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ТЕМА № 1.1 ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ  

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

 

(2 години) 

 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ТА ЇЇ 

ЗНАЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ. 

2. ОКРЕМІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ 

ЗЛОЧИНІВ, ЇХ СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЕЛЕМЕНТІВ. 
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14. Криминалистическая характеристика преступления. Сборник научных 

трудов.— М., 1984. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: закріпити теоретичні знання про основи організації 

розкриття та розслідування злочинів, криміналістичну характеристику злочинів 

та використання цих знань в практичній діяльності ОВС. 

 

ВСТУП 

Професійно розкрити злочин і вирішити всі інші завдання їх 

розслідування, практично неможливо, не керуючись при цьому спеціальними 

науково-розробленими системами методів розслідування і попередження 

злочинів. 

Методика розслідування окремих видів злочинів як частина 

криміналістики має своєю основною і головною задачею озброїти слідчих 

необхідним комплексом знань і навичок розкриття, розслідування та 

попередження окремих видів злочинів у різних слідчих ситуаціях, що 

виникають у процесі зазначеного виду криміналістичної діяльності.  

Кожний злочин за своїми обставинами і деталями є індивідуальним і 

неповторним. Тому не може бути й цілком однакового процесу їхнього 

розслідування. 
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Однак кожний злочин, поряд з індивідуальними  особливостями, містить 

в собі і деякі загальні риси, що повторюються. Останні найчастіше 

проявляються в способі, механізмі і обстановці вчинення злочинів, особі 

суб'єкта злочину і т.д. 

Вказані загальні риси дозволяють об'єднати одиничні злочинні 

правопорушення в окремі види і типи не тільки за кримінально-правовими 

характеристиками, але і за криміналістичними ознаками. 

Для того щоб швидко і повно розкрити будь-який злочин і викрити 

винних осіб при розслідуванні,  необхідно знати певні кримінально-правові і 

криміналістичні особливості окремих видів злочинів, методичні принципи 

їхнього розслідування і особливості застосування рекомендацій 

криміналістичної техніки і тактики в специфічних умовах розслідування різних 

видів злочинів. 

 

 

1. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ ТА ЇЇ 

ЗНАЧЕННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 
 

Криміналістична методика – це система наукових положень та 

створених на їх основі рекомендацій з організації та проведення розкриття, 

розслідування та попередження окремих видів злочинів. 

В загальнонауковому значенні поняття "метод" визначається як: 

 спосіб пізнання явищ природи та суспільного життя; 

 прийом або система прийомів, що застосовуються в якій-небудь галузі. 

Відповідно до зазначеного підходу, тлумачення терміну "методика" 

можна розуміти як система підходів, методів, і способів наукового 

дослідження, теоретичних засад їх використання при вивченні державно-

правових явищ. 

Слід також зазначити, що термін "розкриття злочинів" використовують 

для встановлення осіб, які їх учинили, він є одним з основних завдань 

оперативно-службової діяльності органів та підрозділів внутрішніх справ 
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України щодо захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, 

інтересів суспільства й держави від протиправних посягань. 

Розкриття злочинів ОВС здійснюється в максимально короткий строк у 

поєднанні з проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій та полягає в установленні всіх учасників злочину, виявленні 

та належному документуванні епізодів їх злочинної діяльності, установленні 

інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. 

На відміну від терміну "розкриття злочинів", термін "розслідування" має 

законодавче тлумачення. Так Кримінальний процесуальний кодекс 

розслідування (досудове) – визначає як стадію кримінального провадження, що 

починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення 

до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям 

кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного 

характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

Досудове розслідування є основною формою досудової підготовки матеріалів 

кримінального провадження, яке здійснюється у формі дізнання та досудового 

слідства. 

Вся діяльність органів, що здійснюють досудове розслідування в 

кримінальному провадженні протікає в певній процесуальній формі, яка 

зобов'язує проводити процесуальні дії в необхідному порядку, з дотриманням 

встановлених умов і послідовності. Процесуальна форма зумовлює письмовий 

характер кримінального провадження, в тому числі й досудового 

розслідування. Складання передбачених законом процесуальних документів – 

необхідна умова успішного проведення досудового розслідування. 

До числа процесуальних дій відносять всі слідчі, судові й інші дії, 

передбачені законодавством України. 

Існують інші погляди на процес розслідування злочинів. Так, з 

криміналістичної позиції процес розслідування в цілому може бути 

охарактеризований як:  
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1) правова діяльність, що здійснюється на підставі процесуальної форми 

уповноваженими законом органами (дізнання, досудового розслідування) та 

особами (дізнавачем, оперативним працівником, слідчим, прокурором, суддею, 

слідчим-суддею);  

2) пізнавальна діяльність, спрямована на встановлення обставин події 

минулого на підставі теорії судових доказів, законів логіки і положень 

психології;  

3) організаційна діяльність, спрямована на забезпечення планомірного 

розслідування окремих видів злочинів на підставі нормативних приписів, 

рекомендацій з наукової організації праці (НОП);  

4) оперативно-розшукова діяльність, що проводиться уповноваженими 

законом органами з метою виявлення злочинця та розкриття злочину.  

У здійсненні зазначених напрямів процесу розслідування злочинів 

синтезуюча роль належить криміналістичній методиці та системі науково-

практичних рекомендацій, спрямованих на вирішення окремих завдань. 

Основою методики є система методів розслідування, що покликана 

сприяти повному та всебічному розслідуванню злочинів, збиранню та 

об‘єктивній оцінці доказів на підставі закону і криміналістичних рекомендацій.  

Теорія криміналістики і слідча та оперативно-розшукова практика 

виробили основні методи розкриття злочинів: а) від відомостей про спосіб та 

механізм вчинення злочину до методу його розкриття; б) від мотиву вчинення 

злочину до методів встановлення злочинця; в) від потерпілих до методів 

виявлення підозрюваної особи; г) від осіб, які раніше вчиняли аналогічні 

злочини, до методів встановлення інших осіб та обставин; д) від відомого 

кримінального епізоду до методів виявлення інших, пов‘язаних з ним епізодів. 

Застосовуються й такі методи встановлення злочинців, як криміналістичний 

аналіз оперативної обстановки в певному районі, групування та об‘єднання 

кримінальних проваджень, що дозволяє концентрувати та систематизувати 

уривчасту інформацію. Останнім часом запропоновано метод розкриття 

злочинів шляхом виявлення їхніх осередків. 
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Внутрішня система методики розслідування складається з двох 

основних частин:  

1) загальної методики розслідування злочинів (поняття, об‘єкт 

дослідження, завдання, принципи, місце у системі криміналістики та зв‘язок з 

іншими галузями знань);  

2) окремих методик розслідування різних видів злочинів 

(криміналістична класифікація злочинів і методики їх розслідування, структура 

окремих методик розслідування).  

Об’єкт дослідження методики розслідування. Зазвичай об‘єктом 

криміналістичної методики є процес досудового розслідування злочинів. В 

окремих випадках, намагаючись спеціалізувати і конкретизувати цей об‘єкт, 

надати йому суто криміналістичної спрямованості, говорять про процес 

розкриття злочинів. При такому підході поза об‘єктом дослідження 

залишається найважливіша діяльність з боротьби зі злочинністю, з її найбільш 

небезпечна форма — сфера виявлення злочинів. Як свідчить практика боротьби 

зі злочинністю останніх років, об‘єктом дослідження методики розслідування 

мають бути всі етапи кримінального провадження, а разом з ними і напрями та 

форми боротьби зі злочинами: їх виявлення, відшукання, розкриття, 

розслідування та попередження. 

Завдання методики розслідування полягають у сприянні найбільш 

успішному здійсненню конституційних положень про захист інтересів держави, 

законних інтересів та прав громадян, у вирішенні завдань кримінального 

судочинства (ст. 2 КПК), оперативно-розшукової діяльності (ст. 1 Закону 

України «Про оперативно-розшукову діяльність»), у сприянні досягненню мети 

боротьби з організованою злочинністю (статті 2, 3 Закону України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»).  

До таких завдань, сформульованих у ст. 2 КПК, належать: захист особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав і 

законних інтересів учасників кримінального провадження, швидке і повне 

розкриття злочинів, викриття винних. Ці завдання конкретизуються іншими 
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законами, що регулюють діяльність відповідних правоохоронних органів у 

сфері боротьби зі злочинністю, що випливає з їх компетенції, повноважень та 

функціональних обов‘язків.  

Завдання методики розслідування безпосередньо пов‘язані із завданнями 

кримінального законодавства, що полягають у правовому забезпеченні охорони 

прав і свобод людини і громадянина, власності, громадського порядку та 

громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних 

посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам 

(ст. 1 КК).  

На підставі цих завдань та виходячи з предмета дослідження і логіки 

наукового розвитку в методиці розслідування виділяють власні завдання з 

удосконалення наукових рекомендацій щодо підвищення ефективності 

розкриття злочинів: систематичне узагальнення слідчої, судової та експертної 

практики, вивчення кримінальної обстановки в цілому та в окремих регіонах; 

стану, структури та динаміки злочинності; аналіз кримінального, 

кримінального процесуального, кримінально-виконавчого, адміністративного, 

цивільно-правового, а також галузевого законодавства, пов‘язаного з 

встановленням юридичної відповідальності за злочин в різних сферах 

діяльності (господарської, фінансової, банківської, податкової, екологічної та 

ін.).  

Одним з важливих завдань методики розслідування є розробка найбільш 

ефективних методів і засобів розкриття і розслідування злочинів, побудова їх 

криміналістичної характеристики, оптимізація процесу розслідування окремих 

видів злочинів на основі використання даних про типові слідчі ситуації, 

системи типових версій, комплекси слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій.  

Проблема розкриття злочинів завжди була в центрі уваги криміналістики, 

оскільки початковий етап розслідування відіграє важливу роль у процесі 

доказування. На даному етапі застосовуються методики розслідування по 

«гарячих слідах», комплекси невідкладних слідчих (розшукових) та негласних 
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слідчих (розшукових) дій, тактичні операції, що розробляються в окремих 

методиках розслідування.  

Особливого значення набуває розробка методик розслідування злочинів, 

що вчиняються організованими групами, до яких належать діяння 

загальнокримінальні (насильницькі, насильницько-корисливі) та економічні, що 

вчиняються у сфері виробництва, торгівлі, обслуговування, банківської та іншої 

економічної діяльності.  

 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Кожна окрема методика розслідування розробляється відповідно до норм 

Особливої частини КК, що містять опис ознак злочинів певних видів. 

Відповідні норми КПК становлять основу для розробки типових обставин, що 

підлягають встановленню в процесі доказування у справах про злочини певного 

виду, і побудови структури окремої методики розслідування.  

Найважливішим чинником розробки ефективних методик розслідування є 

вивчення та аналіз кримінального оточення особи злочинця, механізму та 

способів вчинення та приховування різних видів злочинів. Дотримання даного 

принципового положення забезпечує умови для наукового розроблення 

криміналістичної характеристики окремих видів (різновидів) злочинів, їх 

класифікації.  

Окремі методики розкриття, розслідування та попередження злочинів, що 

розроблені на основі зазначених положень, являють собою узагальнений та 

науково обґрунтований досвід боротьбі зі злочинністю. Їх основна мета — 

озброїти слідчу практику найбільш досконалими методами та засобами, 

застерегти слідчого від помилок та нераціональної витрати часу та сил.  



 11 

2. ОКРЕМІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ 

ЗЛОЧИНІВ, ЇХ СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛЕМЕНТІВ. 

У науці кримінального права питання класифікації злочинів 

розглядаються щодо її Загальної частини, де критерієм для цього є ступінь 

тяжкості діяння, та Особливої частини, де такими підставами є юридичні 

ознаки складу злочину.  

В основі криміналістичної класифікації злочинів і відповідно окремих 

методик їх розслідування також лежить кримінально-правова класифікація 

злочинів, система норм Особливої частини КК. Але очевидним є те, що 

криміналістичні методики, побудовані тільки на основі кримінально-правової 

класифікації злочинів, мають здебільшого загальний характер і потребують для 

свого практичного застосування більш конкретизованих окремих методик.  

Традиційно у криміналістиці класифікація злочинів будувалася, виходячи 

з системи кримінального закону, залежно від того, до якої глави КК належать ті 

чи інші норми. У літературі висловлювалася думка про те, що класифікація 

злочинів у криміналістиці повинна базуватися тільки на криміналістичних 

даних, що мають безпосереднє значення для розкриття злочинів, насамперед за 

способом їх вчинення. Однак переважаючим є положення, згідно з яким 

криміналістична класифікація злочинів будується на основі поєднання 

кримінально-правових та криміналістичних критеріїв. В основі такої 

класифікації злочинів за класами, групами, підгрупами, видами та різновидами 

мають бути перш за все кримінально-правові ознаки.  

Запропоновані різні види класифікації, наприклад, родова (за групами 

злочинів, об‘єднаних однією главою КК) та видова кримінально-правова 

класифікація злочинів, що використовується в криміналістиці як основна 

ознака при розробці окремих криміналістичних методик. Можливі й інші 

класифікації, до яких належать класифікації: а) за суб'єктами вчинення злочину; 

б) за часом вчинення злочину; в) за місцем вчинення злочину; г) за особою 

потерпілого та ін. 
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Як правило, комплекси окремих методичних рекомендацій формуються 

за допомогою всіх джерел криміналістичної методики: права, практики 

(слідчої, оперативно-розшукової, експертної, судової), науки. Формування цих 

комплексів відбувається у встановлених межах законності та моральності. 

Структура та зміст окремих криміналістичних методик. Кожна 

окрема методика розслідування являє собою результат наукового дослідження, 

узагальнення практики розслідування певного виду злочинів, характеристики 

його як явища, що відображається у специфічних проявах наслідків, слідах.  

Але незалежно від виду чи групи злочину всі окремі методики 

розслідування мають єдину структуру, складовими якої є: 

1. криміналістична характеристика злочинів окремого виду (групи); 

2. початковий етап розслідування; 

3. подальший етап розслідування; 

4. особливості проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій. 

Криміналістична характеристика злочинів окремого виду (групи). В 

результаті вивчення такого об'єкту, як механізм вчинення злочинів окремого 

виду (в результаті узагальнення багатьох кримінальних проваджень), в кожній 

окремій методиці сформувалася система знань, важливих для розкриття і 

розслідування цих злочинів, яка визначається як криміналістична 

характеристика злочинів даного виду. 

Криміналістична характеристика злочинів – це система відомостей 

(знань) про елементи механізму вчинення злочинів окремого виду чи групи, в 

яких відображаються закономірні зв'язки між цими елементами і які 

використовуються для побудови і перевірки версій при розслідуванні 

конкретних злочинів. 

Сутність криміналістичної характеристики полягає в тому, що вона 

розглядається як система, що містить ознаки і дані про закономірні зв‘язки 

слідів, які виражені відповідним ступенем вірогідності, встановленої на підставі 

узагальнення даних матеріалів кримінальних проваджень, та апробованих 
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слідчою практикою. Такі дані є основою для побудови систем типових версій, 

що використовуються при вирішенні конкретних слідчих завдань, висуненні 

робочих версій. У криміналістиці вживались заходи щодо розробки систем 

визначення характерних особливостей особи, яка вчинила злочин, на підставі 

аналізу типових слідів, особливостей обстановки в аналогічних випадках.  

В криміналістичній характеристиці злочинів містяться відомості про 

наступні елементи механізму злочинів окремого виду (групи): 

 способи підготовки, вчинення і приховування злочинів (певна система дій, 

прийомів, окремих операцій злочинців); 

 знаряддя вчинення злочинів (використання автотранспорту, вогнепальної і 

холодної зброї, знарядь зламу, обладнання для виготовлення фальшивих 

документів та ін.); 

 сліди злочинів (різноманітні зміни, які залишилися в навколишній 

обстановці в результаті злочинних дій); 

 місце і обстановка вчинення злочинів (для злочинів окремих видів 

характерні певні місця і обстановка їх вчинення); 

 час вчинення злочинів (характерний для певного виду злочинів); 

 предмет посягання (гроші, матеріальні цінності, наркотичні речовини та 

ін.); 

 особа потерпілого (характер поведінки, майнове положення, соціальні 

зв'язки та інші дані); 

 особа злочинця (комплекс властивостей злочинця, його зв'язків, відносин, 

що пов'язані з вчиненням злочинів, що можуть бути використані для їх 

розкриття і розслідування). 

