів. Орієнтуюча інформація, 

отримана у результаті попередніх досліджень, полегшує і прискорює 

проведення подальших судових експертиз; має важливе значення для 

термінового проведення оперативно-розшукових заходів і слідчих 

(розшукових) дій; є підставою для моделювання події кримінального 

правопорушення, висування слідчих версій та ін.; 

– фіксації об’єктів та слідів, що вилучаються, шляхом ретельного 

опису у протоколі слідчої (розшукової) дії та фото- і відеозйомки; 

– вилученні й упакуванні виявлених слідів, об’єктів-носіїв; 

– роз’ясненні щодо виявлених об’єктів або слідів; 

– наданні консультацій щодо подальшого експертного дослідження 

вилучених об’єктів [154, с. 5-6]. 

У зв’язку з тим, що предметом безпосереднього посягання в 

досліджуваному злочині може бути здоров’я громадян, державне або 

громадське майно, при вчиненні хуліганських дій під час проведення 

спортивно-масового заходу нерідко залишаються матеріальні сліди. 

Найбільш типовими з них є сліди ніг, пробоїни від дії холодної зброї 

або предметів, що її замінюють, ушкоджене або знищене майно, плями крові, 

а також виділення людського організму. 

При цьому із зазначеного переліку слідів на місці злочину було 

виявлено: 

– сліди рук – 12 % випадків; 
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– сліди крові та інших органічних речовин – 48 %; 

– сліди засобів учинення злочину – 57 % (Додаток Б). 

У свою чергу, при виявленні та вилученні мікрооб’єктів необхідно, як 

зазначає О. А. Кириченко, застосовувати відповідні технічні засоби для 

ефективної реалізації поставлених задач [74, с. 72-73]. 

Проте на практиці СОГ виїжджає на місце вчинення хуліганства без 

належного технічного забезпечення. 

Не можна оминути увагою правила поводження з даними речовими 

доказами після їх виявлення. Адже часто неправильність даних дій може 

призвести до пошкодження доказів або взагалі їх знищення. Виявлені в ході 

огляду місця події сліди крові, слини, поту та інших органічних речовин, як 

зазначають О. І. Юрін і Ю. Д. Федоров, тільки тоді мають доказове значення, 

коли вони належним чином зафіксовані – точно записані в протоколі огляду, 

відмічені на планах, сфотографовані (вузлова та детальна зйомка) [232, с. 10]. 

Це загальні правила вилучення речових доказів, виявлених на місці події. 

Якщо ж бути більш конкретним, то, наприклад, плями крові, що 

знаходяться на землі, піску, вилучаються разом з ґрунтом на всю глибину їх 

проникнення, висушуються при кімнатній температурі, надійно 

запаковуються в папір або целофановий пакет. В лабораторію надсилається 

також проба ґрунту без крові з тієї ж ділянки, запакована окремо. На 

практиці часто мають місце випадки, коли під час проведення огляду місця 

події вищезазначені органічні речовини не вилучаються взагалі або 

вилучаються з порушенням вимог щодо їх вилучення та фіксації. 

Також не можна оминути увагою кореляційні зв’язки, які можливо 

з’ясувати між слідовою картиною хуліганства, вчиненого під час проведення 

спортивно-масового заходу, та іншими елементами її криміналістичної 

характеристики. Так, залежно від слідів, що залишились на місці події, 

ймовірним є встановлення способу вчинення злочину. Використання 

холодної зброї залишає по собі характерні тілесні ушкодження залежно від її 

виду. Під час вчинення футбольного хуліганства залишаються сліди, що 
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вказуватимуть на різноманітні способи вчинення злочину. 

Так, використання файєрів залишає по собі хімічні речовини на місці 

вчинення злочину, на потерпілих, злочинцях тощо. У ході цих діянь 

пошкоджується майно стадіону (трибуни, огорожі тощо), що вказує на 

застосування сили фізично розвиненими особами. Залишені фанами-

суперниками написи на інвентарі футбольних клубів (автобусах, плакатах) 

вказують на використання тих чи інших технічних засобів (балончиків чи 

пакетів з фарбою і т. ін.). У зв’язку з цим виникає можливість віднайти усі 

сліди за певним способом учинення злочину даного виду.  

З цього приводу як приклад потрібно навести результати вивчення 

кримінальних проваджень досліджуваної категорії. В даному випадку 

доречно розглянути класифікацію слідів, що були виявлені після вчинення 

хуліганських дій під час проведення спортивно-масового заходу, відносно 

об’єкта їх знаходження: 

– тілесні ушкодження у потерпілого – 56 %; 

– тілесні ушкодження у злочинця – 29 %; 

– пошкодження предметів обстановки (меблі тощо) – 72 %; 

– інші пошкодження (банкомати, громадський транспорт тощо) – 

34 % (Додаток Б). 

Не можна також забувати й про можливість залучення спеціалістів до 

проведення обшуку під час розслідування хуліганства. Відповідно до ч. 7 

ст. 236 КПК України «при обшуку слідчий, прокурор має право проводити 

вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, 

виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння 

особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати 

речі і документи, які мають значення для кримінального провадження». 