Науковими дослідженнями встановлено, що в кожному конкретному 

випадку вчинення злочину дії злочинця (спосіб злочину) детерміновані 

факторами, які можна визначити як суб'єктивні і об'єктивні. Суб'єктивними 

факторами, що впливають на вибір способу злочину, є: мета злочину; 

наявність у злочинця певних знань, досвіду, навичок (в тому числі 

злочинних);соціальні, психологічні і фізичні дані особи злочинця. До 
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об'єктивних факторів, що впливають на вибір злочинцем способу злочину, 

належать: особливості місця і обстановки; час вчинення злочину; наявність у 

злочинця доступу до предмету посягання та ін. 

В свою чергу кожний спосіб вчинення злочину залишає в навколишній 

обстановці характерні для нього сліди. Таким чином, елементи механізму 

конкретного злочину пов'язані один з одним і утворюють своєрідну систему. 

Але на цьому рівні (рівні конкретного злочину) можна тільки констатувати 

наявність таких зв'язків (в матеріалах конкретного кримінального 

провадження). Для того щоб встановити їх прояв в повній мірі і використати в 

практиці розкриття і розслідування аналогічних злочинів потрібне узагальнення 

великої кількості однорідних злочинів. Таке узагальнення механізму вчинення 

злочинів окремого виду чи групи дає змогу встановити між елементами їх 

механізму закономірні зв'язки, які носять статистичний характер. Так, 

наприклад, в криміналістичній характеристиці навмисних вбивств міститься 

таке положення: якщо вбито особу чоловічої статі віком до 17 років, то в 88,9% 

таких випадків вбивцею є неповнолітній у віці до 16 років, який входив (75%) в 

число друзів чи приятелів убитого (за матеріалами Л.Г. Видонова). 

Встановлення закономірних зв'язків між елементами механізму вчинення 

злочинів окремого виду дає змогу в окремих методиках розслідування 

побудувати ланцюги взаємозв'язку цих елементів (наприклад, "сліди злочину – 

потерпілий – злочинець", або "сліди злочину – спосіб злочину – злочинець" та 

інші) і використати їх в практиці розкриття і розслідування конкретних 

злочинів. Особливо велике значення ці дані мають на початковому етапі 

розслідування, коли багато обставин злочину невідомо. Слідчий на цьому етапі, 

як правило, зіштовхується з окремими наслідками злочину – його слідами, в 

походженні яких іноді дуже важко розібратися. Але використовуючи дані, що 

містяться в криміналістичній характеристиці того чи іншого виду злочинів, 

слідчий має змогу одержати найбільш вірогідні пояснення, побудувати версії і 

швидко організувати їх перевірку. Таким чином досягається науково 
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обґрунтований вибір послідовності слідчих дій і оперативно-розшукових 

заходів при розкритті і розслідуванні злочинів. 

Необхідно звернути увагу на те, що не всі окремі методики розслідування 

містять криміналістичні характеристики злочинів відповідного виду, в яких 

відображені закономірні зв'язки між елементами механізму їх вчинення в 

процентному відношенні (повні криміналістичні характеристики). В більшості 

окремих методик розслідування криміналістичні характеристики злочинів 

містять відомості так званої "неврахованої статистики" та в них 

використовуються поняття типу "частіше за все", "найбільш вірогідно" (неповні 

криміналістичні характеристики). Але розвиток наукових досліджень в цій 

галузі йде по шляху поступової заміни неповних криміналістичних 

характеристик злочинів на повні. 

Початковий етап розслідування. В цій частині кожної методики на 

основі узагальнення досвіду розслідування злочинів певної категорії 

розглядаються такі питання та задачі. 

Характеристика первісного матеріалу про злочин даного виду і 

вирішення питання про початок досудового розслідування. Початок досудового 

розслідування має особливості, які залежать, по-перше, від того, за ознаками 

якого правопорушення (кримінального проступку чи злочину) приймається це 

рішення, а по-друге, від того, в якій мірі та в якому первісному матеріалі ці 

ознаки знайшли відображення. В залежності рід цих двох обставин 

приймається рішення про початок досудового розслідування. Як зазначено у ст. 

219 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після 

подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або 

після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов‘язаний внести 

відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати 

розслідування. 
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Задачі початкового етапу розслідування (обставини, що підлягають 

доказуванню у кримінальному провадженні). В узагальненому вигляді до 

основних задач початкового етапу розслідування можуть бути віднесені: 

 встановлення місця, часу і обстановки злочину, його сутності, а також 

виявлення, фіксація і вилучення його слідів – джерел доказів; 

 встановлення, розшук і затримання особи підозрюваної в вчиненні злочину; 

 збирання доказів, достатніх для повідомлення про підозру (хоча б по 

одному епізоду злочинної діяльності). 

Крім названих основних задач, на даному етапі розслідування 

починається вирішення і таких задач, як, наприклад, вид і розмір шкоди, 

завданої злочином, та деяких інших.  

Типові слідчі ситуації, що виникають на початку досудового 

розслідування. Типові, тобто найбільш характерні, слідчі ситуації відіграють 

ключову роль при формуванні практичних рекомендацій в кожній окремій 

методиці розслідування. Слідчі ситуації визначаються як типові на основі 

узагальнення багаторічного досвіду розслідування злочинів окремих видів. 

Під слідчою ситуацією в криміналістиці розуміються умови 

розслідування злочину на певний його момент. На слідчу ситуацію в процесі 

розслідування злочинів можуть вплинути такі фактори: 

 інформаційні фактори (відомості про злочин – докази, оперативно-

розшукова інформація); 

 процесуальні фактори (наприклад, наявність підозрюваного на певний 

момент розслідування); 

 тактичні фактори (наприклад, позиція, яку займає підозрюваний на допиті); 

 психологічні фактори (психологічні особливості осіб, що приймають участь 

в розслідуванні); 

 матеріально-технічні і організаційні фактори (наявність необхідних засобів і 

можливостей їх використання). 

Зазначені фактори складають зміст слідчої ситуації в широкому її 

розумінні. Але при побудові окремих методик розслідування трапляється, що 
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дуже важко типізувати деякі фактори, наприклад, психологічні, матеріально-

технічні, організаційні. Тому в криміналістичній методиці використовується 

поняття слідчої ситуації в вузькому розумінні – як сукупності відомостей про 

злочин і умови його розслідування на певному етапі, що обумовлюють вибір 

методів і засобів встановлення істини у кримінальному провадженні. 

Типові слідчі ситуації формуються в окремих методиках розслідування 

вже на початку досудового розслідування в залежності від характеру 

первісного матеріалу про злочин. Можливий розвиток слідчих ситуацій і 

характер вирішуваних задач аналізуються на початковому і подальшому етапах 

розслідування. 

Питання планування і проведення початкових слідчих (розшукових) дій 

та негласних слідчих (розшукових) дій в залежності від слідчих ситуацій 

(програми розслідування). В залежності від слідчих ситуацій, також з 

урахуванням криміналістичної характеристики злочинів даного виду в окремих 

методиках формулюються рекомендації про висунення версій та найбільш 

ефективну послідовність слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій. 

Тобто в результаті узагальнення багаторічного досвіду розслідування 

злочинів окремих видів чи груп в кожній криміналістичній методиці послідовно 

формуються положення, які можна визначити як "типові слідчі ситуації", 

"типові версії", "типові плани розслідування". 

Типова версія – це найбільш характерне для даної слідчої ситуації 

ймовірне пояснення механізму злочину, окремих його обставин. Висунення 

типових версій базується на положеннях криміналістичної характеристики 

злочинів даного виду. 

Типовий план розслідування – це найбільш характерний для даної 

слідчої ситуації план, який включає в себе: систему типових версій; обставини 

(питання),що підлягають встановленню; комплекс слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій. 



 18 

Таким чином, в кожній окремій методиці розслідування розробляються 

своєрідні програми розслідування злочинів окремих видів. 

Подальший етап розслідування. Цей етап починається з моменту 

винесення повідомлення про підозру та притягнення особи в якості 

підозрюваного у вчиненні злочину. До основних задач подальшого етапу 

розслідування можуть бути віднесені: 

 формування системи доказів щодо підозрюваної особи у вчиненні злочину 

(встановлення злочинної діяльності особи в повному обсязі); 

 встановлення всіх співучасників злочину та збір доказів щодо їх злочинної 

діяльності; 

 забезпечення відшкодування збитків, заподіяних злочином; 

 збір інформації про особу підозрюваного. 

В кожній окремій методиці розслідування на цьому етапі розглядаються 

типові слідчі ситуації і відповідні їм комплекси комплекс слідчих (розшукових) 

та негласних слідчих (розшукових) дій. Типові слідчі ситуації подальшого 

етапу розслідування визначаються позицією, що займає підозрюваний з 

моменту винесення повідомлення про підозру: а) визнає себе винним повністю; 

б) визнає себе винним частково; в) не визнає себе винним у вчиненні злочину 

(заперечує підозру). 

Виходячи з особливостей злочинів певного виду і вказаних типових 

слідчих ситуацій, в окремих методиках формулюються рекомендації щодо 

побудови і перевірки версій, планування і організації відповідних слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій на даному етапі 

розслідування. 

Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних 

слідчих (розшукових) дій. Як правило, в окремих методиках на початковому і 

подальшому етапах розслідування розглядаються комплекси слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в типових ситуаціях. При 

цьому акцент робиться на послідовності їх проведення. В зв'язку з цим 

особливості проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих 
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(розшукових) дій, що визначаються механізмом злочинів певних видів 

(наприклад, характером слідів, особистістю злочинця та ін.), розглядаються в 

методиках окремо. Це дає змогу більш детально дослідити питання підготовки і 

проведення цих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, 

вказати на типові труднощі і шляхи їх подолання. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Криміналістична характеристика злочинів – це система відомостей 

(знань) про елементи механізму вчинення злочинів окремого виду чи групи, в 

яких відображаються закономірні зв'язки між цими елементами і які 

використовуються для побудови і перевірки версій при розслідуванні 

конкретних злочинів. 

Сутність криміналістичної характеристики полягає в тому, що вона 

розглядається як система, що містить ознаки і дані про закономірні зв‘язки 

слідів, які виражені відповідним ступенем вірогідності, встановленої на підставі 

узагальнення даних матеріалів кримінальних проваджень, та апробованих 

слідчою практикою. Такі дані є основою для побудови систем типових версій, 

що використовуються при вирішенні конкретних слідчих завдань, висуненні 

робочих версій. У криміналістиці вживались заходи щодо розробки систем 

визначення характерних особливостей особи, яка вчинила злочин, на підставі 

аналізу типових слідів, особливостей обстановки в аналогічних випадках.  
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Криміналістична методика – це система наукових положень та 

створених на їх основі рекомендацій з організації та проведення розкриття, 

розслідування та попередження окремих видів злочинів. 

Завдання методики розслідування полягають у сприянні найбільш 

успішному здійсненню конституційних положень про захист інтересів держави, 

законних інтересів та прав громадян, у вирішенні завдань кримінального 

судочинства, оперативно-розшукової діяльності, у сприянні досягненню мети 

боротьби з організованою злочинністю. 

Окремі методики розкриття, розслідування та попередження злочинів, 

що розроблені на основі зазначених положень, являють собою узагальнений та 

науково обґрунтований досвід боротьбі зі злочинністю. Їх основна мета — 

озброїти слідчу практику найбільш досконалими методами та засобами, 

застерегти слідчого від помилок та нераціональної витрати часу та сил. 

Окремі методики розслідування мають єдину структуру, складовими 

якої є: 

1. криміналістична характеристика злочинів окремого виду (групи); 

2. початковий етап розслідування; 

3. подальший етап розслідування; 

4. особливості проведення окремих слідчих дій. 

Криміналістична характеристика злочинів – це система відомостей 

(знань) про елементи механізму вчинення злочинів окремого виду чи групи, в 

яких відображаються закономірні зв'язки між цими елементами і які 

використовуються для побудови і перевірки версій при розслідуванні 

конкретних злочинів. 

Слідча ситуація – сукупність відомостей про злочин і умови його 

розслідування на певному етапі, що обумовлюють вибір методів і засобів 

встановлення істини у кримінальному провадженні. 

Типова версія – це найбільш характерне для даної слідчої ситуації 

ймовірне пояснення механізму злочину, окремих його обставин. Висунення 
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типових версій базується на положеннях криміналістичної характеристики 

злочинів даного виду. 

Типовий план розслідування – це найбільш характерний для даної слідчої 

ситуації план, який включає в себе: систему типових версій; обставини 

(питання),що підлягають встановленню; комплекс слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Питання для самоконтролю: 

1. Що являє собою криміналістична методика розслідування окремих видів 

злочинів, її завдання та джерела? 

2. Як класифікуються принципи криміналістичної методики та надайте 

характеристику найбільш загальним з них? 

3. Яка структура окремої криміналістичної методики розслідування 

злочинів? 

4. З яких елементів складається криміналістична характеристика злочинів 

та в чому полягає її значення в структурі окремої криміналістичної методики? 

5. Що таке слідча ситуація та які фактори можуть вплинути на її 

формування? 
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ТЕМА № 1.2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНІСТІ СЛІДЧОГО 

 

(2 години) 

 

П Л А Н 

3. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ОБ'ЄКТИ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ СЛІДЧОГО. 

4. ТАКТИКА РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО НА ПОЧАТКО-

ВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ. 

5. ТАКТИКА РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО НА НАСТУП-

НОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
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10. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних 

слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному про-

вадженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби 
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17. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. видання для слідчих і 
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18. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступления и ее 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: закріпити теоретичні знання про засоби й об'єкти роз-

шукової діяльності слідчого, тактичні прийоми розшукової діяльності, що про-

водиться слідчим в процесі розслідування злочинів. 

 

ВСТУП 

Розшуковою діяльністю займались з давніх часів. Таке загальновідоме 

джерело, як Руська Правда на законодавчому рівні закріпило декілька прийо-

мів, які можна вважати зародками норм кримінального процесу (―закличи‖ – 

офіційна об‘ява про вчинений злочин – аналогія з початком досудового розслі-

дування; ―свод‖ – обов‘язок особи, у якої виявлена викрадена річ, вказати на 

того, у кого її придбано – аналогія очної ставки; ―гоніння по сліду‖ – передба-

чає розшук та переслідування злочинця за залишеними ним слідами). Коли слі-

ди приводили до общини, то на неї покладався обов‘язок самостійно розшукати 

зловмисника та видати його владі. На той час чіткого розподілу посадових пов-

новажень не було, тож не було і спеціальних осіб, які б займались розшуком 

злочинців. Поряд з виконанням інших функцій судові повноваження поклада-

лись на слуг князя (представників княжої адміністрації), яких називали ―вір-

ник‖, ―ємець‖ (пізніше – ―доводчик‖). 

Згідно із Судебником 1497 року певні повноваження щодо виконання дій 

з розкриття та розслідування злочинів (обшук, вилучення майна, окремі роз-
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шукові функції) мали виконувати за дорученням князя ―доводчики‖, ―недільни-

ки‖ та ―пристави‖. Ці особи не були штатними поліцейськими чинами. Так, 

пристави виконували покладені на них функції тимчасового провадження слід-

ства з конкретної події. 

У 16 столітті Іван Грозний створив систему органів управління державою, 

які називались ―наказами‖. Виконання судово-розшукових функцій у всій дер-

жаві було покладено на "Розбійний наказ". На місцях формувались виборні ор-

гани управління – губні та земські ізби, що були судово-поліцейською владою в 

уїздах. "Розбійний наказ" мав певні контрольні функції щодо губних ізб – за-

тверджував на посаді та контролював діяльність губних старост, целовальників 

та дяків. 

До розшукових дій або методів, що тоді застосовувались можна віднести: 

―повальні обшуки‖, тобто опитування кожного з місцевих жителів на території 

проведення розшуку; ―поличное‖, тобто виявлення та вилучення у особи викра-

деного майна та інших речових доказів; особисте зізнання підозрюваного, яке 

отримували шляхом катування чи при проведенні очних ставок з заявником чи 

свідками. Крім того, з метою затримання особливо небезпечних злочинців 

об‘являли їх розшук, який являв собою розсилання по селищах письмових вка-

зівок з описом прикмет розшукуваного. За затримання злочинця платили вина-

городу. 

З тих часів методи розшукової діяльності набули суттєвих змін та нових 

форм, а також значно розширився арсенал розшукових дій слідчого. 