Так, вони можуть надавати слідчому консультації щодо більш 

ефективного проведення слідчої (розшукової) дії; крім того, визначати та 

застосовувати відповідні технічні засоби для більш повного проведення 

обшуку. А вже застосування техніко-криміналістичних засобів буде одним із 
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ймовірних тактичних прийомів, що може використовувати слідчий при 

проведенні обшуку у кримінальних провадженнях досліджуваної категорії. 

Тому участь фахівця-криміналіста у проведенні одночасних обшуків є досить 

важливою. 

Участь медичних працівників, як зазначає К. О. Чаплинський, є 

доцільною, якщо у приміщенні знаходиться хворий або немовля. Як свідчить 

слідча практика, злочинці іноді приховують цінності та інші предмети в 

бинтах хворого, ніжках крісла паралізованої особи або пелюшках дитини. 

Крім цього, трапляються випадки, коли близькі злочинців під час обшуків 

симулюють непритомність, припадки та інші розлади здоров’я [215, с. 221]. 

Під час розслідування хуліганства, на думку В. П. Власова, також 

можна залучати до проведення обшуку і кінолога. Адже застосування 

службово-розшукового собаки надає можливість досягти одразу кількох 

цілей: по-перше, відшукати предмети зі специфічним запахом; по-друге, 

легалізувати відомості, здобуті оперативним шляхом [36, с. 135]. Даний захід 

можна здійснювати як під час обшуку, так і до його початку. 

Що ж до судових експертиз, то вони в зазначеній категорії справ 

можуть призначатися як на початковому, так і на подальшому етапах 

розслідування. 

На думку М. М. Єфімова, при розслідуванні хуліганства виникає 

необхідність у проведенні різних експертиз, зокрема: біологічної, вибухово-

технічної, криміналістичного дослідження холодної зброї, судово-медичної, 

судово-психіатричної експертизи потерпілих, а також почеркознавчої, 

судово-хімічної та трасологічної експертиз [61, с. 132]. 

Не торкаючись питань, що були розглянуті вченим стосовно 

призначення цих експертиз, розглянемо обов’язкові підготовчі дії до їх 

призначення. 

До підготовчого етапу призначення експертизи при розслідуванні 

хуліганства, що вчинено під час проведення спортивно-масових заходів, ми 

відносимо такі дії. По-перше, прийняття слідчим рішення про проведення 
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експертизи. Залежно від слідчої ситуації слідчий призначає експертизу, якщо 

для вирішення питань у справі необхідні наукові, технічні або інші 

спеціальні знання, або коли призначення експертизи є обов’язковим. Таке 

рішення слідчий може прийняти вже під час проведення початкових слідчих 

(розшукових) дій, і, насамперед, у ході огляду місця події. 

Виявляючи й вилучаючи різні сліди, слідчий висуває версії щодо 

розслідуваної події, визначає можливості та перспективи їх експертного 

дослідження. При цьому важлива роль надається спеціалісту. Як доречно 

зауважує В. В. Коваленко, спеціаліст, надаючи допомогу слідчому у 

виявленні, фіксації, вилученні та попередньому дослідженні слідів, може 

дати консультацію щодо перспектив майбутнього експертного дослідження 

тих чи інших об’єктів, а також кількості матеріалів, необхідних для 

проведення експертизи [76, с. 137]. 

Наступним заходом є вибір експертного закладу або приватного 

експерта. Слід зазначити, що для слідчого поліції не виникає проблем щодо 

вирішення цього завдання. За статистичними даними МВС України за 

2011 р., працівниками експертної служби МВС було виконано 250238 

експертиз, в той час як кількість експертиз та досліджень, виконаних іншими 

міністерствами та відомствами (в основному МОЗ), за матеріалами 

Національної поліції України – 11953, що складає 4,6 %. 

Сьогодні експертна служба МВС України в повному обсязі здійснює 

експертне забезпечення розслідування кримінальних проваджень, що 

знаходяться у провадженні слідчих поліції. 

Для слідчого поліції важливою є чітка взаємодія з керівником 

експертного підрозділу з метою вже на цьому етапі визначення експерта, 

який буде виконувати експертизу. 

Ще однією дією під час підготовчого етапу призначення експертизи є 

визначення її виду та предмета дослідження. Так, на думку 

М. Г. Щербаковського, «…предмет експертизи визначається рівнем розвитку 

тієї чи іншої галузі знань та практичної розробленістю методів встановлення 
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окремих фактів. По-перше, він повинен бути випробуваний експертною 

практикою та для його встановлення розроблено відповідні методики, по-

друге мати значення для розслідування справи. Одночасне врахування обох 

критеріїв дозволяє точно визначити конкретний предмет експертизи та 

відповідно – коло питань експерту» [229, с. 189]. Зокрема, для визначення 

виду експертизи за певною галуззю необхідно класифікувати її за другими 

критеріями. 

Тому не можна оминути увагою об’єкти експертних досліджень. 

Відповідно до проведеного дослідження у справах про хуліганство, що було 

вчинене під час проведення спортивно-масових заходів, ними були: 

1) предмети, що є речовими доказами, – у 41 % випадків; 2) знаряддя, що 

стали засобами вчинення злочину, – 37 %; 3) сліди, вилучені під час огляду 

місця події, – 24 % (Додаток Б). 

Важливим елементом використання спеціальних знань під час 

розслідування є оцінка висновку експерта. Висновок експерта не має 

переваги перед іншими доказами та не є обов’язковим для слідчого, однак 

незгода останнього з експертним висновком повинна бути мотивована у 

відповідному процесуальному документі – постанові про призначення 

повторної експертизи. 

У судовому засіданні, як зазначає Н. В. Скорик, суд може розглянути 

справу і без участі експерта. Для цього вивчається висновок експерта, який 

він надав на досудовому слідстві. Потім висновок повністю оголошується, 

обговорюється судом та оцінюється ним [176, с. 164]. Це ще одна з причин 

того, що висновок експерта повинен нести чітку і зрозумілу форму. 

При розслідуванні хуліганства, що вчинене під час проведення 

спортивно-масових заходів, можливим є використання спеціальних знань не 

тільки шляхом отримання слідчим від спеціаліста відповідного документа, а 

й шляхом допиту цієї особи. В той же час, як доречно зазначає 

Г. А. Абдумаджидов, допит зазначеної особи не повинен підміняти собою 

експертизу [1, с. 160]. У зв’язку з цим, на нашу думку, перед експертом на 
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допиті неприпустимо ставити нові запитання, що потребують додаткового 

вирішення та дослідження. 

Проведеним вивченням кримінальних проваджень за ст. 296 КК 

України було встановлено, що результати експертного дослідження 

дозволили: а) викрити злочинця у вчиненні конкретних діянь – 24 %; 

б) одержати відомості про особливості вчинення злочину – 28 % (Додаток Б). 

Якщо при розслідуванні застосовувати експертизи, на важливості яких було 

наголошено вище, то даний показник буде зростати. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що при розслідуванні хуліганства, 

вчиненого під час проведення спортивно-масових заходів, можуть 

застосовуватися різні спеціальні знання. Зокрема, безпосередньо слідчим поліції 

під час досудового розслідування, через участь спеціаліста під час проведення 

слідчих (розшукових) дій, через проведення судових експертиз. Найбільш 

важливою у даній категорії справ є участь спеціаліста під час проведення огляду 

місця події. Адже велика кількість доказової інформації, що може бути виявлена 

при цьому, повинна підлягати чіткім вилученню та фіксації. 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Типовими слідчими (розшуковими) діями, що проводяться на подальшому 

етапі розслідування хуліганства, вчиненого під час проведення спортивно-масових 

заходів, є: повторний допит підозрюваних, нових свідків і потерпілих; одночасний 

допит раніше допитаних осіб; пред’явлення для впізнання; слідчий експеримент; 

обшук за місцем роботи або проживання злочинця. 

Специфіка проведення окремих слідчих (розшукових) дій, їх 

комплексів під час розслідування хуліганства визначається особливістю 

даного виду кримінального правопорушення, пов’язаного з грубим 

порушенням громадського порядку, неповагою до суспільства, 

супроводжуваним особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, 
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поєднаним із застосуванням насильства до людини або погрозою його 

застосування, або знищенням чи пошкодженням чужого майна тощо. 

Послідовність провадження подальших слідчих (розшукових) дій 

напряму залежить від слідчої ситуації, що склалася на певному етапі 

досудового розслідування, та наявності доказів. 

Допит двох раніше допитних осіб є досить розповсюдженою слідчою 

(розшуковою) дією і, на думку слідчих поліції (68 %), досить 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. 

Слідчий експеримент в даній категорії проваджень здебільшого 

проводиться для з’ясування: механізму учинення злочину в цілому або на 

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

Розроблено тактичні прийоми, що можуть використовуватись у ході 

проведення слідчого експерименту, зокрема: 1) використання натурних 

моделей; 2) проведення слідчого експерименту окремо з кожною особою; 

3) використання науково-технічних засобів фіксації слідчої (розшукової) дії. 

При розслідуванні хуліганства, що вчинене під час проведення 

спортивно-масових заходів, можуть застосовуватися різні спеціальні знання, 

зокрема безпосередньо слідчим під час досудового розслідування, за участю 

спеціаліста під час проведення слідчих (розшукових) дій, проведенням 

судових експертиз. Найбільш важливою в даній категорії справ є участь 

спеціаліста під час проведення огляду місця події. 

У досліджуваній категорій кримінальних проваджень найчастіше 

призначаються такі судові експертизи: а) судово-медична; б) судово-

біологічна експертиза речових доказів; в) судово-психіатрична; г) балістична; 

д) експертиза холодної зброї; е) дактилоскопічна. 