 



 25 

1. ПОНЯТТЯ, ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ОБ'ЄКТИ РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬ-

НОСТІ СЛІДЧОГО 

Кримінальний процесуальний кодекс України вводить нове поняття – 

слідчі (розшукові) дії. Так, згідно зі ст. 223, слідчі (розшукові) дії є діями, 

спрямованими на отримання (збирання) показів, речей і документів або переві-

рку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. 

Закон передбачає проведення таких слідчих (розшукових) дій, як:  

Допит (ст.ст. 225, 352, 353, 351, 226); пред’явлення особи для впізнання 

(ст.ст. 228, 229, 230); огляд (ст.ст. 237, 238, 239); ексгумація трупа (ст. 239); 

обшук (ст. 234); слідчий експеримент (ст. 240); освідування особи (ст. 241); 

проведення експертизи (ст. 242). 

Слідчі (розшукові) дії слід відрізняти від негласних слідчих (розшукових) 

дій, які хоча і є їх різновидом, проте відомості про факт та методи їх проведен-

ня не підлягають розголошенню.  

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості 

про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб 

(ч.ч. 1, 2 ст. 246 КПК). До них слід віднести: аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 

260); накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261), огляд і виїмка кореспон-

денції (ст. 262), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних ме-

реж (ст. 263), зняття інформації з електронних інформаційних систем 

(ст. 264), обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи (ст. 267), установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

(ст. 268), спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269), аудіо-, відео-

контроль місця (ст. 270), контроль за вчиненням злочину (ст. 271), виконання 

спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи 

злочинної організації (ст. 272), негласне отримання зразків, необхідних для по-

рівняльного дослідження (ст. 274). 

Правомірність проведення слідчих (розшукових) дій визначається такими 

умовами, які в літературі ще визначаються як правила провадження слідчих 

(розшукових) дій. 
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Так, у відповідності зі ст. 223 КПК, слідчий, прокурор повинен вжити на-

лежних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (роз-

шукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або по-

рушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній 

участь, роз‘яснюються їх права і обов‘язки, а також відповідальність, встанов-

лена законом. 

Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не 

допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведен-

ні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі пі-

дозрюваного. 

У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які 

можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопо-

рушення, слідчий, прокурор зобов‘язаний провести відповідну слідчу (розшу-

кову) дію в повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до ма-

теріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з об-

винувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів вихов-

ного чи медичного характеру або клопотанням про звільнення особи від кримі-

нальної відповідальності. 

Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захис-

ту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захи-

сника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшуко-

вої) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній. 

Відповідно до ч. 8 ст. 223 слідчі (розшукові) дії, не можуть проводитися 

після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дору-

ченням суду у випадках, передбачених ч. 3 ст. 333 КПК України. 

Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені 

з порушенням цих правил, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – 

недопустимими. 

Усі слідчі (розшукові) дії проводяться за наявності підстав: 
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Правова підстава – це сукупність передбачених кримінально-

процесуальним законом умов, що дають право слідчому, прокурору, суду про-

водити ту або іншу слідчу дію. 

Фактична підстава – це наявність достатніх відомостей, що диктують 

слідчому, прокурору, суду необхідність виконання конкретних дій в інтересах 

встановлення істини у справі. 

Мета проведення тієї чи іншої слідчої дії прямо передбачена в нормах 

КПК (наприклад: мета огляду – виявлення слідів злочину, з‘ясування обстанов-

ки події). Сутність слідчих (розшукових) дій обумовлена їх пізнавальною і нор-

мативною стороною. 

Пізнавальна сторона слідчих (розшукових) дій представлена, зокрема, 

такими прийомами пізнання, що використовуються слідчим при їх проваджен-

ні, як спостереження, допит, опис. 

Нормативна сторона слідчих (розшукових) дій полягає в детальній рег-

ламентації правил і умов їх проведення, що встановленні кримінально-

процесуальним законодавством. 

Зазначимо, що у КПК є група норм, що регламентує розшукову діяльність 

слідчого. Зокрема, ст. 40 КПК вказує, що слідчий уповноважений давати пись-

мові доручення про проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій 

відповідним оперативним підрозділам. Стаття 281 КПК спеціально регламентує 

обов'язок слідчого вживати необхідних заходів щодо розшуку підозрюваного. 

Згідно ст. 280 КПК до зупинення досудового розслідування (у випадку, якщо 

підозрюваний скрився від слідства та суду або коли з інших причин не встанов-

лене його місцеперебування), слідчий зобов'язаний виконати всі слідчі (розшу-

кові) дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для встанов-

лення місцезнаходження злочинця. 

До основних засобів розшукової діяльності слідчого відносяться: 

 процесуальні дії у формі вимоги (до підприємств, установ, організацій, поса-

дових осіб і громадян щодо пред‘явлення предметів і документів, що мо-

жуть встановлювати фактичні дані у справі – ст.84 КПК), доручення (опера-
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тивному підрозділу про проведення розшукових дій – ст.40 КПК); 

 слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії (у першу чергу ті з них, що мають 

пошукову спрямованість: огляд, допит, обшук, слідчий експеримент та ін.); 

 розшукові непроцесуальні дії, спрямовані на виявлення відомих об'єктів: 

прочісування місцевості, поквартирні (подвірні) обходи, опитування, бесіди, 

перевірка місць можливого збуту чи збереження викраденого; 

 організаційні заходи (перевірка за обліками; направлення запитів, напри-

клад, про місце перебування особи; інформування населення через засоби 

масової інформації про прикмети розшукуваного тощо). 

Процесуальні, слідчі (розшукові) дії, розшукові непроцесуальні дії та ор-

ганізаційні заходи складають систему розшукової діяльності слідчого. 

Найбільш часто в процесі розшукової діяльності слідчого встановлюється 

місцезнаходження наступних відомих об'єктів: осіб, запідозрених у вчиненні 

злочинів; потерпілих; свідків; викрадених людей; без вісті зниклих громадян; 

трупів та їх частин; автомобілів або інших транспортних засобів; зброї, боєпри-

пасів, вибухових речовин і вибухових пристроїв; знарядь злочину; цінностей, 

здобутих злочинним шляхом; інших визначених предметів та об'єктів, що пред-

ставляють інтерес для розслідування. 

Таким чином, розшукова діяльність слідчого — це комплекс процесуа-

льних, слідчих та негласних слідчих (розшукових) дії, розшукових непроцесуа-

льних (включаючи розшук підозрюваного) та організаційних заходів, спрямо-

ваних на пошук осіб, запідозрених у вчиненні злочину, потерпілих, свідків, 

трупів та їх частин, а також відомих знарядь злочину й інших об'єктів, місцез-

находження яких невідомо. 
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2. ТАКТИКА РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО НА ПОЧАТКО-

ВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

На початковому етапі розслідування можуть скластися певні слідчо-

розшукові ситуації, правильне вирішення яких дозволяє установити місцезна-

ходження об'єктів, що розшукуються. 

Для вирішення слідчо-розшукових ситуацій у процесі розслідування най-

більше часто проводяться наступні дії: 

 огляди (різні види); 

 попередні дослідження об'єктів; 

 застосування службово-пошукової собаки та прочісування місцевості; 

 поквартирні (подвірні) обходи; 

 перевірки на підприємствах, в установах і організаціях; 

 обстеження місць можливого збуту викраденого; 

 виявлення свідків, очевидців; 

 допити; 

 побудова достовірних моделей розшукуваних осіб, трупів та їх частин, а та-

кож інших об'єктів; 

 підготовка пошукових орієнтувань; 

 інформування співробітників і підрозділів органів внутрішніх справ; 

 розсилання запитів на підприємства, в установи й організації; 

 обшуки; 

 залучення громадськості; 

 перевірки за оперативно-довідковими, розшуковими криміналістичними об-

ліками та ін. 

Розглянемо деякі докладніше: 

Огляди. Найбільший обсяг вихідної інформації, що сприяє розшуковій ді-

яльності слідчого, дає якісний огляд місця події та попередні дослідження ви-

явлених слідів. 

Так, специфіка викрадених предметів можуть указувати на вік злочинців; 
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місце проникнення та розмір — на його статуру; характер й розташування 

зруйнованої перешкоди — на фізичну силу, зріст, професійні навички; характер 

діяння — на стать; результат протиправного діяння — на психологічні власти-

вості особистості розшукуваного. 

Цілеспрямована інформація може бути виявлена з матеріальних слідів, 

залишених злочинцем. Наприклад, виявлення і попереднє дослідження слідів 

рук дозволяють визначити: зріст людини, стать; вік (приблизний) людини; осо-

бливості будови руки, що залишила слід (відсутність одного чи декількох паль-

ців); наявність шрамів, мозолів, каліцтв кисті тощо; кількість осіб, що знаходи-

лися на місці події та ін. 

Дослідження слідів ніг (взуття) дозволяє встановити: напрямок, темп, 

швидкість пересування особи; спосіб її проникнення в приміщення; приблизний 

вік, стать, зріст, вагу, фізичні недоліки (наприклад, кульгавість); число осіб, що 

брали участь у злочині; вид взуття; характерні риси взуття, що залишило слід та 

ін. 

Попереднє дослідження слідів зубів дозволяє встановити: особливості бу-

дови зубного апарата розшукуваної людини (розміри, прикус, дефекти окремих 

зубів, відсутність деяких з них); вид зубів, що залишили сліди; факт залишення 

слідів зубними протезами та ін. 

Аналіз слідів крові на місці події дозволяє приблизно судити: 

 про час вчинення злочину — по зміні кольору крові з червоного на корич-

нювато-бурий, грязно-сірий, зеленуватий, чорний; 

 про положення потерпілого в момент злочину (стояв, сидів, лежав) — за на-

прямком потоків крові; 

 про дії злочинця на місці злочину, шлях його відходу з місця злочину — за 

залишеними ним слідами крові (на підвіконні, дверній ручці, заборі, чагар-

нику і т.ін.); 

 про дії злочинця з приховання слідів злочину — за наявністю помітних, за-

маскованих слідів крові. 

При дослідженні мікрочастинок можна установити дані про одяг розшу-
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куваного, його специфічні особливості (за частками з його житла, місця роботи, 

залишеними на місці події); професію злочинця, свідка, потерпілого (за специ-

фічними мікрочастинками на одязі, тілі, оточуючих предметах, наприклад, за 

частками металу (характерних для токаря, слюсаря); частками цементу, цегли 

(характерних для будівельників) та ін. 

Застосування службово-розшукової собаки та прочісування місцевос-

ті. У процесі розшукової діяльності слідчий може залучити службово-

розшукову собаку до розшуку особи та прочісування місцевості. 

Так, під час прочісування місцевості заподіяні особи розміщаються в ла-

нцюжок та по заздалегідь визначеному маршруту ведуть обстеження об‘єктів. 

З метою ефективного проведення прочісування місцевості, особи, що 

приймають участь у ньому, повинні ретельно інструктуватися й озброюватися 

необхідними криміналістичними і спеціальними засобами залежно від об'єктів 

пошуку. 

Розшук за методом прочісування місцевості може бути проведений та-

кими видами, як суцільний, вибірковий, однобічний, двосторонній та інші. 

При суцільному прочісуванні група розміщується в ланцюг — один біля 

іншого (у лінію, шеренгу) через визначені інтервали. Дослідження показують, 

що одна людина, рухаючись в ланцюзі по середньопересеченій місцевості, мо-

же оглянути смугу до 10 м. У тих випадках, коли планується затримання злочи-

нця, який ховається в притулках підземного типу, чи при пошуку предметів, що 

є речовими доказами, ці норми зменшуються в два-три і більш разів. 

При вибірковому прочісуванні оглядається не вся місцевість, а тільки 

окремі об'єкти, напрямки, ділянки, де найбільш ймовірне перебування розшу-

куваних об'єктів. 

Однобічне прочісування ведеться шляхом одночасного руху пошукових 

груп в одному напрямку. Двостороннє прочісування ведеться шляхом зустріч-

ного руху пошукових груп. 

У випадку виявлення на шляху розшуку характерних для злочину слідів 

чи речей, особи, що здійснюють прочісування, подають умовний сигнал для то-
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го, щоб передати інформацію слідчому чи іншій особі, яка керує операцією. 

Поквартирні (подвірні) обходи. Проводяться, як правило, з метою вияв-

лення розшукуваного, так і з метою виявлення свідків і очевидців, отримання 

від них певних даних. 

Виявлення свідків, очевидців. Насамперед, встановлюються особи, які 

випадково або в силу виконання службових обов'язків опинились на місці події: 

двірники; сторожа; робітники (зайняті будівельними, дорожніми, монтажними 

роботами); листоноші; продавці; батьки, що гуляють з дітьми; особи, що вигу-

люють собак, тощо. Якщо протиправне діяння зроблене в момент, близький до 

часу початку чи закінчення роботи розташованих у даному районі підприємств 

та установ, то очевидців варто шукати серед працюючих там працівників. 

При розшуку злочинця в багатоповерховому житловому будинку дієвим 

може виявитися поквартирний обхід та опитування проживаючих у даному пі-

д'їзді, тому, що злочинця могли бачити на шляхах підходу до будинку, у ліфті, 

на сходових площадках. 

У приватному секторі міста, у сільських населених пунктах розшук здійс-

нюється шляхом подвірного обходу й опитування усіх проживаючих. При від-

сутності даних про конкретних осіб, які мають необхідну інформацію про по-

дію, пошук очевидців здійснюється в масі людей, в основному, необізнаних. 

Якщо з'ясовується, що співрозмовник має відомості, які можуть становити ін-

терес для розшуку, про це негайно повідомляється слідчий. 

Допит. Слідчий як правило проводить допит особисто. Це допомагає йо-

му сконцентрувати всю інформацію (матеріальну й ідеальну), яка дозволяє ці-

леспрямовано вести розшукову діяльність. 

Предмет допиту може дещо змінитися, але кожний раз перед допитом 

слідчому необхідно з'ясовувати комплекс обставин, що визначають цілеспря-

мованість його розшукової діяльності. 

З метою виявлення злочинців, трупів та їх частин, різних об'єктів, а також 

інформації про них, може проводитися обшук. Як показує практика, найбільш 

часто проводиться обшук приміщень, що представляє певну складність і не по-
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збавлений деякої специфіки. Особливо це стосується процесуальної регламен-

тації його проведення. 

Приймаючи рішення про провадження обшуку, слідчий повинний володі-

ти комплексом інформації, яка дозволяє успішно вирішувати пошукові задачі: 

стосовно до конкретного приміщення – встановлювати імовірні місця, де мо-

жуть знаходитись об'єкти розшуку. 

Побудова достовірних моделей розшукуваних осіб, трупів та їх час-

тин, предметів; підготовка пошукових орієнтувань. Одержавши певний об-

сяг інформації про злочинця, слідчий приступає до її осмислення, обробку та 

створення опису зовнішності за методом словесного портрета. 

Суб'єктивні портрети бажано складати при особистій участі осіб, які ба-

чили розшукуваного. У цих цілях використовуються різноманітні комп'ютерні 

програми. 

Виходячи з психології запам'ятовування та сприйняття, у пошукові орієн-

тування за ознаками зовнішності варто включати загально-фізичні, анатомічні, 

функціональні ознаки, а також супутні, особливі і помітні прикмети. При знач-

ному обсязі даних варто не включати ознаки, які відносяться до середніх пара-

метрів, тому що вони утруднюють створення уявного образа розшукуваного. 

До пошукового орієнтування доцільно включати наступні ознаки: стать, 

зріст, вік, статура, антропологічний тип; колір волосся, колір очей. Інші ознаки 

зовнішності, внесені в орієнтування, повинні представляти собою елементи 

особливих чи помітних прикмет, а також відхилення від середніх характерис-

тик окремих ознак зовнішнього вигляду. 

Це характеризується тим, що особам, які займаються розшуком, у біль-

шості випадків не вдається тривало утримувати в пам'яті сприйняту інформа-

цію про зовнішність. Варто мати на увазі, що пам'ять людини, як правило, 

утримує інформацію до 11-13 позицій. Найбільш успішний розшук проводиться 

за однією-двома помітними чи особливими прикметами, хоча в орієнтуваннях 

дані про загально-фізичні й антропологічні ознаки можуть бути вказані в доста-

тній кількості. 
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До орієнтування про розшук предметів включається: найменування 

предмета; модель, назва; країна-виготовлювач, фірма, торгова марка; серія, но-

мер, рік випуску (видачі); короткий опис предмета, дефекти, особливості будо-

ви та ін. 