У разі потреби проводяться й інші види експертних досліджень для 

з’ясування вагомих обставин злочинної події. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [92; 94; 96; 98]. 
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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: 

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 
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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 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 
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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 
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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 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 
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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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Додаток А 
 

Результати аналізу анкетування практичних працівників 
правоохоронних органів за темою 

дисертаційного дослідження 
(564 особи) 

 

№ Досліджувані питання % 

1 

На якій посаді Ви працюєте 

а) слідчий 

б) працівник підрозділів кримінальної поліції 

в) працівник підрозділів громадської безпеки поліції 

 

52 

35 

13 

2 

Стаж практичної роботи: 

а) до 3-х років 

б) 3-5 років 

в) 5-10 років 

г) більше 10 років 

 

54 

27 

16 

3 

3 

Чи існують, на Вашу думку, особливості у розслідуванні 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів? 

а) так 

б) ні 

 

 

 

94 

6 

4 

Якщо так, то в чому вони виявляються? 

а) у специфіці розслідування конкретного складу 

кримінального правопорушення 

б) в тактиці слідчих (розшукових) дій 

в) інше (зазначити) 

 

 

25 

72 

3 

5 

Чи потрібно досліджувати криміналістичну 

характеристику хуліганства, вчиненого у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів? 

а) так 

б) ні 

 

 

 

78% 

22% 
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6 

До основних типових слідчих ситуацій, що складаються на 

початковому етапі розслідування хуліганства, вчиненого у 

зв’язку з проведенням спортивно-масових заходів, можна 

віднести: 

а) особу затримано на місці події, є свідки, потерпілий і 

матеріальні сліди 

б) особа, яка вчинила хуліганські дії, зникла, вона відома лише 

за ознаками зовнішності, які встигли запам'ятати потерпілий та 

свідки 

в) виявлено сліди хуліганських дій, злочинець невідомий, 

свідків немає 

 

 

 

 

 

67 

 

21 

 

12 

7 

На початковому етапу розслідування хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових 

заходів, у ситуації, коли особу затримано на місці події, є 

свідки, потерпілий і матеріальні сліди, доцільно проводити 

такі дії: 

а) огляд місця події 

б) допит потерпілого 

в) допит свідків 

г) допит підозрюваного 

д) освідування 

е) обшуки підозрюваних під час затримання 

ж) обшуки за місцем проживання підозрюваного 

з) пред’явлення для впізнання 

і)  призначення експертиз 

к) слідчий експеримент 

л) негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові 

заходи, спрямовані на встановлення співучасників злочину 

 

 

 

 

86 

23 

97 

62 

89 

75 

90 

85 

65 

100 

69 

 

8 
Вкажіть причини (фактори), які впливали на те, що 

розслідувані Вами злочини залишались нерозкритими: 
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Об’єктивного характеру: 

1. кримінальне правопорушення вчинено за відсутності 

очевидців в умовах певного місця та часу (ввечері або вночі, 

у безлюдному місці і т.п.) 

2. діяння вчинено досвідченим злочинцем, який застосував 

певні заходи (ретельна підготовка, кваліфіковані та швидкі 

дії в процесі вчинення, маскування чи знищення слідів та 

взагалі участі у злочині тощо) 

3. знищення окремих слідів та доказів заінтересованими 

особами (протидія розслідуванню) 

Суб’єктивного характеру: 

1. несвоєчасний виїзд на місце події 

2. поверхневий огляд місця події 

3. невикористання науково-технічних засобів при проведенні 

слідчих дій (огляду місця події тощо) 

4. невикористання (недостатнє використання) спеціальних 

знань у процесі слідства 

5. незадовільне проведення оперативно-розшукових заходів 

при встановленні злочинця за «гарячими слідами» 

6. відсутність плану та системи в організації слідства на 

початковому етапі (невисунення всіх версій; перевірка лише 

однієї або окремих з них; непроведення або запізнє 

проведення необхідних слідчих дій тощо) 

7. помилки в оцінці наявної інформації та доказів, внаслідок 

яких були висунуті та перевірялись хибні версії 

8. завчасне зупинення кримінального провадження 

9. інші 

 

 

 

19 

 

 

 

42 

63 

 

 

34 

28 

 

75 

 

81 

 

76 

 

 

 

49 

 

46 

9 

1 

9 

Вкажіть, які з факторів, на Вашу думку, заважають 

(знижують ефективність) діяльності слідчого у даній 

категорії кримінальних проваджень: 

 

 

 



 200

1. слабка (недостатня) взаємодія з працівниками інших служб 

поліції (оперативниками, експертами тощо) 

2. недоліки в організації роботи слідчих: 

– відволікання від виконання безпосередніх обов’язків на 

всілякі заходи 

– погані умови праці (недостатня кількість приміщень, низький 

рівень оснащення комп’ютерною технікою тощо) 

– недостатнє оснащення засобами криміналістичної техніки 

– відсутність чи недостатність транспортних засобів 

3. недостатній рівень наукових розробок та рекомендацій 

щодо форм і методів роботи слідчого у справах цієї 

категорії 

4. відсутність навичок щодо: 

– аналізу матеріалів провадження 

– планування заходів в роботі у справі 

– планування подальшого розслідування або формальне 

ставлення до нього 

– інше 

 

23 

 

 

54 

62 

67 

71 

53 

 

79 

 

9 

11 

 

5 

1 

10 

Які слідчі (розшукові) дії слід віднести до найбільш 

ефективних під час розслідування досліджуваних 

кримінальних правопорушень? 

а) огляд місця події 

б) допит потерпілого 

в) допит свідків 

г) допит підозрюваного 

д) освідування 

е) обшуки підозрюваних під час затримання 

ж) одночасний допит раніше допитаних осіб 

з) пред’явлення для впізнання 

і)  призначення експертиз 

 

 

 

19 

41 

54 

42 

23 

14 

38 

37 

41 
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к) слідчий експеримент 38 

11 

Під час слідчого огляду при розслідуванні хуліганства, 

вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-масових 

заходів, застосовувалися такі додаткові засоби фіксації: 

а) фотозйомка 

б) відеозапис 

в) аудіозапис 

г) схеми, плани, графіки 

 

 

 

52 

9 

0 

7 

12 

Чи мали місце під час слідчого огляду тактичні помилки? 

а) так 

б) ні 

 

61 

39 

13 

Допит підозрюваних за даною категорією проваджень 

проводився у конфліктних ситуаціях: 

а) так 

б) ні 

 

 

9 

91 

14 

До основних конфліктних ситуацій можна віднести: 

а) відмова допитуваного від давання показань 

б) давання допитуваним неправдивих показань 

в) давання допитуваним неповних показань 

г) постійна зміна показань 

д) відсутність із допитуваним психологічного контакту 

е) вчинення допитуваним активної протидії під час допиту 

ж) негативний вплив на сумлінного учасника допиту (під час 

одночасного допиту раніше допитаних осіб) 

 

87 

74 

34 

23 

91 

27 

 

19 

15 

До найбільш розповсюджених тактичних прийомів допиту 

можна віднести: 

а) встановлення психологічного контакту 

б) викладання показань у формі вільної розповіді 

в) постановку запитань 

 

 

100 

100 

100 
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г) пред’явлення доказів 

д) спостереження за поведінкою допитуваного 

е) використання різних темпів допиту 

ж) створення та зняття напруги 

з) створення уявлення про інформованість слідчого 

і) приховування меж поінформованості слідчого 

к) розповідь слідчим версій про ймовірний розвиток злочинної 

події 

л) використання рефлексії допитуваного 

м) використання фактора раптовості 

н) використання у злочинній групі конфліктів та протиріч 

о) «розпалення» конфлікту 

п) застосування науково-технічних засобів 

83 

23 

21 

12 

49 

18 

 

27 

8 

39 

12 

7 

31 

16 

Обшук за даною категорією проваджень проводився у 

конфліктних ситуаціях: 

а) так 

б) ні 

 

 

72 

28 

17 

Цілі слідчого експерименту в провадженнях стосовно 

вчинення хуліганських дій у зв’язку з проведенням 

спортивно-масових заходів: 

а) встановлення можливості здійснення якої-небудь дії в 

певних умовах  

б) встановлення меж поінформованості особи про факти, що 

цікавлять слідство 

в) встановлення послідовності розвитку певної події та 

механізму злочину чи окремих його елементів  

г) встановлення можливості спостереження або сприйняття 

якого-небудь факту чи явища 

д) встановлення можливості учинення тих або інших дій за 

визначений час 

 

 

 

 

67 

 

17 

 

16  

 

9 

 

5 
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е) встановлення наявності або відсутності у конкретної особи 

певних професійних вмінь та навичок 

 

1 

18 

Чи були виявлені сліди на місці злочину? 

а) так  

б) ні 

 

84% 

16% 

19 

Вкажіть, які експертизи проводились при розслідуванні 

хуліганства, вчиненого у зв’язку з проведенням спортивно-

масових заходів: 

1) судово-медична 

2) психіатрична 

3) дослідження холодної зброї 

4) балістична 

5) технічна експертиза документів 

6) дактилоскопічна 

8) портретна 

9) інші 

 

 

 

84 

29 

31 

7 

2 

6 

1 

1 

20. 

Чи існують за місцем роботи методичні рекомендації з 

розслідування хуліганства: 

1) так 

2) ні 

 

 

62 

38 

21 

Якщо Так, то ким вони підготовлені: 

1) слідчим управлінням МВС 

2) фахівцями ГУМП в області чи відділу поліції 

3) вузами МВС 

4) інше 

 

14 

6 

80 

0 

22. 