Інформування співробітників і підрозділів органів внутрішніх справ. 

Слідчий інформує працівників патрульно-постової служби, ДПС, дільничних 

інспекторів, співробітників служб кримінальної міліції в масштабах міста, на 

території якого ведеться розшук, про встановлені індивідуальні ознаки об'єктів 

розшуку. 

Наявну інформацію бажано зберігати в персональному комп'ютері. Це до-

зволяє передати її по каналах зв'язку в інші органи внутрішніх справ та підклю-

чити додаткові сили для розшуку конкретних об'єктів. 

Розсилання запитів на підприємства, в установи й організації. Як по-

казує практика, залучення громадськості дає додаткові можливості слідчому у 

вирішенні задач розшукової діяльності. Нерідко важливі очевидці встановлю-

ються після звертання органів розслідування до колективів підприємств, уста-

нов, організацій (особливо до тих з них, що розташовані неподалік від місця 

події) та населення з проханням про те, щоб ці особи повідомили слідчого чи у 

відділ міліції. 

Особливим напрямком у діяльності слідчого з розшуку об'єктів, місцез-

находження яких невідоме, є звернення до засобів масової інформації. Публі-

кації в газетах, виступи по радіо, подача інформації через телебачення, нерідко 

призводять до позитивних результатів. 

Перевірка за оперативно-довідковими, пошуковими і криміналістич-

ними обліками. Результати розшукової діяльності слідчого, що отримані на 

початковому етапі розслідування, можуть залучатися для активізації розшуку з 

використанням можливостей регіональних обліків. 

В управліннях інформаційних технологій ГУМВС областей можна одер-

жати такі дані: про засуджених, арештованих і притягнутих у якості обвину-

вачених на території держави, області; про засуджених до позбавлення волі, які 
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прибули для відбування покарання в дану область; про осіб, які вчинили злочи-

ни; про осіб, що вчинили адміністративні правопорушення; про осіб, які вчини-

ли суспільно-небезпечні діяння та поміщені за рішенням суду в психіатричні 

лікарні; про особливо небезпечних злочинців (рецидивістів, гастролерів, орга-

нізаторів злочинних груп, авторитетів кримінального середовища); про особли-

во небезпечні нерозкриті та розкриті злочини з характерним способом вчинен-

ня; про втрачену та виявлену зброю, власників нарізної, ненарізної та газової 

зброї; про викрадений автомототранспорт; про осіб, оголошених у розшук, а 

також про осіб, які пропали без вісти та ін. 

В експертно-криміналістичних підрозділах ГУМВС можна одержати 

інформацію: про осіб, які вчинили злочини проти особистості; кишенькових 

злодіїв; квартирних злодіїв та осіб, що скуповують крадене; крадіях транспорт-

них засобів; алкоголіках, наркоманах, власниках притонів та ін.; підроблених 

грошових знаках та цінних паперах; підроблених документах, виготовлених 

поліграфічним способом. 

Для підвищення ефективності розшукової діяльності на початковому ета-

пі розслідування необхідно проводити тактичні операції та комбінації. По-

єднання слідчих (розшукових) дій, організаційних, технічних та оперативних 

заходів завжди дає позитивні результати – дозволяє вирішити як тактичні, так і 

стратегічні завдання розшуку. Зміст цих заходів, а також час, місце, послідов-

ність реалізації, використання сил, засобів, методів охорони суспільного поряд-

ку та інші повинні охоплюватися єдиним тактичним задумом. 

 

 

3. ТАКТИКА РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧОГО НА НАСТУП-

НОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

На наступному етапі розслідування можуть скластися такі типові слідчо-

розшукові ситуації: 

перша — відомий підозрюваний, але не виявлені викрадені цінності (у 

тому числі відшкодування матеріального збитку), знаряддя вчинення злочину, а 
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також окремі свідки злочину; 

друга — встановлено особу підозрюваного, але невідоме його місцезна-

ходження. 

Для вирішення першої слідчо-розшукової ситуації проводяться: 

 заходи щодо виявлення свідків, осіб, що мають інформацію про приватне 

життя підозрюваного та його близьке оточення; 

 допити; 

 розсилання орієнтувань в органи внутрішніх справ, доходів та зборів (пода-

ткові, митні державні органи); 

 розсилання запитів у різні інстанції; 

 перевірки за обліками органів внутрішніх справ та інших правоохоронних 

органів, а також за документами підприємств, організацій та установ; 

 обстеження місць можливого збереження або збуту викраденого; 

 слідчі експерименти з метою перевірки й уточнення показань на місці; 

 пред'явлення для впізнання, призначення експертиз та ін. 

Виявлення свідків з наступним їх допитом дозволяє одержати важливі 

дані про місця можливого перебування розшукуваного. Варто мати на увазі, що 

допит сусідів, знайомих, осіб, що мали можливість спостерігати за приватним 

життям підозрюваного, дозволяє одержати інформацію про його зв'язки, про 

колишні місця проживання, роботи, знайомства, приналежності різних підсоб-

них приміщень, будівель та за допомогою цього встановити місця приховання 

знарядь злочинів, викраденого майна. 

У процесі організації розшуку майна, цінностей варто виходити з їх дефі-

цитності, розміру й обсягу, часу, необхідного для його реалізації, можливостей 

збуту, способу транспортування, кількості осіб, заподіяних на вантажно-

розвантажувальних роботах та ін. На протязі розшуку потрібно тримати на кон-

тролі як місця традиційної, так і нетрадиційної реалізації предметів, товарів, 

наприклад, тимчасові дорожні стоянки автомобілів, що перевозять вантажі на 

великі відстані. 

При направленні орієнтувань та запитів необхідно повідомляти конк-
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ретні (індивіалізуючі) дані, давати цілеспрямовані завдання. 

Звертання в управління інформаційних технологій ГУМВС дозволяють 

одержати дані: 

 про осіб, оголошених у розшук органами безпеки, внутрішніх справ та про-

куратурою; 

 про засуджених до позбавлення волі; 

 про засуджених в іноземних державах та переданих для відбування пока-

рання; 

 про засуджених до позбавлення волі умовно, а також з відстрочкою вико-

нання вироку. 

В управлінні інформаційних технологій ГУМВС можна одержати дані 

про правопорушення та злочини, вчиненні іноземними громадянами, особами 

без громадянства та громадянами, що постійно проживають за кордоном. Та-

кож тут зосереджені дані: про зниклих без вісті осіб, непізнаних трупах, неві-

домих хворих та дітях; особах, оголошених у розшук; втрачену та виявлену на-

різну зброю; розшукуваний та безхазяйний автотранспорт; викрадені та вилу-

чені номерні речі; про осіб, що представляють оперативний інтерес (за ознака-

ми зовнішності на базі відеозапису). 

В експертно-криміналістичних підрозділах ГУМВС ведуться колекції та 

картотеки, дані яких можуть використовуватися для здійснення розшуку різних 

об'єктів. 

У ситуаціях, коли додаткова робота з підозрюваним призводить до вста-

новлення місцезнаходження знарядь вчинення злочинів чи викраденого майна, 

виникає необхідність у проведенні слідчого експерименту з метою перевірки й 

уточненні показань на місці з наступним упізнанням виявленого, а також про-

веденням експертиз, якщо це диктується необхідністю. 

Для вирішення другої слідчо-розшукової ситуації після встановлення 

особи підозрюваного, місцезнаходження якого невідомо, слідчий, відповідно до 

ст.281 КПК, оголошує розшук та доручає його відповідним органам. 

Як показує практика, з метою ухилення від затримання підозрювані: 
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 виїжджають у ті регіони, де їх розшук утруднений чи взагалі неможливий (у 

тому числі за межі країни); 

 змінюють місце проживання в межах регіону; 

 вкриваються в заздалегідь обраних (обладнаних) схованках; 

 виїжджають у місцевості (населені пункти), покинуті місцевими жителями; 

 змінюють анкетно-біографічні дані (прізвище, ім'я, по батькові, рік і місце 

народження, національність та ін.); 

 змінюють ознаки зовнішності (колір волосся, зачіску, колір обличчя, відро-

щують бороду, вуса), імітують фізичні недоліки й ін.; 

 підробляють документи, які засвідчують особистість; 

 вчиняють (можливо в іншому регіоні) менш тяжкий злочин з метою бути 

засудженими до позбавлення волі, тим самим уникнути розшуку й ін. 

Відповідно з п.2 ч.1 ст.280 КПК, досудове розслідування може бути зупи-

нене після повідомлення особі про підозру у разі, якщо підозрюваний перехо-

вується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відпові-

дальності і його місце знаходження невідоме. 

До зупинення досудового розслідування слідчий зобов‘язаний виконати 

всі слідчі розшукові та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та 

можливе, а також всі дії для встановлення місцезнаходження особи, якщо зупи-

нити досудове розслідування необхідно у зв‘язку з обставинами, передбачени-

ми п.2 ч.1 ст.280 КПК. 

Дії, з яких складається оголошення розшуку слідчим, з одного боку, та 

оперативним органом — з іншого, входять у виняткову компетенцію кожного з 

них. Про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове 

розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досу-

дового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вно-

сяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Постанова про оголошення розшуку повинна бути без зволікання спрямо-

вана в оперативний підрозділ, якому доручається здійснення заходів щодо 

встановлення місцезнаходження підозрюваного. До постанови необхідно прик-
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ласти: копію постанови про обрання запобіжного заходу, орієнтування (бажано 

з копією фотографії підозрюваного), інші матеріали, що забезпечують цілесп-

рямованість розшуку. 

На основі постанови слідчого оперативні підрозділи здійснюють місце-

вий, республіканський і міжнародний розшук.  

У випадку місцевого розшуку вони здійснюють комплекс оперативно-

розшукових, пошукових, інформаційно-довідкових та інших дій, спрямованих 

на виявлення розшукуваної особи, за допомогою локальної системи оператив-

но-довідкових обліків та адресних бюро. 

При республіканському розшуку – комплекс перерахованих дій з викорис-

танням системи всіх оперативно-довідкових обліків та адресних бюро МВС, 

УВС областей. 

У процесі міжнародного розшуку правоохоронними органами України та 

закордонних країн реалізується комплекс оперативно-розшукових та інформа-

ційно-довідкових заходів, здійснюваних за посередництвом національних бюро 

Інтерполу, спрямованих на виявлення розшукуваних осіб, які знаходяться за 

межами держави (ініціатора розшуку). 

Доручення проведення розшуку оперативному підрозділу не звільняє слі-

дчого від обов'язку самому вживати заходів до встановлення місця перебування 

підозрюваного. Особливо важливо не сповільнювати темп пошукових заходів у 

період часу, що необхідний для початку розшукового провадження, вивчення 

матеріалів кримінальної справи та планування розшуку. 

Особливості діяльності слідчого з розшуку підозрюваного на етапі, що 

починається з оголошення розшуку, визначаються більш високим рівнем взає-

модії з оперативним підрозділом, який здійснює пошукові заходи паралельно зі 

слідчим. 

Доручення слідчого про розшук підозрюваного наділяє орган внутрішніх 

справ широкою ініціативою у виборі засобів і методів пошукової діяльності, 

передбаченої відомчими нормативними актами. У цей період створюються пе-

редумови для ефективного проведення тактичних операцій. 



 40 

Сполучення слідчих дій, оперативно-розшукових, технічних, організацій-

них заходів, реалізованих у рамках тактичної операції на подальшому етапі ро-

зслідування, дозволяє вирішити комплекс різних розшукових задач. 

Тактичні операції наступного етапу розслідування дозволяють: 

 встановити час і місце реалізації викраденого, маршрут пересування злочи-

нця при зміні місця притулку; 

 встановити осіб, які знають місцезнаходження розшукуваного; 

 створити умови, що спонукають підозрюваного діяти в скрутній для нього 

обстановці, приймати рішення щодо реалізації викраденого, зміни місця або 

умов його збереження; 

 створити умови, що змусять розшукуваного робити конкретні (установлені) 

дії; 

 створити умови, що вводять в оману підозрюваного та його близьке оточен-

ня щодо району, часу, характеру розшукових заходів; 

 створити умови, що вводять в оману підозрюваного та його близьке оточен-

ня щодо характеру інформації, яка наявна у слідчого, 

 створити умови, що змусять підозрюваного з'явитися в орган внутрішніх 

справ та ін. 

Важливими умовами успішної взаємодії слідчого з оперативним підрозді-

лом під час розшуку підозрюваного є погоджене планування пошукових захо-

дів та постійний обмін інформацією. Це дозволяє не тільки уникнути дублю-

вання розшукових заходів, але і більш ефективно застосувати наявні можливос-

ті. Перевірка версій про місцезнаходження підозрюваного істотно утруднюєть-

ся та втрачає ефективність без існування обґрунтованого й постійно коригуємо-

го плану розшуку, що передбачає об'єднання зусиль на основі розмежування 

компетенції. 

Самостійна діяльність слідчого в цей період характеризується специфі-

кою засобів і методів, тому що не пов‘язана з провадженням слідчих (розшуко-

вих) дій. 

У цей період можна виділити наступні типові напрямки діяльності слі-
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дчого: 

 ведення обліку припинених справ (шляхом складання списків, картотек), їх 

аналіз та зіставлення за способом й місцем вчинення злочину, предметом 

злочинного посягання, застосовуваними знаряддями вчинення протиправ-

ного діяння і т.ін. (отримана інформація використовується для побудови ро-

зшукових версій, інформування оперативного підрозділу); 

 вивчення аналогічних кримінальних справ, виявлення злочинів, що могли 

бути вчинені одними особами; 

 проведення запитів та орієнтувань; 

 вивчення добової та декадної оперативної інформації, орієнтувань, що на-

дійшли з інших регіонів. 

Правильно організований і ефективно проведений слідчим розшук пови-

нен призвести до встановлення місцезнаходження та затримання підозрювано-

го, його особистого обшуку, огляду, допиту і пред'явленню для впізнання. 

Слід спеціально зазначити про доцільність та ефективність використання 

сучасних науково-технічних засобів і криміналістичних методів на всіх етапах 

розслідування, що остаточно впливають на якість пошукової діяльності слідчо-

го. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Розшукова діяльність слідчого — це комплекс процесуальних, слідчих та 

негласних слідчих (розшукових) дії, розшукових непроцесуальних (включаючи 

розшук підозрюваного) та організаційних заходів, спрямованих на пошук осіб, 

запідозрених у вчиненні злочину, потерпілих, свідків, трупів та їх частин, а та-

кож відомих знарядь злочину й інших об'єктів, місцезнаходження яких невідо-

мо. 

При проведенні початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів 

складаються різні слідчо-розшукові ситуації, правильне вирішення яких дозво-

ляє установити місцезнаходження розшукуваних об'єктів. 

Для вирішення слідчо-розшукових ситуацій у процесі розслідування най-
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більше часто проводяться наступні дії: огляди (різні види); попередні дослі-

дження об'єктів; застосування службово-пошукової собаки та прочісування мі-

сцевості; поквартирні (подвірні) обходи; перевірки на підприємствах, в устано-

вах і організаціях; обстеження місць можливого збуту викраденого; виявлення 

свідків, очевидців; допити; побудова достовірних моделей розшукуваних осіб, 

трупів та їх частин, а також інших об'єктів; підготовка пошукових орієнтувань; 

інформування співробітників і підрозділів органів внутрішніх справ; розсилан-

ня запитів на підприємства, в установи й організації; обшуки; залучення гро-

мадськості; перевірки за оперативно-довідковими, розшуковими криміналісти-

чними обліками та ін. 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке розшукові дії та як вони тлумачаться в теорії криміналістики 

та кримінального процесу? 

2. Що таке розшукова діяльність слідчого, з якими діями вона пов‘язана? 

3. Які засоби розшукової діяльності слідчого застосовуються на різних 

етапах розслідування? 

4. Що таке типові слідчо-розшукові ситуації, чим вони характеризують-

ся? 

5. В чому полягає особливості діяльності слідчого з розшуку підозрюва-

ного? 
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ТЕМА № 2.1 РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ. 

2. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ. 

3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ВБИВСТВ. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Нормативні акти 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради.— 1996.— № 30.— Ст. 

141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

3. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

4. Закон України "Про організаційно–правові основи боротьби з організо-

ваною злочинністю" № 3341–12 від 30.06.1993 р. 

5. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-

мінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

6. Про затвердження Інструкції про організацію проведення негласних слі-

дчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному прова-

дженні // Наказ Генеральної прокуратури України, МВС України, Служби без-

пеки України… № 114/1042/516 від 16.11.2012 року. 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у 

справах про злочини проти життя та здоров‘я особи" від 07.02.2003 р. №2. 

 

Основна література 

8. Криминалистическая характеристика преступления. Сборник научных 

трудов.— М., 1984. 

9. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти. Кол. авторів: Глибко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. 

В.Ю. Шепітька.— К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2010. 

10. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. видання для слідчих і 

дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. — К.: 

Видавничий дім „Ін Юре‖, 2003. 

 

Додаткова література 
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11. Каптелинин Е.Ф. Тщательный осмотр места происшествия обеспечил 

успешное раскрытие убийства // Следственная практика.— М.,1987.— Вып. 

151. 

12. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в свя-

зи с исчезновением потерпевшего.— М., 1967. 

13. Мудьюгин Г.Н. Расследование убийств, замаскированных инсцениров-

ками.— М., 1973. 

14. Разумов Э.А. Изучение материальной обстановки места происшествия 

с целью определения времени совершения убийства // Криминалистика и суде-

бная экспертиза.— К., 1989.— Вып. 39. 

15. Типичные версии по делам об убийствах.— М., 1989. 

16. Зеленковский С.П. Уголовно-процессуальное и криминалистическое 

значение изучения личности потерпевшего в расследовании убийств // Крими-

налистика и судебная экспертиза.— К., 1977.— Вып. 14.— С. 21-29. 

 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: закріпити теоретичні знання про основи методики розс-

лідування вбивств, кримінально-правову та криміналістичну характеристики, а 

також виробити навички оцінки ситуації при виявленні ознак злочинів та при-

йняття процесуально-обґрунтованих і тактично-доцільних рішень. 

 

ВСТУП 

Україна набула незалежності й почала свій розвиток як самостійна держа-

ва, поступово реформуючи різні сфери суспільства: судочинство, вищу освіту, 

охорону здоров‘я та інші системи, що знайшло своє відображення у нових зако-

нах та Конституції України. Людину, її життя і здоров‘я, честь і гідність, недо-

торканість і безпеку визнано в Україні найвищою соціальною цінністю. Відпо-

відно до Конституції України держава взяла на себе обов‘язок захищати життя 

людини від злочинних посягань. Тому проблеми попередження та розкриття 

злочинів, вчинених проти особи, не втрачають актуальності. 

Зміни у суспільстві, які відбулися останніми роками у всіх сферах гро-

мадського життя в Україні закономірно привели до соціальної напруги, масш-

таби якої залежать як від ефективності державної політики, так і від морального 

стану самого суспільства. Загальновідомо, що у період кардинальних змін сус-

пільного ладу, загострюються соціальні протиріччя, виникають конфлікти між 
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різними верствами населення, напружується криміногенна обстановка та спо-

стерігається різке зростання злочинності. 

Розвиток незаконних видів підприємництва та швидке накопичення капі-

талу з однієї сторони та різке зниження рівня життя більшої частини населення 

з іншої у нашій державі, спричинили стрімкий зріст злочинів корисливої та на-

сильницько-корисливої направленості. Значну частку серед них займають зло-

чини проти життя та здоров‘я особи. 

Законодавець відокремив цю групу злочинів у розділ КК України ―Зло-

чини проти життя та здоров‘я особи‖, яка охоплює 31 склад злочинів і три види 

злочинних посягань: 1) злочини проти життя особи; б) злочини проти здоров'я 

особи; в) злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я особи.  

Кожен вид зазначених злочинів може бути відповідним чином класифіко-

ваний.  

Злочини проти життя особи поділяються на вбивства (статті 115-119) та 

доведення до самогубства (ст. 120).  

У свою чергу, вбивства поділяються на: а) просте умисне вбивство (ч. 1 

ст. 115), б) умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (кваліфіковані види 

вбивства) (ч. 2 ст. 115), в) умисне вбивство при пом'якшуючих обставинах 

(привілейовані види вбивства) вчинене в стані сильного душевного хвилювання 

(ст. 116), матір'ю своєї новонародженої дитини (ст. 117), при перевищенні меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 

злочинця (ст. 118), г) вбивство через необережність (ст. 119).  

Злочини проти здоров'я є трьох видів: 1) тілесні ушкодження; 2) за-

вдання фізичних або моральних страждань; 3) зараження соціальними хвороба-

ми.  

Тілесні ушкодження поділяються на: умисне тяжке тілесне ушкодження 

(ст. 121), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122), умисне тяж-

ке тілесне ушкодження, заподіяне у стані сильного душевного хвилювання (ст. 

123), умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж 

необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання 
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злочинця (ст. 124), умисне легке тілесне ушкодження (ст. 125), необережне тя-

жке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128).  

До злочинів, які полягають у завданні фізичних або моральних страж-

дань, належать: побої і мордування (ст. 126), катування (ст. 127), погроза вбивс-

твом (ст. 129).  

Зараження соціальними хворобами охоплює: зараження вірусом імуноде-

фіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (ст. 130), зараження 

венеричною хворобою (ст. 133).  

Злочини, що ставлять у небезпеку життя та здоров'я особи, поділя-

ються на: злочини в медичній сфері діяльності та інші злочини.  

У межах відведеного часу лекції серед організації розкриття та розсліду-

вання всіх злочинів проти життя та здоров‘я особи особливого значення набу-

вають найбільш тяжкі злочини цього виду, а саме вбивства та їх різновиди.  

 

 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВБИВСТВ 

Вбивство — умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ст. 

115 КК), та є злочином проти життя людини. Найважливішим завданням орга-

нів досудового розслідування є швидке розкриття таких злочинів, встановлення 

причин і умов, що сприяють їх вчиненню. Особливість розслідування вбивств 

зумовлена складними ситуаціями, наприклад, відсутністю, свідків, великою кі-

лькістю версій розслідування, характером речових доказів, інсценуванням у де-

яких випадках обставин події злочину. 

Ефективному розслідуванню злочинів сприяє з'ясування даних, що скла-

дають криміналістичну характеристику вбивств, тобто сукупність криміналіс-

тично значущих елементів, таких, що сприяють найбільш швидкому розсліду-

ванню. 

До елементів криміналістичної характеристики вбивств належать: 

1. спосіб вчинення; 

2. спосіб приховання; 
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3. місце, час та обстановка; 

4. особа, що вчинила злочин; 

5. особа потерпілого; 

6. ―слідова картина‖. 

При з‘ясуванні криміналістичної характеристики вбивств важливо з'ясу-

вати, як вбивство було вчинено — в умовах неочевидності або очевидності. 

З'ясування цієї обставини впливає на планування та організацію розслідування. 

У першому випадку факт вчинення вбивства неочевидний і особа, яка 

вчинила цей злочин, невідома. Завданням розслідування є встановлення особи, 

що вчинила злочин, обставин вчинення злочину, особи потерпілого. 

Вбивство, вчинене в умовах очевидності, характеризується тим, що осо-

ба, яка вчинила злочин, відома, злочин учинявся у присутності інших осіб. За-

вданням розслідування є встановлення обставин злочину, виявлення речових 

доказів, встановлення особи потерпілого і мотивів убивства. 

Розглянемо основні елементи криміналістичної характеристики вбивств. 

Спосіб вчинення. Такі способи надзвичайно різноманітні: застосування 

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

утоплення та ін. Спосіб вчинення часто вказує на особу, яка вчинила злочин, і 

дає змогу висувати версії як щодо підозрюваного, так і щодо мотивів учинення 

злочину. Спосіб вчинення злочину орієнтує слідчого на комплекс слідів і речо-

вих доказів, що можуть бути виявлені у процесі розслідування. Крім того, спо-

сіб вчинення може сприяти встановленню особи потерпілого (йдеться про ха-

рактер попередніх стосунків потерпілого з підозрюваним). 

Спосіб приховання. Найбільш традиційними способами приховання є: 

знищення слідів злочину; приховання чи знищення знарядь і засобів; інсцену-

вання вбивства під нещасний випадок чи самогубство; знищення трупа (спалю-

вання, утоплення, розчленування, закопування); спотворення трупа з метою 

приховання особи потерпілого. Такі дії пов'язані, як правило, з бажанням підоз-

рюваного уникнути відповідальності, приховати свою причетність до злочину. 
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Час, місце та обстановка події злочину. Особа, що вчинила злочин, 

обирає, як правило, вечірній або нічний час, коли немає свідків, коли потерпі-

лий один у будинку чи в офісі або в іншому місці. Місце вчинення вбивства — 

найчастіше безлюдна місцевість чи квартира, в якій потерпілий може бути 

один. Це також може бути транспорт (автомобільний чи залізничний), зруйно-

вані будинки або недобудовані, інші місця, куди з різних обставин потрапляє 

потерпілий. Місце злочину, як і обстановка, є надзвичайно важливим джерелом 

інформації, бо воно містить чималу кількість слідів і речових доказів, що ви-

значають напрям розслідування і висунення слідчих версій. 

Особа, яка вчинила злочин. Соціальний і психологічний портрет підоз-

рюваного має різноманітні риси залежно від того, є злочин умисним чи необе-

режним. Особа, що вчинила вбивство навмисно, характеризується негативно, 

має такі якості, як агресивність, жорстокість, егоїзм, цинізм, зневага до чужих 

інтересів, розпущеність тощо. Серед підозрюваних цієї категорії переважають 

наркомани, сексуальні психопати, особи з психічними відхиленнями. У випад-

ках необережних вбивств підозрювані, як правило, не мають таких якостей. Дії 

особи, що вчинила злочин, на місці події дають змогу дійти висновків щодо її 

обережності, продуманості дій, наявності професійних навиків, сили, жорсто-

кості та ін. 

Особа потерпілого. Особа потерпілого нерідко вказує на особу, що вчи-

нила злочин (зв'язки потерпілого з підозрюваним, характер їхніх стосунків, мо-

тиви вчиненого злочину). Тому вивчення особи потерпілого дає змогу висунути 

версії щодо вбивці, мотивів учинення злочину, в окремих випадках щодо вік-

тимного поводження потерпілого. 

Слідова картина події. Слідову картину утворюють обставини і сліди 

події злочину. Їх виявлення, аналіз, встановлення причинних зв'язків дають 

змогу побудувати картину події, сформувати уявні або дійсні моделі злочину, 

встановити механізм його вчинення. Дослідження таких слідів і речових доказів 

може вказати на особу, що вчинила злочин, особу потерпілого та обставини по-

дії, виявити негативні обставини, сліди приховання злочину. 
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ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Вбивство — умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ст. 

115 КК), та є злочином проти життя людини. Найважливішим завданням орга-

нів досудового розслідування є швидке розкриття таких злочинів, встановлення 

причин і умов, що сприяють їх вчиненню. Особливість розслідування вбивств 

зумовлена складними ситуаціями, наприклад, відсутністю, свідків, великою кі-

лькістю версій розслідування, характером речових доказів, інсценуванням у де-

яких випадках обставин події злочину. 

Підставами для початку досудового розслідування вбивств є: а) вияв-

лення трупа з ознаками насильницької смерті; б) заяви очевидців вбивства; в) 

зникнення людини за наявності обставин, що вказують на можливість її вбивст-

ва; г) явка з повинною; д) безпосереднє виявлення оперативним працівником, 

слідчим, прокурором ознак злочину. 

 

 

2. РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ 

Відповідно ст. 91 КПК України, у процесі розслідування вбивств необ-

хідно з'ясувати низку обставин, які підлягають доказуванню у кримінально-

му провадженні. До них належать: 1) що було наявним — насильницьке запо-

діяння смерті чи смерть сталася від інших причин (нещасний випадок, хворо-

ба); 2) безпосередня причина смерті; 3) яким способом, за допомогою яких зна-

рядь вчинено вбивство; 4) час настання смерті (має важливе значення для вста-

новлення багатьох обставин, зокрема, часу вчинення злочину, визначення кола 

можливих свідків, організації оперативних заходів, пов'язаних з пошуком осо-

би, яка вчинила злочин тощо); 5) місце вчинення вбивства; 6) обставини, за 

яких вчинено вбивство; 7) особа жертви (може бути встановлена у разі вияв-

лення документів, що засвідчують особу, а також пред'явлення для впізнання 

особам, які першими виявили потерпілого, або тим, які проживають поруч з мі-

сцем події; особа жертви може бути встановлена шляхом звернення до кримі-

налістичних обліків, зокрема, до дактилоскопічного та обліку осіб, що безвісти 
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зникли; 8) співучасники вбивства і роль кожного з них у вчиненні злочину; 9) 

особа, що вчинила злочин (може бути встановлена шляхом опитування свідків, 

складання суб‘єктивного портрету та його демонстрація по телебаченню); 10) 

мотиви вбивства (помста, користь, ревнощі, бажання усунути конкурента, «роз-

борки» мафіозних груп); 11) обставини, що сприяли вбивству (умисному чи не-

обережному). 

Вищезазначені обставини складають основні питання розслідування 

вбивств, але не вичерпують їх. 

Початкові дії під час розслідування вбивств охоплюють невідкладні слі-

дчі (розшукові) дії та оперативні заходи. До оперативних заходів належать: 

організація переслідування особи, що вчинила злочин, опитування громадян, 

які першими виявили труп, або тих, які перебували на місці злочину, організа-

ція спостереження на вокзалах, пристанях, улаштування засідок тощо. 

Невідкладною слідчою дією є огляд місця події та трупа. Особливості 

огляду місця події у справах цієї категорії випливають із специфіки характеру 

вбивства (застосування вогнепальної зброї, удавлення зашморгом, отруєння 

тощо). Важливими є також пошук і огляд слідів та речових доказів. Характер 

вбивства орієнтує слідчого на пошук слідів, характерних для застосування тих 

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

пальної зброї можуть бути гільзи, стріляні кулі, іноді пістолет, а також сліди 

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

рування. Аналіз таких слідів дасть змогу зробити висновок про вид зброї, з якої 

було зроблено постріл; під час дослідження мікрослідів (крупинок, ниток) мо-

жна встановити групову належність тканини одягу особи, що вчинила злочин. 

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

чити посуд із залишками харчів, лікарські препарати (порошки, пляшки з ліка-

ми), виділення потерпілого. 

У разі удавлення зашморгом чи повішення, особливу увагу слід зосереди-

ти на матеріалі зашморгу, його формі, способу зав'язування, бо це часто пов'я-

зано з фаховими навичками особи, що вчинила злочин, і може вказати на певне 



 51 

коло осіб, які могли бути причетними до події. Огляд місця події і трупа здійс-

нюється у відповідності ст. 238 КПК з обов‘язковою участю судово-медичного 

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

чому у здійсненні огляду, зосереджуючи свою увагу на огляді трупа. Проте це 

не означає, що огляд трупа здійснюється тільки судово-медичним експертом, 

слідчий також бере в ньому найактивнішу участь. 

Огляд трупа здійснюється в певній послідовності. У такій саме послідов-

ності фіксуються у протоколі його результати. Під час огляду трупа у протоколі 

зазначаються: а) загальні дані (зріст, вік, стать, поза, положення); б) одяг (його 

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

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

розташування). 

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

можуть бути виявлені документи, предмети, загублені злочинцем, знаряддя 

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

злочину. 

У процесі огляду місця події, внаслідок аналізу виявленого, слідчий під 

час моделювання картини злочину може виявити негативні обставини (інсцену-

вання) — такі, що суперечать даним про природний розвиток подій. Зокрема, 

це може бути посмертний характер странгуляційної борозни у разі заяви про 

самогубство потерпілого, відсутність крові за наявності багатьох ножових по-

ранень тощо. 

До першочергових слідчих дій належить призначення судово-медичної 

експертизи. Серед питань, що розв'язуються судово-медичною експертизою, 

можуть бути такі: причина смерті, час її настання; характер та послідовність 

ушкоджень; чи міг постраждалий нанести собі ушкодження; прижиттєвість або 

післясмертність ушкоджень трупа; його резус-фактор, що сприяє визначенню 

особливостей крові, сліди якої можуть бути виявлені на одязі підозрюваного. 

Судово-медична експертиза відкриває можливість для індивідуальної ідентифі-

кації особи по крові, частках м'язів, фрагментах кісток тощо. 
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Поряд із судово-медичною експертизою можуть призначатися й інші екс-

пертизи, зокрема судово-балістична, трасологічна, дактилоскопічна, біологічна 

тощо. 