З яких джерел Ви отримуєте інформацію, яку використовуєте 

при розслідуванні хуліганства, вчиненого у зв’язку з 

проведенням спортивно-масових заходів: 

1) з власного досвіду чи досвіду колег 

2) з досвіду працівників прокуратури, які раніше розслідували 

 

 

 

72 

2 
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зазначені справи 

3) з підручників; 

4) користуєтесь виключно нормативними документами, в тому 

числі і кодексами, та інтуїцією 

5) користуєтесь знаннями, отриманими під час навчання у вузі 

6) інше 

 

13 

 

42 

34 

3 
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Додаток Б 
Результати аналізу кримінальних проваджень 

за фактом вчинення хуліганських дій у зв’язку з проведенням 
спортивно-масових заходів 

(всього 225) 
 

№ Досліджувані питання % 

1. Кримінальне провадження розпочато за таких підстав:  

 1) заяви потерпілих чи їх близьких 47 

 

2) повідомлення свідків-очевидців, що затримали 

підозрюваних в момент вчинення злочинних дій, та осіб, 

яким факти про хуліганство стали відомі з інших джерел 

33 

 
3) безпосереднє виявлення ознак злочину слідчим, прокурором 

чи судом 
17 

 4) інші 3 

 Особливості розслідування  

1. Вид ситуації  

 1.1. на початковому етапі розслідування  

 
1) особу затримано на місці події, є свідки, потерпілий і 

матеріальні сліди 
49 

 

2) особа, яка вчинила хуліганські дії, зникла, вона відома 

лише за ознаками зовнішності, які встигли запам'ятати 

потерпілий та свідки 

36 

 
3) виявлено сліди хуліганських дій, злочинець невідомий, 

свідків немає 
15 

 1.2. на подальшому етапі розслідування  

 
1)  пред’явлено підозру, достатньо доказів для доведення  

причетності особи до вчинення кримінального правопорушення 
39 

  допит підозрюваного (повторний) 100 

  одночасні допити раніше допитаних осіб  1 

  допит свідків  1 
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  слідчий експеримент  56 

  пред’явлення для впізнання  1 

  проведення експертиз 67 

  обшук 1 

 
2)  пред’явлено підозру, зібрано докази, але їх недостатньо для 

встановлення вини підозрюваного 
26 

  допит підозрюваного 100 

  одночасні допити раніше допитаних осіб 2 

  допит свідків  15 

  слідчий експеримент 51 

  пред’явлення для впізнання  42 

  проведення експертиз 79 

  обшук 31 

 
3)  зібрано недостатню кількість доказів та не встановлено 

особу правопорушника  
35 

  повторний огляд місця події 67 

  допити свідків та потерпілих 100 

  слідчий експеримент 32 

  пред’явлення для впізнання  3 

  проведення експертиз 79 

  обшук 0 

2. 
Форми взаємодії працівників різних підрозділів органів 

внутрішніх справ 
 

 1) обмін інформацією 87 

 2) виконання письмових доручень 82 

 3) спільне планування оперативно-розшукових заходів 28 

 4) спільне використання наявних сил і засобів 34 

3. Проводилися слідчі дії:  
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 3.1. Огляд місця події:  

 1) проводився 83 

  поверхнево 59 

 2) не проводився 17 

 3.2. Допит потерпілого проводився:  

 1) після внесення відомостей до ЄРДР 67 

 2) до 5 днів 26 

 3) до місяця 6 

 4) більш ніж через місяць 1 

 
3.3. Допит свідків та потерпілого був спрямований на 

з’ясування: 
 

 
1) події злочину, обставин вчинення злочину, характеру дій 

злочинців 
100 

 2) причини та умови, що сприяли вчиненню злочину 23 

 
3) відомостей про минулі взаємини з підозрюваним 

(обвинуваченим) 
35 

 4) інше 5 

 3.4. Обшуки:  

 1) проводились 25 

 за місцем мешкання підозрюваного 19 

 за місцем роботи підозрюваного 1 

 особистий обшук підозрюваних 5 

 2) не проводились 75 

 У ході обшуку вилучено:  

 1) знаряддя злочину 65 

 2) сліди вчинення злочину 42 

 
3) докази, що свідчать про участь підозрюваного у вчиненні 

інших злочинів 
7 

 До обшуку залучалися:  
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 1) підозрювані 23 

 2) потерпілі 1 

 3.5. Допит підозрюваних проводився:  

 1) відразу ж після  затримання 58 

 2) після закінчення  трьох діб після затримання 11 

 3) один раз 69 

 4) більше одного разу 31 

 3.6. Допит підозрюваних був спрямований на:  

 
1) з’ясування події злочину, характер дії кожного 

співучасника 
100 

 2) виявлення співучасників злочину 52 

 3) з’ясування даних, що  мають тактичне значення 25 

 4) з’ясування причин та умов, що сприяли вчиненню злочину 23 

 5) інше 5 

 3.8. Одночасні допити раніше допитаних осіб проводилися:  

 1) один раз 32 

 2) два і більше рази 57 

 3) не проводились 43 

 
3.9. Учасниками одночасного допиту раніше допитаних осіб 

були: 
 

 1) підозрювані 12 

 2) підозрюваний та свідок 32 

 3) підозрюваний та потерпілий 48 

 4) потерпілий та свідок 9 

 5) свідки 1 

 6) потерпілі 1 

 Під час допитів пред’являлися:  

 1) речові докази 11 

 2) фрагменти протоколів слідчих дій 8 
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 3) прослуховувався звукозапис, проглядалася відеозйомка 2 

 4) фотознімки, схеми, плани, креслення 2 

 5) нічого не пред’являлося 82 

 3.10. Пред’явлення для упізнання:  