До невідкладних слідчих дій також належить пред'явлення трупа для 

впізнання. Потреба у цьому виникає тоді, коли іншим шляхом особу постраж-

далого встановити неможливо. Пред'явлення для впізнання здійснюється у мор-

гу особам, які заявили про зникнення, або можливому вбивці. Пред'явленню 

для впізнання передує допит заявників про прикмети зовнішності та одягу пос-

траждалого, а також здійснення туалету трупа з метою надати зовнішності 

прижиттєвого вигляду. Результати пред'явлення для впізнання фіксуються у 

протоколі. 

Під час розслідування вбивств особливе місце посідає допит свідків. До 

плану допиту долучаються всі питання, що характеризують склад злочину. 

Особливе значення має деталізація показань, бо вона може містити необхідну 

інформацію для контрольних запитань і перевірки показань свідків. Показання 

свідків можуть мати значення для розшуку особи, яка вчинила злочин (опис 

прикмет зовнішності), і наступного пред'явлення для впізнання. 

Також під час розслідування вбивств однією із важливих слідчих дій є 

обшук, який проводиться за процесуальними вимогами ст.ст. 223, 233-236 

КПК. Мета обшуку — пошук слідів і речових доказів причетності особи до зло-

чину. У процесі обшуку слідчий повинен бути орієнтований на пошук: одягу і 

взуття підозрюваного, що були на ньому під час події; знарядь і засобів заподі-

яння смерті; цінностей і предметів, що належали потерпілому; зброї і боєприпа-

сів; листування, фотознімків та інших даних, що можуть пояснити характер 

стосунків між злочинцем і потерпілим; слідів крові. 

Під час проведення обшуку в будинках, надвірних будівлях і на дворових 

ділянках можуть бути виявлені сліди розчленування та останків розчленованого 

трупа. 

Успіх розслідування вбивства визначається його плануванням. Плану-

вання у своїй основі передбачає висунення версій, виявлення доказів, внаслідок 
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логічного аналізу їх походження, ролі і значення. Висунення загальних версій є 

важливим етапом планування і здійснюється в тій стадії розслідування, коли 

вже проведені основні невідкладні слідчі дії. Аналізуючи одержані докази, слі-

дчий висуває найбільш ймовірні версії, серед яких суттєве значення мають вер-

сії про осіб, що вчинили вбивство, і мотиви вчинення злочину. 

Залежно від одержаних матеріалів, можуть бути висунуті такі типові ве-

рсії: 

 смерть є наслідком вбивства; 

 смерть є наслідком самогубства; 

 смерть є наслідком нещасного випадку; 

 природна смерть. 

Щодо мотивів вбивства можуть бути висунуті такі версії: 

1. вбивство з метою заволодіння майном потерпілого; 

2. вбивство із помсти; 

3. вбивство з метою приховання іншого злочину і через страх викриття; 

4. вбивство з метою позбавлення необхідності турбуватися про потерпі-

лого чи з метою одержання свободи дій (вступити в інший шлюб, не 

сплачувати аліменти тощо); 

5. вбивство у сварці, бійці; 

6. вбивство з необережності; 

7. вбивство під час необхідної оборони. 

Неприпустимо перебувати в полоні однієї версії, якою б правдоподібною 

вона не здавалася. 

Висунення слідчих версій сприяє вирішенню таких питань: 

 чи вчинено вбивство в місці виявлення трупа; 

 шляхи проникнення підозрюваного до місця злочину або виявлення трупа; 

 діяла на місці злочину одна людина чи кілька; 

 які зміни на місці події залишила особа, що вчинила злочин; 

 тривалість перебування підозрюваного на місці події; 

 час вчинення вбивства (час доби); 
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 положення жертви і підозрюваного в момент вбивства; 

 які дії, крім вбивства, вчинила особа на місці злочину; 

 які предмети залишив підозрюваний на місці злочину; 

 які сліди з місця події могли залишитись на особі, що вчинила злочин; 

 хто і звідки міг бачити і чути те, що відбувалося. 

Після затримання підозрюваного на подальшому етапі можуть бути про-

ведені такі слідчі (розшукові) дії: допит підозрюваного, пред‘явлення його для 

впізнання, призначення експертиз, обшук, слідчий експеримент.  

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Початкові дії під час розслідування вбивств охоплюють невідкладні слі-

дчі (розшукові) дії та оперативні заходи. Серед слідчих (розшукових) дій виді-

ляють огляд місця події, трупа, допит потерпілих і свідків, призначення експер-

тиз, обшук. До оперативних заходів належать: організація переслідування 

особи, що вчинила злочин, опитування громадян, які першими виявили труп, 

або тих, які перебували на місці злочину, організація спостереження на вокза-

лах, пристанях, улаштування засідок тощо. 

Залежно від одержаних матеріалів, можуть бути висунуті такі типові ве-

рсії: 

 смерть є наслідком вбивства; 

 смерть є наслідком самогубства; 

 смерть є наслідком нещасного випадку; 

 природна смерть. 

 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ДЕЯКИХ ВИДІВ ВБИВСТВ 

У загальній методиці розслідування вбивств виділяють кілька особливих 

методик, що відрізняються специфікою, яка визначається ситуацією, що скла-

лася під час розслідування. До них належать: методика розслідування вбивств, 

що маскуються під нещасний випадок; методика розслідування вбивств за від-
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сутності трупа потерпілого; методика розслідування вбивств, пов'язаних із роз-

членуванням трупа; методика розслідування вбивств на замовлення. 

Кожна з вищезазначених методик має особливості в організації прова-

дження невідкладних слідчих (розшукових) дій і оперативних заходів. 

Вбивства, що маскуються під нещасний випадок чи самогубство. 

Найважливішою слідчою дією під час розслідування таких вбивств є огляд міс-

ця події та трупа. Під час огляду особливу увагу звертають на обставини вияв-

лення трупа, його положення, стан одягу, сліди боротьби чи опору. У процесі 

огляду можуть бути виявлені певні негативні обставини, характер яких дає змо-

гу висунути версію про наявне інсценування події. До таких належать сліди, що 

суперечать загальній картині події або явно вказують на те, що подія відбувала-

ся в іншому місці чи мала інший характер. Так, під час огляду місця автотранс-

портної події наявність різаних ран на тілі постраждалого внаслідок наїзду є 

обставиною, що вказує на вбивство, інсценоване під нещасний випадок. Вияв-

лення посмертної странгуляційної борозни на трупі, як наслідок наїзду поїзда, 

також є результатом інсценування і вказує на інший характер події. Вбивства, 

що маскуються під нещасний випадок на підприємстві, також вимагають рете-

льного аналізу слідів під час огляду місця події, їх розміщення, співвідношення 

з частинами механізмів, що рухаються, співвідношення з часом вмикання чи 

вимикання механізмів. У цих випадках дуже важливим є зіставлення показань 

свідків з результатами огляду і даними судово-медичної експертизи, що можуть 

виявити невідповідність, яка вказує на вбивство. 

Під час розслідування вбивств, які інсценуються під самогубство, дійсна 

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

кладних, так і наступних слідчих дій. Так, під час огляду місця події важливо 

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

(останнє може вказати на фахові навики), чи наявні сліди боротьби або опору, 

що відобразилися як на трупі, так і в обстановці події (розбиті меблі, сліди кро-

ві на предметах обстановки). У разі застосування вогнепальної зброї важливо 
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встановити дистанцію, з якої був зроблений постріл, виявити на пістолеті сліди 

пальців руки, що належать потерпілому або іншій особі. 

Судово-медичне дослідження трупа дає змогу встановити сліди прижит-

тєвого або посмертного ушкодження, головним чином, странгуляційної бороз-

ни. У випадках самогубства шляхом повішення, при проведенні слідчого експе-

рименту можна використати вантаж, що дорівнює вазі тіла загиблого, і встано-

вити, чи витримує мотузка вагу тіла. 

У практиці розслідування поширені випадки, коли особа, що вчинила са-

могубство, залишає перед смертю листи, записки. Якщо факт написання листа 

загиблим породжує сумнів, необхідно призначити почеркознавчу експертизу. 

Під час розслідування самогубства важливо зібрати дані про спосіб життя заги-

блого, встановити його психологічний стан, з'ясувати, чи не було заяв про пра-

гнення піти із життя. У разі потреби можна призначити судово-психіатричну 

або судово-психологічну експертизу за матеріалами провадження. 

Вбивства за відсутності трупа потерпілого. У випадках зникнення осо-

би, коли обставини вказують на можливість вбивства, підставами для початку 

розслідування є заяви чи інші дані про її зникнення. Невідкладною слідчою ді-

єю в цій ситуації є допит заявника і свідків у справі. У процесі допиту з'ясову-

ються час відходу (від'їзду) особи, що зникла (години і хвилини), можливий 

шлях її слідування, прикмети зовнішності, одягу, мета відходу (від'їзду), місце, 

куди особа мала прибути, дані про стан здоров'я, психічний стан, настрій. Слід 

з'ясувати також наявність у зниклого цінностей, грошей, документів, які засвід-

чують особу, дрібних речей — брелоків, запальничок, ключів тощо. 

Оперативним шляхом необхідно перевірити місця можливого перебуван-

ня особи — місце роботи, проживання, місця проживання родичів і знайомих; 

лікарняні заклади, морги, місця затримання органами міліції тощо. 

Допит свідків має на меті з'ясування певних даних про зниклу особу, зок-

рема, її стосунки у сім'ї, наміри виїхати в певному напрямку, стосунки із зна-

йомими, друзями, приховувані інтимні зв'язки. За показаннями свідків можна 

скласти приблизний маршрут руху особи до її зникнення і в місцях можливого 
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її перебування провести огляд з метою виявлення трупа. Рекомендується на-

правити окремі запити до місць проживання родичів та друзів зниклої особи з 

метою з'ясувати її перебування. 

У процесі розслідування слідчий повинен скласти план розшуку особи 

або трупа відповідно до місця його можливого приховання. Разом з тим, скла-

даючи реєстраційну карту особи, що безвісти зникла, слідчий робить запити в 

ОВС інших областей про можливе виявлення невпізнаного трупа, прикмети 

якого схожі з прикметами зниклої особи. Отже, необхідно вилучити якомога бі-

льшу кількість фотознімків особи, що зникла, здебільшого близьких до часу 

зникнення. 

У злочинах цієї категорії заявники нерідко є особами, які вчинили злочин. 

З метою встановлення їх можливої причетності слідчий на початку досудового 

розслідування повинен зробити огляд ймовірного місця події. Це може бути 

квартира, надвірні будівлі, підвали, присадибна ділянка. Підставами для огляду 

можуть бути показання свідків про неприязнені стосунки, погрози, майнові до-

магання тощо. Під час огляду слід виявляти негативні обставини (пішла взимку 

до крамниці — шапка і пальто на місці; поїхала до родичів — не взяла носиль-

них речей і взуття), а також звертати особливу увагу на сліди крові, розкопу-

вання в надвірних будівлях і на присадибній ділянці. 

Вбивства, що пов'язані з розчленуванням трупа. У кримінальних про-

вадженнях, що пов'язані із виявленням окремих частин трупа, огляд місця події 

має на меті виявлення всіх інших частин трупа, огляд прилеглої місцевості, па-

кувальних матеріалів, а також засобів доставки частин трупа до місця їх вияв-

лення. Для виявлення інших частин трупа необхідно надіслати запити до сусід-

ніх областей, вказавши приблизно час і спосіб розчленування. Виявлені части-

ни трупа повинні зберігатися в моргу упродовж періоду можливого виявлення 

інших частин. Треба зазначити, що пакувальні матеріали мусять бути не тільки 

ретельно оглянуті (траплялися випадки, коли на газетах були виявлені адреси 

причетних осіб), а й сфотографовані і долучені до матеріалів справи як речові 

докази, що можуть бути пред'явлені для впізнання. 
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Однією з невідкладних слідчих дій під час виявлення частин трупа є при-

значення судово-медичної експертизи, у процесі якої можуть бути поставлені і 

вирішені такі питання: 1) чи є виявлене частинами тіла людини; 2) чи належать 

усі виявлені частини одному трупу; 3) стать, вік, зріст потерпілого, чи є ознаки 

(шрами, татуювання), що можуть сприяти встановленню особи; 4) причина 

смерті, час настання смерті, прижиттєво або після смерті було зроблено розч-

ленування трупа; 5) яким предметом завдана смерть, яким знаряддям (ймовір-

но) зроблено розчленування трупа, чи залишилися на кістках і хрящах трупа 

сліди знаряддя розчленування, що мають індивідуальні ознаки; 6) чи не має 

особливостей спосіб розчленування трупа, який вказує на фахові навики особи, 

яка вчинила злочин; 7) чи не був потерпілий хворим, які ознаки захворювання. 

Разом з призначенням судово-медичної експертизи мають виконуватися 

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

рафій по телебаченню, дактилоскопіювання з метою перевірки за криміналісти-

чними обліками попередньої судимості, заповнення карти невпізнанного трупа 

з метою її зіставлення з картами осіб, що зникли безвісти, пред'явлення частин 

тіла для впізнання особам, які заявили про зникнення їхніх рідних чи близьких. 

Під час встановлення особи вбитого проводять слідчі (розшукові) дії та опера-

тивні заходи, що спрямовані на з'ясування його родинних, дружніх, інтимних 

зв'язків для встановлення осіб, причетних до злочину, і місця його вчинення. 

У процесі проведення обшуків слід зосереджувати увагу на пошук слідів 

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

льшому можуть бути використані для встановлення причетності особи до вчи-

неного злочину. Під час затримання та освідування підозрюваного необхідно 

зосереджувати увагу на слідах крові, а також слідах боротьби чи опору. 

Методика розслідування вбивств на замовлення. Вбивства на замов-

лення відрізняються від інших видів вбивств нетрадиційними способами їх 

вчинення і приховування, організованим характером, особою злочинця, специ-

фічною мотивацією. 
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Розглянемо детальніше процедуру встановлення криміналістичної харак-

теристики та початкового етапу розслідування даного виду вбивств, в чому, по 

суті і проявляються особливості їх розслідування, що відрізняються від інших 

видів навмисних вбивств. 

Вбивства на замовлення вчиняються в умовах неочевидності. Тому бути 

абсолютно впевненим у тому, що такий злочин вчинений найманими особами, 

можна тільки після його розкриття і встановлення замовника. Але цілеспрямо-

вана організація роботи з розкриття замовлених злочинів передбачає їх діагнос-

тику на ранніх етапах. 

Характеристика криміналістичних ознак, які відрізняють вбивства на за-

мовлення від інших умисних вбивств здійснюється при наявності первинної ін-

формації про подію злочину. До таких належать: 

 зухвалість злочину; 

 використання автоматичної чи напівавтоматичної зброї, вибухових пристро-

їв; 

 залишення знарядь злочину на місці його вчинення; 

 неприйняття заходів, спрямованих на приховування трупа; 

 велика кількість ушкоджень у життєво важливих органах жертви (у бага-

тьох випадках має місце «контрольний» постріл); 

 відкритий характер багатьох злочинів; 

 відсутність ознак інших складів злочинів (наявність у жертви грошей, цін-

ностей, документів); 

 соціальний стан жертви. 

Криміналістична характеристика вбивств на замовлення має певні 

особливості, які стосуються окремих її елементів та зв'язків між ними. При 

встановленні одного елемента може бути одержана інформація про ознаки ін-

шого. 

Спосіб вчинення. Способів позбавлення життя людини багато, але вбивс-

твам на замовлення притаманний відкритий зухвалий напад на жертву. Спосіб 

вчинення вбивства може бути небезпечним для життя інших людей: відкрита 
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перестрілка в багатолюдних місцях, використання вибухівки, гранат, вогнепа-

льної зброї, гранатометів. Може застосовуватись й снайперський постріл у жит-

тєво важливі органи. Під час виконання замовлення має місце прагнення зни-

щити тільки замовленого (людину, за яку заплатили). 

Мафіозні структури віддають перевагу латентним злочинам. Цим можуть 

пояснюватися випадки втоплення трупів, утрамбовування їх в асфальт, розчи-

нення у кислоті. Професійні вбивства на замовлення слід шукати у статистиці 

нещасних випадків: автокатастроф типу «п'яний за кермом», побутових ушко-

джень електрострумом, серцевих нападів тощо. 

При реалізації способу вчинення злочину важливу роль відіграють дії з 

його підготовки. Вони забирають багато часу і охоплюють дії, пов'язані з по-

шуком кілера, вивченням жертви, вибором знаряддя злочину, розробкою сце-

нарію вбивства. Ретельно хронометрується «життєвий графік» жертви, переві-

ряється, де і з ким вона проживає, чим займається, з ким зустрічається, її розпо-

рядок дня, наявність охорони та ін. 

Спосіб приховання. У більшості випадків злочинець залишає труп на мі-

сці вчинення злочину. Майже не буває випадків приховання трупів керівників 

великих підприємств, фінансово-кредитних установ, «авторитетів» злочинного 

світу. 

Однією з ознак вбивств на замовлення є факт залишення зброї на місці 

події або під час втечі: (без зброї легше втікати). Деякі замовники позбавляють-

ся і самих кілерів (чи посередників). 

Збільшення вбивств на замовлення породжує новий вид кримінального 

бізнесу: «шустовку» зброї. Вона дозволяє знищити на зброї ідентифікаційні 

ознаки. 

Місце вчинення злочину. Більшість вбивств на замовлення вчиняються за 

місцем проживання жертви. Злочинці для нападу обирають майданчики сходів 

у під'їзді, кабіни ліфтів, територію біля будинку чи під'їзду. «Під'їздні» вбивст-

ва завдали тон першим вбивствам на замовлення на початку 90-х років. 
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Місцем вчинення злочину також може бути узбіччя проїжджої частини 

дороги, яке часто використовується при застосуванні вибухових пристроїв. 

Місце вчинення вбивства на замовлення може не бути заздалегідь визна-

ченим у випадках, коли використовується валіза-пастка, що заповнена вибухів-

кою. 

Час злочину. Для нападу злочинці, як правило, обирають ранковий час, 

рідше вечірній. Це пов'язано з чіткою регламентацією робочого дня жертви і 

системою часових інтервалів виходу з домівки. 

Знаряддя злочину. Під час вчинення вбивств на замовлення використо-

вуються вогнепальна зброя, радіокеровані чи контактні вибухові пристрої, гра-

нати. Вогнепальна зброя забезпечується глушителями, оптичними і лазерними 

прицілами, пристроями нічного бачення. Речі господарсько-побутового призна-

чення майже не використовуються. 

Особа жертви. Найчастіше жертвами вбивств на замовлення стають: 

 особи, які займають керівні посади у бізнесі (президенти акціонер-

них товариств, керівники фінансово-кредитних установ, директори великих 

торгових чи інших комплексів); 

 представники вищих органів державної влади і управління; 

 працівники правоохоронних органів (прокуратури, МВС, СБУ, судів 

та ін.); 

 лідери і члени злочинних угруповань. 

Жертву вбивають, як правило, не за зроблене, а за те, що вона може зро-

бити. Вона реально заважає здійсненню планів замовника вбивства. Це стосу-

ється сфери політики, бізнесу, кримінального впливу чи особистих стосунків. 

Особа злочинця. Вбивство на замовлення характеризується складним 

злочинним переплетінням: ―замовник — кілер‖, або ―замовник — посередник 

— кілер‖, або ―замовник — декілька посередників — кілер‖. Особливістю 

вбивства на замовлення є інститут замовника. Як замовники виступають комер-

ційні партнери — бізнесмени, корумповані посадові особи, «авторитети» зло-

чинного світу. 
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Посередник у вбивстві на замовлення здійснює пошук конкретного вико-

навця, є зв'язувальною ланкою між замовником і кілером. Посередниками мо-

жуть бути особи з оточення організатора, підлеглі йому по службі, члени зло-

чинних угруповань. Роль посередника зводиться до того, що він виступає як 

додатковий засіб захисту замовника. Ні кілер, ні замовник не знають один од-

ного. І для того, щоб обірвати сплетіння, іноді знищують посередника. 

Хто такі кілери (або ліквідатори, курки)? Кілер — це англійське слово, що 

означає «вбивця». У нашій лексиці воно з'явилося наприкінці 80-х років. До не-

давнього часу професія «мокрушник» — вбивця — не користувалася «пова-

гою» у злочинному середовищі. Сьогодні кримінальний світ стає більш жорс-

токим, професія кілера перетворюється на одну з «престижних» і високоопла-

чуваних. 

Існують різні типи кілерів. Вони можуть бути поділені на кілерів-

дилетантів і кілерів-професіоналів. Дилетанти характеризуються низькою вар-

тістю послуг. Але їх використання не дає високих гарантій і не виключає поми-

лок: дилетант може вбити не ту людину, лише поранити жертву, залишити до-

кази причетності. 

Професіонал йде на справу, коли відчуває майже повну гарантію власної 

безпеки. Він володіє достатньо високими навиками у «мистецтві» вбивати лю-

дей, використовує найсучаснішу техніку спостереження і радіозв'язку, здійснює 

заходи щодо підготовки вбивства. Професіонал мусить мати надійну легенду. 

Ніхто і ніколи не повинен запідозрити у ньому ліквідатора. Він має бути неяск-

равим, непомітним, розчинюватися у натовпі. Професійного кілера нерідко за-

прошують з іншого регіону, далекого зарубіжжя чи з країн СНД. 

Наймані вбивці-професіонали, в свою чергу, поділяються на кілерів-

одиночок, які виконують замовлення від випадку до випадку, і кілерів, які пе-

ребувають на постійному утриманні того чи іншого злочинного угруповання. 

Останні одержують спеціальну підготовку, займаються спортом, стрільбою, по-

стійно перебувають у формі. Вони здійснюють вбивства групою по два — три 

чоловіки. 
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Для виконання вбивств на замовлення можуть бути завербовані колишні 

військовослужбовці, які мають досвід інтернаціональних і міжнаціональних 

війн, працівники МВС, СБУ, охоронних підрозділів, майстри спорту (снайпери, 

сапери, біатлоністи). Сьогодні злочинці роблять спробу змінити типовий зразок 

кілера. Останнім часом у вчиненні вбивств на замовлення намітилися нові тен-

денції: до таких вбивств стали залучати жінок. 

Початковий етап розслідування. Специфіка розслідування вбивств на 

замовлення, особливість контингенту осіб, які їх вчиняють, вимагають від слід-

чого проведення широкого кола слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій 

і оперативних заходів. 

Типовими первісними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) ді-

ями при розслідуванні таких вбивств є: 1) огляд місця події; 2) огляд трупа; 3) 

огляд зброї та інших предметів; 4) виявлення і допит свідків; 5) пред'явлення 

трупа для впізнання; 6) призначення судово-медичної експертизи трупа; 7) при-

значення інших судових експертиз. На початковому етапі при затриманні за 

«гарячими слідами» можуть бути встановлені особи, які підозрюються у приче-

тності до вчиненого злочину. У цих випадках необхідно провести такі слідчі дії, 

як затримання і допит підозрюваного, особистий обшук та обшук за місцем 

проживання і роботи підозрюваного. 

При розслідуванні вбивств на замовлення огляд місця події набуває важ-

ливого значення у зв'язку з особливостями характеру злочину, відсутністю по-

передніх зв'язків між злочинцем і жертвою, необхідністю отримання первісної 

інформації про злочин. 

На місці події слідчий повинен правильно визначити межі огляду. Вико-

ристання кілером сучасної зброї дозволяє вести стрільбу на великій відстані, 

що необхідно враховувати при з'ясуванні механізму злочину, виявленні слідів і 

знарядь злочину. Під час огляду місця події можна встановити: сліди взуття, 

рук, застосування зброї, мікросліди, одорологічні сліди. 

На місці вчинення злочину кілер часто залишає зброю. Тому необхідно 

відшукати цю зброю і детально її оглянути. Зброя може містити певну інфор-
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мацію про злочинця: пальцеві відбитки, сліди крові, одорологічні сліди тощо. 

Для виявлення стріляних гільз використовують дані про спрямованість, кут і 

дистанцію викидання їх зі зброї. При цьому враховуються модель застосованої 

зброї, передбачуване місце знаходження злочинця, можливість рикошету. 

Під час вчинення вбивств на замовлення можуть бути використані різні 

вибухові пристрої. У такому випадку існує певна специфіка в огляді місця по-

дії: залучення фахівців до огляду; послідовність його проведення; пошук слідів 

на залишках вибухових пристроїв; виявлення залишків вибухівки тощо. 

При огляді трупа на місці події обов'язково досліджуються: поза трупа, 

зовнішній стан одягу на трупі, ложе трупа, тіло трупа і ушкодження на ньому. 

Якщо особа жертви не встановлена, здійснюють опис ознак зовнішності загиб-

лого та його одягу. 

Виявлення і допит свідків має певні труднощі при розслідуванні вбивств 

на замовлення. Це пов'язано зі страхом тих чи інших осіб перед злочинцями, 

небажанням наразитися на небезпеку. Закон України ―Про забезпечення безпе-

ки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві‖ (ст. 7) передбачає такі 

заходи забезпечення їх безпеки: а) особисту охорону, охорону житла і майна; б) 

видачу спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпе-

ку; в) використання технічних засобів контролю, прослуховування телефонних 

та інших переговорів, візуальне спостереження; г) заміну документів та зміну 

зовнішності; д) зміну місця роботи або навчання; е) переселення в інше місце 

проживання; є) поміщення до дошкільної виховної установи або установи соці-

ального захисту населення; ж) забезпечення конфіденційності відомостей про 

особу; з) закритий судовий розгляд та ін. 

Можна вказати кілька шляхів встановлення свідків: 1) виявлення свідків 

шляхом опитування громадян, які знаходяться в районі місця події; 2) встанов-

лення свідків, які живуть чи працюють поблизу місця виявлення трупа; 3) вста-

новлення свідків засобами оперативно-розшукової діяльності; 4) повідомлення 

у засобах масової інформації про необхідність надання допомоги. 

Як свідки можуть бути допитані:  
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1. особи, які першими виявили труп; 

2. особи, які повідомили в міліцію чи прокуратуру про виявлення трупа; 

3. очевидці події; 

4. інші особи (близькі, рідні, знайомі). 

Допит свідка (чи особи, яка першою виявила труп) передбачає з'ясування 

таких обставин: 

 коли і чому він з'явився на місці вбивства; 

 хто ще був з ним; чи не виявляв потерпілий ознак життя; 

 чи не була змінена обстановка на місці події; 

 чи не бачив свідок, як було вчинено злочин; 

 що він чув або бачив; скільки було злочинців, їх зовнішність, як вони були 

одягнені; 

 якою зброєю було вчинено вбивство; 

 чи користувались злочинці транспортом; 

 чи мали вони радіозв'язок; 

 про що розмовляли злочинці; як вони звертались один до одного; в якому 

напрямку зникли злочинці; 

 як довго вони перебували на місці події, тощо. 

Специфіка вбивств на замовлення передбачає необхідність використання 

сучасних криміналістичних науково-технічних розробок. Можуть дати бажаний 

результат і традиційні засоби відтворення особи злочинця за допомогою свідка-

очевидця — у вигляді словесного або мальованого портрета, фоторобота (із за-

стосуванням комп'ютерної техніки). 

У розкритті вбивств на замовлення важливе значення має створення так 

званих психологічних портретів чи психологічних профілів. Це один з різнови-

дів криміналістичних ідеальних моделей. Портрет (профіль) розшукуваного 

злочинця являє собою систему відомостей про психологічні та інші ознаки да-

ної особи, важливі для її виявлення та ідентифікації. Ця система охоплює не 

тільки психологічні, а й правові, соціально-демографічні, криміналістичні озна-

ки. На відміну від багатофункціонального словесного портрета психологічний 
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портрет відбиває внутрішні, психологічні, а також поведінкові ознаки людини. 

Його основна функція — бути засобом пошуку, виявлення злочинця, особа яко-

го не встановлена. 

Певну допомогу в розкритті вбивств на замовлення можуть надати довід-

ково-інформаційні та оперативні обліки органів внутрішніх справ. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

У загальній методиці розслідування вбивств виділяють кілька особливих 

методик, що відрізняються специфікою, яка визначається ситуацією, що скла-

лася під час розслідування. До них належать: методика розслідування вбивств, 

що маскуються під нещасний випадок; методика розслідування вбивств за від-

сутності трупа потерпілого; методика розслідування вбивств, пов'язаних із роз-

членуванням трупа; методика розслідування вбивств на замовлення. 

Кожна з вищезазначених методик має особливості в організації прова-

дження невідкладних слідчих (розшукових) дій і оперативних заходів. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Вбивство — умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. 

Умови неочевидності вчинення вбивства — факт вчинення вбивства не-

очевидний, і особа, що вчинила цей злочин, невідома. 

Умови очевидності вчинення вбивства — особа підозрюваного відома, 

злочин учинявся в присутності інших осіб. 

Спосіб вчинення вбивства — застосування вогнепальної і холодної зброї, 

удавлення зашморгом, дія високої температури, утоплення та ін. 

Спосіб приховання вбивства — знищення слідів злочину; приховання чи 

знищення знарядь і засобів; інсценування вбивства під нещасний випадок чи 

самогубство; знищення трупа (спалювання, утоплення, розчленування, закопу-

вання); спотворення трупа з метою приховання особи потерпілого. 
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Слідова картина вбивства утворюється обставинами і слідами події зло-

чину. 

Негативні обставини під час розслідування вбивств — сліди, що супере-

чать загальній картині події або явно вказують на те, що подія відбувалася в 

іншому місці чи мала інший характер. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Питання для самоконтролю: 

1. Які підстави для початку досудового розслідування вбивств? 

2. Які версії можуть бути висунуті під час розслідування вбивств щодо 

мотивів злочину? 

3. На які обставини звертають увагу під час огляду місця події і трупа під 

час розслідування вбивств, що маскуються під нещасний випадок чи самогубс-

тво? 

4. Які обставини з'ясовуються під час допиту заявника і свідків під час 

розслідування вбивства за відсутності трупа потерпілого? 

5. Які питання можуть бути поставлені на вирішення судово-медичної ек-

спертизи? 
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ТЕМА № 2.2 РОЗСЛІДУВАННЯ ЗГВАЛТУВАНЬ 

 

(2 години) 

 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗГВАЛТУВАНЬ. 

5. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗГВАЛТУВАНЬ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ. 

6. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІ-

ДЧИХ ДІЙ. 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Нормативні акти 

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради.— 1996.— № 30.— Ст. 

141. 

2. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної 

Ради.— 2012.— № 4651-VI. 

3. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради.— 2001.— № 

25-26.— Ст. 131. 

4. Закон України "Про оперативно–розшукову діяльність" № 2135–12 від 

18.02.1992 р. 

5. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кри-

мінальному судочинстві" № 3782–12 від 23.12.1993 р. 

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику у 

справах про злочини проти статевої свободи та недоторканості особи" від 

30.05.2008 р. №5. 

 

Основна література 

7. Криминалистическая характеристика преступления. Сборник научных 

трудов.— М., 1984. 

8. Криміналістика: Підручник для студентів юрид. спец. вищих закладів 

освіти. Кол. авторів: Глибко В.М., Дудніков А.Л., Журавель В.А. та ін. / За ред. 

В.Ю. Шепітька.— К.: Видавничий Дім ―Ін Юре‖, 2010. 

9. Настільна книга слідчого: Наук. – практ. видання для слідчих і 

дізнавачів / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновалова В.О. та ін. — К.: 

Видавничий дім „Ін Юре‖, 2003. 

 

Додаткова література 

10. Аленин Ю.П., Колесник С.С. Особенности раскрытия очагов половых 

преступлений.— Днепродзержинск, Одесса, 1994. 
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11. Андреева Л.А., Густов Г.А., Степанов В.Г., Филиппов А.П. 

Расследование изнасилований.— Л., 1971. 

12. Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В.Г. Гончаренка.— К.: 

Юрінком Інтер, 2004. 

13. Сексуальные преступники / Под ред. Ю. Антоняна.— М., 1999. 

14. Судебная практика. Убийства, изнасилования и другие преступления 

против личности: Сборн. судебных решений по уголов. делам.— К.: Знание, 

1993. 

 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: закріпити теоретичні знання про основи методики роз-

слідування зґвалтувань, кримінально-правову та криміналістичну характерис-

тики, а також виробити навички оцінки ситуації при виявленні ознак злочинів 

та прийняття процесуально-обґрунтованих і тактично-доцільних рішень. 