 1) живі особи 85 

 2) речі 13 

 3) інше 2 

 4) пред’явлена на упізнання особа була впізнана 54 

 5) пред’явлена на упізнання особа не була впізнана 46 

 3.11. Призначення експертиз  

 3.11.1. Види експертиз:  

 1) судово-медична 69 

 виявлення ушкоджень у потерпілого, з них: 82 

 - середньої тяжкості 5 

 - тяжкі 2 

 2) судово-біологічна експертиза речових доказів 9 

 3) судово-психіатрична 29 

 4) балістична 12 

 5) експертиза холодної зброї 21 

 6) дактилоскопічна 3 

 7) інші 2 

 3.11.2. Експертиза проводилася в термін:  

 1) протягом 5 діб після внесення відомостей до ЄРДР 34 

 2) протягом 5-15 діб 41 

 3) протягом місяця 48 

 4) більше місяця 27 

 3.11.3. Результати експертного дослідження дозволили:  

 1) викрити злочинця у вчиненні конкретних діянь 24 

 2) одержати відомості про особливості вчинення злочину 28 
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 3.11.4. Об’єкти експертного дослідження:  

 1) предмети, що є речовими доказами 41 

 2) знаряддя вчинення злочину 37 

 3) сліди, вилучені під час огляду місця події 24 

 4) інші об’єкти 4 

 3.12. Слідчий експеримент:  

 1) проводився 32 

 2) не проводився 68 

 3) був необхідний 34 

 3.13. Слідчий експеримент проводився з метою:  

 1) встановлення механізму вчинення злочину 74 

 
2) визначення меж поінформованості або необізнаності 

злочинців про подію злочину 
15 

 3) перевірки та оцінки висунутих версій 33 

 
4) встановлення та усунення суперечностей у показаннях 

потерпілих, підозрюваних, обвинувачених, свідків 
19 

 3.14. Освідування: 78 

 1) підозрюваних 71 

 тілесні ушкодження 24 

 2) потерпілих 45 

 тілесні ушкодження 52 

 3) свідків 5 

 Криміналістична характеристика  

 1. Спосіб вчинення хуліганства: 100 

 
а) цинічні рухи тіла у поєднанні з нецензурною лайкою та 

нанесенням побоїв 
73 

 б) пошкодження майна 51 

 
в) створення шуму, який призводить до зриву спортивно-

масових заходів 
46 
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 г) публічне оголення різних частин тіла 11 

 
д) опір представникам правоохоронних органів або іншим 

громадянам 
19 

 е) використання піротехнічних засобів 16 

 
ж) порушення нормального режиму роботи стадіону, школи, 

спортивного комплексу 
15 

 з) використання різних засобів 52 

 - вогнепальної зброї 1 

 - холодної зброї 19 

 
- спеціально пристосованих предметів для нанесення тілесних 

ушкоджень 
31 

 - випадково підібраних предметів 35 

 - піротехнічних та інших вибухових засобів 25 

 
2. Підготовка до вчинення хуліганства мала місце та 

полягала у такому: 
42 

 1) розробка плану діяння 46 

 2) відшукування, пристосування і підготовка знарядь злочину 65 

 3) підбір співучасників 16 

 4) розподіл ролей між співучасниками 9 

 5) вибір об’єкта посягання 58 

 3. Способи приховування: 67 

 1) зникнення з місця злочину 62 

 - використанням автотранспорту 14 

 2) знищення знарядь злочину 48 

 3) приховування слідів правопорушення 56 

 4) знищення знарядь злочину 48 

 5) неправдиві свідчення, в тому числі алібі 59 

 5) відмова від дачі показань 41 

 4. Спосіб хуліганства:  
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 1) повноструктурний 39 

 2) неповноструктурний 61 

 5. Дані про обстановку вчинення хуліганства:  

 5.1. Місце вчинення злочину:  

 1) стадіони 49 

 2) трибуни (сектори) стадіонів 44 

 3) спортивні комплекси 5 

 4) навчальні заклади (школи, ВНЗ, ПТУ)  9 

 
5) прилеглі території (вулиці, сквери, площі біля стадіонів, 

спортивних комплексів, шкіл) 
27 

 6) місця перегляду спортивно-масових заходів 7 

 7) інші 1 

 5.2. Час вчинення злочину:  

 5.2.1. За часом доби:  

 1) вранці з 6 до 12 години 3 

 2) вдень з 12 до 18 години 24 

 3) ввечері з 18 до 24 години 59 

 4) вночі з 24 до 6 години 14 

 5.2.1. За днем тижня:  

 1) будні дні 39 

 2) вихідні дні 61 

 5.2.1. Відповідно до пори  року:  

 1) восени 23 

 2) взимку 9 

 3) навесні 27 

 4) влітку  41 

 6. Слідова картина хуліганства:  

 
6.1. Сліди, що були виявлені після вчинення хуліганських 

дій, щодо об’єкта їх знаходження: 
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 1) тілесні ушкодження у потерпілої особи 56 

 2) тілесні ушкодження у злочинця  29 

 3) інші (банкомати, громадський транспорт та т. ін.) 34 

 4) пошкодження предметів обстановки (стільці, столи тощо)  72 

 6.2. Місце знаходження слідів хуліганських дій:  

 1) місце вчинення злочину 100 

 2) за місцем проживання особи злочинця  12 

 
3) місця проживання потерпілого, знайомих та родичів 

злочинця 
2 

 
6.3. Ідеальні сліди, при безпосередньому контакті під час 

вчинення хуліганства: 
 

 1) наявність 100 

 2) безпосереднє сприйняття 89 

 3) бачення наслідків хуліганських проявів 11 

 6.5. Сліди, виявлені на місці події:  

 1) сліди рук 12 

 2) сліди засобів вчинення злочину 57 

 3) сліди крові та інших органічних речовин 48 

 7. Дані про потерпілого:  

 7.1. стать:  

 1) чоловіча 84 

 2) жіноча 16 

 7.2. вік:  

 1) до 14 років 6 

 2) 14-18 років 16 

 3) 18-25 років 28 

 4) 25-35 років 25 

 5) 35-45 років 17 

 6) понад 45 років 4 
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 7.3. Чи знайомі були раніше потерпілий і злочинець:  

 1) так  6 

 2) ні 94 

 7.4. Причини вчинення хуліганських дій  

 1) виявляли нерозбірливість у виборі знайомств 7 

 2) намагались застосувати насильство чи допускали образи 49 

 7.5. Були в стані алкогольного сп’яніння  

 1) так 19 

 2) ні 81 

 8.Дані про осіб, що вчиняють хуліганство:  

 8.1. стать:  

 1) чоловіча 99 

 2) жіноча 1 

 8.2. вік:  

 1) 14-18 років 4 

 2) 18-30 років 71 

 3) 30-40 років 17 

 4) старше 40 років 8 

 8.3. освіта:  

 1) неповна середня 1 

 2) середня 1 

 3) середня спеціальна 12 

 4) базова вища 58 

 4) вища 27 

 8.4. Наявність судимості  

 1) так 19 

 - з них за ст. 296 КК України 7 

 2) ні 81 

 8.5. Злочин вчинено в стані алкогольного сп’яніння  
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 1) так 86 

 2) ні 14 

 8.6. Злочин вчинено в стані наркотичного сп’яніння  

 1) так 2 

 2) ні 98 

 8.7. Рід діяльності:  

 1) без постійного місця роботи 56 

 2) працюючі 32 

 3) учні (студенти) 12 

 8.8. Сімейний стан:  

 1) у шлюбі 19 

 2) ні 81 

 8.9. Мотив:  

 1) бажання продемонструвати свою силу 57 

 2)  протиставлення себе фанатам іншої команди 23 

 3) захист інтересів власної команди 17 

 9. Предмет злочину:  

 9.1. Вид предмета:  

 1) пошкодження одягу 18 

 
2) пошкодження інвентарю стадіону чи спортивного 

комплексу 
17 

 3) знищення майна 7 

 
10. Відношення різних елементів криміналістичної 

характеристики: 
 

 10.1. Час з місцем вчинення:  

 1) вранці з 6 до 12 години  

 стадіони 3 

 трибуни (сектори) стадіонів 1 

 спортивні комплекси 11 
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 навчальні заклади (школи, ВНЗ, ПТУ) 76 

 
прилеглі території (вулиці, сквери, площі біля стадіонів, 

спортивних комплексів, шкіл) 
5 

 місця перегляду спортивно-масових заходів 0 

 інші 1 

 2) вдень з 12 до 18 години  

 стадіони 42 

 трибуни (сектори) стадіонів 21 

 спортивні комплекси 9 

 навчальні заклади (школи, ВНЗ, ПТУ)  17 

 
прилеглі території (вулиці, сквери, площі біля стадіонів, 

спортивних комплексів, шкіл) 
7 

 місця перегляду спортивно-масових заходів 3 

 інші 1 

 3) ввечері з 18 до 24 години  

 стадіони 41 

 трибуни (сектори) стадіонів 32 

 спортивні комплекси 13 

 навчальні заклади (школи, ВНЗ, ПТУ)  0 

 
прилеглі території (вулиці, сквери, площі біля стадіонів, 

спортивних комплексів, шкіл) 
11 

 місця перегляду спортивно-масових заходів 1 

 інші 1 

 4) вночі з 24 до 6 години  

 стадіони 9 

 трибуни (сектори) стадіонів 11 

 спортивні комплекси 0 

 навчальні заклади (школи, ВНЗ, ПТУ)  0 

 прилеглі території (вулиці, сквери, площі біля стадіонів, 78 
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спортивних комплексів, шкіл) 

 місця перегляду спортивно-масових заходів 1 

 інші 1 

 
10.2. Вчинення хуліганських дій щодо місця проживання 

злочинця: 
 

 1) в районі проживання 27 

 2) не пов’язане з місцем проживання 43 

 3) інше 30 

 10.3. Особа злочинця – предмет посягання  

 – пошкодження чи знищення майна  

 наявний стан алкогольного сп’яніння 91 

 футбольний вболівальник 38 

 раніше судима особа 35 
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Додаток В 

 

 

 

 

 

 

 

Акти  

впровадження результатів дослідження  
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