 

ВСТУП 

Зґвалтування — природні статеві зносини всупереч або з ігноруванням 

волі потерпілої особи із застосуванням фізичного насильства, погрози або з 

використанням безпорадного стану потерпілої особи (ст. 152 КК). Зґвалтування 

є найбільш тяжким злочином проти статевої свободи людини. Потерпілими у 

даних справах можуть бути особи як жіночої, так і чоловічої статі незалежно 

від її поведінки до вчинення злочину, способу життя, попередніх стосунків із 

суб'єктом злочину, зокрема перебування з ним у зареєстрованому шлюбі, 

проживання однією сім'єю тощо. 

Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом 

(ст. 153 КК) виключає природний статевий акт і може полягати у вчиненні акту 

мужолозтва, лесбійства, а також в інших діях сексуального характеру, 

спрямованих на задоволення статевої пристрасті суб'єкта злочину (чоловіка або 

жінки) неприродним способом, із застосуванням фізичного насильства, 

погрозою його застосування або з використанням безпорадного стану 

потерпілої особи. 

Специфіка розслідування цих злочинів зумовлюється їх характером, 

необхідністю детального вивчення не тільки обставин самої події та особи 

потерпілої, підозрюваних, а й різноманітних сторін їхнього особистого життя, 

зокрема інтимного. Складність розслідування цієї категорії злочинів полягає, 
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передусім, у тому, що потерпіла, як правило, не хоче розголошення механізму 

зґвалтування, і у зв'язку з цим нерідко висуває клопотання про збереження 

таємниці самої події від близьких та інших осіб (подруг, колег по роботі, членів 

родини). 

Таке клопотання іноді досить ускладнює загалом процес розслідування. 

Складність розслідування цих злочинів зумовлюється ще й тим, що потерпіла, 

як правило, психологічно не підготовлена до розповіді про подробиці 

зґвалтування, на її поведінку часто впливають такі чинники, як сором, страх, 

що, у свою чергу, потребує особливого підходу до встановлення 

психологічного контакту між нею і слідчим. 

Ускладнюється розслідування також тим, що потерпіла іноді тривалий 

час після зґвалтування не звертається із заявою до слідчих органів. 

Несвоєчасність подання заяви ускладнює розшук особи, що вчинила злочин, і 

встановлення самого факту злочину. Однак і відразу після зґвалтування 

(внаслідок психічного чи фізичного стану) потерпіла, як правило, не може 

брати участь у деяких слідчих діях (пред'явленні для впізнання, одночасному 

допиту двох чи більше осіб тощо), що є дуже важливих для з'ясування обставин 

вчиненого злочину і встановлення винності особи, що вчинила злочин. 

Нерідко потерпілими від зґвалтування є неповнолітні, а насильниками — 

особи, що проживають в одній з ними родині, де стосунки між дорослими 

бувають надзвичайно складними. 

Необхідно також враховувати, що після початку кримінального 

провадження на потерпілу може впливати винний або його родичі (умовляння, 

обіцянка одружитися, пропонування грошей, подарунків тощо). 

На практиці трапляються випадки, коли потерпілі під час розслідування 

викривають винуватця, дають свідчення про факт зґвалтування, але в судовому 

засіданні під впливом родичів та інших зацікавлених осіб відмовляються від 

даних раніше показань. 
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1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗҐВАЛТУВАНЬ 

До криміналістичної характеристики зґвалтування як його елементи 

відносяться: а) спосіб вчинення та приховання злочину; б) найбільш характерні 

сліди, пов'язані з насильством; в) особа, що вчинила злочин; г) особа 

потерпілої; д) місце і час вчинення злочину; е) обстановка злочину. 

Спосіб вчинення зґвалтування: із застосуванням фізичного насильства, 

погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої. Найбільш 

поширеним способом приховання цього злочину є маскування насильника, 

замовчування відомостей про себе чи повідомлення неправдивих свідчень, 

вбивство потерпілої. 

Найбільш характерними слідами зґвалтування є розірваний одяг 

потерпілої, сліди боротьби на тілі як потерпілої, так і підозрюваного 

(подряпини, укуси, гематоми на шиї, обличчі, стегнах). На одязі потерпілої і 

підозрюваного, як правило, залишаються сліди виділень людського організму, а 

на місці вчинення злочину — окремі елементи одягу: ґудзики, банти, труси, а 

інколи — документи (перепустки, залізничні квитки). 

Особи, що вчинили злочин, у цих справах різняться за віком, освітою, 

соціальним станом. Серед осіб, які вчиняють злочини, значна кількість 

неповнолітніх. Поведінка ґвалтівника є неоднозначною, іноді він агресивний, 

спричиняє тілесні ушкодження, цинічні образи, знущається, принижує честь і 

гідність особи тощо. 

Але трапляються випадки, коли особа, що вчинила злочин, після 

вчинення зґвалтування для того, щоб замаскувати свої дії допомагає привести в 

порядок одяг потерпілої, зовнішній вигляд, проводжає її, вживає заходів для 

встановлення місця проживання, навчання або роботи, складу родини, 

намагається призначити зустріч тощо. 

Місцем вчинення зґвалтувань бувають найчастіше підсобні приміщення, 

покинуті будинки, підвали багатоповерхових будинків, а іноді й квартири, куди 

потерпіла зайшла внаслідок обману з боку насильника, готелі, пустирі та інші 

місця, де немає сторонніх. 
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Щодо джерел відомостей про обстановку злочину та особу, яка 

вчинила злочин, заяви можуть надійти не тільки від потерпілої, а й від батьків, 

подруг, людей, які надали потерпілій першу допомогу, медичних працівників 

тощо. Однак відомості з цих джерел часто бувають неповними, містять 

суб'єктивні оцінки події, їх завжди потрібно перевіряти і критично оцінювати. 

Рідше джерелом відомостей вчинення зґвалтування бувають факти, встановлені 

оперативними органами або безпосередньо у процесі допиту осіб, затриманих 

чи вже притягнутих до кримінальної відповідальності. 

Велике значення для розслідування має своєчасність одержання 

відомостей про вчинений злочин. Чим раніше вони надійдуть, тим більше 

можливостей виявити сліди злочину та особу, що вчинила злочин. 

Всі елементи криміналістичної характеристики зґвалтувань 

взаємопов'язані. Поєднання цих елементів у конкретних ситуаціях неоднакове, 

а тому і значення їх для розслідування неоднозначне у кожному окремому 

випадку. 

Під час розслідування справ про зґвалтування необхідно встановити 

такі обставини: а) наявність самої події злочину; б) особу, що вчинила 

зґвалтування; в) винність особи у цьому злочині; г) обставини, що визначають 

характер та ступінь відповідальності; д) причини та умови, що сприяли 

зґвалтуванню. 

Передусім слід з'ясувати, чи був статевий акт здійснений всупереч волі 

потерпілої (чи застосувала особа, що вчинила злочин, фізичне або психічне 

насильство), чи був використаний її безпорадний стан, що виявилося у фізичній 

або психічній безпорадності потерпілої. 

Після встановлення факту зґвалтування слідчий з'ясовує: а) у чому саме 

виявилося фізичне насильство (заламування рук, стиснення шиї, спричинення 

тілесних ушкоджень, застосування больових прийомів тощо); б) форму та зміст 

погрози; в) чим був зумовлений безпорадний стан потерпілої, у чому це 

конкретно виявилось (фізичні вади, розлад нервової системи, інший 

хворобливий або непритомний стан). 
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Встановлення факту фізичного насильства не є складним, бо це 

загальноприйняте поняття, однак необхідно уточнити характер та вид 

насильства. 

Під час встановлення факту психічного насильства (погрози) треба 

керуватися п.4 Постанови Пленуму Верховного Суду України ―Про судову 

практику у справах про злочини проти статевої свободи та недоторканості 

особи‖ від 30.05.2008 р. №5, у якому вказано, що у справах про зґвалтування 

―під погрозою, що застосовується як засіб подолання опору потерпілої, слід 

розуміти її залякування висловлюваннями, жестами чи іншими діями про 

застосування фізичного насильства до самої потерпілої чи до її родичів 

(наприклад, до дитини), а так само про знищення або пошкодження майна 

потерпілої чи її родичів, погроза розголошення відомостей, що ганьблять честь 

і гідність потерпілої‖, тобто погроза повинна бути реальною. 

У п.5 цієї ж постанови визначено поняття безпорадного стану потерпілої, 

наявність або відсутність якого підлягає обов'язковому встановленню у процесі 

розслідування. Необхідно з'ясувати, у чому конкретно виявлявся безпорадний 

стан потерпілої (малолітній вік, фізичні вади, розлад душевної діяльності, її 

хворобливий або непритомний стан тощо). Якщо йдеться про перебування 

потерпілої у стані сп'яніння, то треба обов'язково встановити ступінь сп'яніння. 

Тут також вказано, що зґвалтування слід визнавати вчиненим з використанням 

безпорадного стану потерпілої у випадках, коли вона за своїм фізичним або 

психічним станом не могла розуміти характеру і значення вчинюваних з нею 

дій або не могла чинити опір насильнику, який міг і повинен був 

усвідомлювати, що потерпіла знаходилася саме в такому стані. 

Встановлюючи, за допомогою яких насильницьких дій здійснено 

зґвалтування, слідчий з'ясовує, чи був реальним опір, що чинила потерпіла, а 

також уточнює час, місце та обставини вчинення злочину. 

Точне встановлення часу вчинення зґвалтування дає змогу не тільки 

перевірити свідчення потерпілої та підозрюваного, який може заявити про своє 

алібі, а й виявити свідків злочину. 
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До обставин, які підлягають з'ясуванню, належить поведінка потерпілої. 

У процесі розслідування необхідно встановити об'єктивні критерії її поведінки, 

тому що суд враховує це під час призначення міри покарання. 

Підлягають встановленню й обставини, що пом'якшують або обтяжують 

відповідальність винних і повинні враховуватися у справах про зґвалтування. 

 

 

2. РОЗСЛІДУВАННЯ ЗГВАЛТУВАНЬ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ 

Кримінальні провадження щодо зґвалтувань, передбачених ч.1 ст. 152 

КК, здійснюються на підставі загальних положень досудового розслідування, 

передбачених ст. 214-222 КПК, як правило, після заяви потерпілої. У певних 

випадках провадження може бути розпочато прокурором і за відсутності скарги 

потерпілої. Така справа у разі примирення потерпілої з підозрюваним закриттю 

не підлягає. За наявності обтяжуючих обставин (ч.ч. 2-4 ст. 152 КК) 

кримінальне провадження розпочинається незалежно від наявності скарги 

потерпілої. 

В усній чи письмовій заяві про зґвалтування повинні міститися такі 

основні елементи: 

1. попередження заявника про кримінальну відповідальність за завідомо 

неправдивий донос; 

2. викладення обставин події; 

3. чітко виражене прохання притягти насильника до кримінальної 

відповідальності; 

4. роз'яснення санкцій, передбачених ч.1 ст. 152 КК, а також про те, що 

після початку, кримінальне провадження не може бути закрите у зв'язку з 

примиренням потерпілої з особою, що вчинила зґвалтування. 

Хоча підставою для початку кримінального провадження у справах про 

зґвалтування, як правило, є заява потерпілої, однак такі відомості можуть 

міститися ще в інших джерелах, що підтвердять або спростують подію злочину. 
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Тому на початку розслідування дії слідчого повинні бути спрямовані для 

з‘ясування наступного завдання — встановити факт зґвалтування та отримати 

додаткові дані, що свідчать про подію злочину. Воно, як правило, виконується 

шляхом відібрання пояснень від потерпілої та осіб, яким відомо про даний 

факт. 

Визначивши обставини, що підлягають з'ясуванню, слід розпочати 

проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів. Перелік слідчих 

дій носить ситуаційний характер і визначається типовими слідчими ситуаціями. 

Найбільш типові слідчі ситуації у цих справах такі: 

 потерпіла знайома з насильником (зустрічалася з ним, знає його в обличчя); 

 потерпіла не знайома з насильником, але запам'ятала його зовнішність і 

зможе його упізнати; 

 потерпіла не знайома з насильником і, внаслідок раптовості нападу або 

вжитих ним заходів маскування, не запам'ятала його зовнішності і розпізнати 

його не зможе; 

 у разі зґвалтування групою осіб потерпіла знає одного з учасників злочину, 

а інших — ні; 

 один з учасників зґвалтування, вчиненого групою осіб, залишившись віч-на-

віч з потерпілою, відмовився від вчинення злочину, виявив почуття жалості, 

турботу, намагався надати допомогу; 

 потерпіла добровільно погодилась на статеву близькість зі знайомим, але 

він, скориставшись цим, привів її туди, де чекала група осіб, які й вчинили 

групове зґвалтування. 

Початок розслідування ситуаційно залежить від фактору попередніх 

стосунків між потерпілою та насильником. Якщо особа, про яку йдеться в заяві 

потерпілої, знайома їй, то необхідні слідчі дії спрямовані на встановлення того, 

чи здійснила дана особа цей злочин. Якщо ґвалтівник потерпілій не знайомий, 

то передусім потрібні такі слідчі дії, які сприятимуть встановленню його особи. 

У системі першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативних 

заходів необхідно виділити такі, які у справах про зґвалтування рекомендується 
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здійснювати без зволікання (інакше можуть бути безповоротно втрачені 

важливі докази або є нагода негайно затримати особу, що вчинила злочин): 

допит потерпілої, розшук та затримання підозрюваного, огляд місця події, 

тимчасове вилучення та огляд одягу потерпілої і підозрюваного, призначення 

судово-медичної експертизи або освідування потерпілої та підозрюваного. Час, 

послідовність, спрямованість, сукупність оперативних та слідчих (розшукових) 

дій зумовлені вихідними даними конкретної слідчої ситуації. 

Початковий етап розслідування зґвалтування завершується тоді, коли 

зібрано достатньо доказів для висунення обґрунтованих слідчих версій про 

обставини вчиненого злочину та про вину конкретної особи. 

Найбільш типовими версіями під час розслідування справ про 

зґвалтування є: 

1. відбулося зґвалтування з використанням фізичного або психічного 

насильства або погрози його використання; 

2. статевий акт відбувся за добровільної згоди заявниці; 

3. заява про зґвалтування є неправдивим доносом; 

4. відбулося задоволення статевої пристрасті неприродним способом; 

5. злочин не був закінчений (потерпіла зуміла захиститися), тобто була 

лише спроба зґвалтування. 

Слід також побудувати і перевірити версії про вчинення зґвалтування 

однією особою або групою осіб, причому обов'язково щодо конкретних 

підозрюваних, якщо їх кілька. Основні версії, які повинні бути перевірені щодо 

суб'єкта даного злочину, такі: 

 зґвалтування вчинено особою, на яку вказала потерпіла; 

 потерпіла помиляється щодо особи, яка вчинила зґвалтування, або умисно 

вказує на іншу особу; 

 потерпіла обмовляє конкретну особу. 

Якщо особа, що вчинила зґвалтування, невідома потерпілій, то передусім 

висуваються версії з метою встановлення цієї особи, які в основному зводяться 

до збирання даних про неї. Для встановлення особи, яка вчинила злочин, 
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можуть бути вивчені аналогічні нерозкриті злочини, що іноді дає змогу 

доповнити перелік ознак, прикмет невідомого насильника та судити про те, що 

ці злочини вчинені однією особою. 

У випадках, коли особа, що вчинила злочин, встановлена або відома 

заявниці, передусім висувається та перевіряється версія потерпілої щодо 

обставин зґвалтування, а потім версія щодо цього підозрюваного. 

Слід враховувати, що поведінка підозрюваного з метою свого захисту 

може бути різноманітною. В одних випадках підозрюваний повністю заперечує 

факт статевих зносин із заявницею або вказує на своє алібі. У другому випадку, 

не заперечуючи факту статевих зносин, він посилається на те, що це сталося за 

згодою потерпілої. Повинна бути відпрацьована версія й про те, що 

недостатньо активний опір з боку потерпілої міг бути сприйнятий 

підозрюваним як удаваний. 

Під час перевірки версії про причетність до зґвалтування конкретної 

особи, передусім повинні бути виконані такі слідчі дії, як допит підозрюваного, 

пред'явлення його для впізнання. 

Необхідно перевірити алібі, якщо воно заявлено підозрюваним. 

Передусім має бути з'ясований факт перебування підозрюваного на місці події і 

з цією метою перевірено: чи сам підозрюваний залишив сліди, виявлені на місці 

події, на одязі та на тілі потерпілої; чи йому належать речі або їх частини, ви 

явлені на місці події; чи знаходяться у підозрюваного речі, які бачила у 

насильника потерпіла (слід зробити обшук, встановити і допитати свідків, у разі 

потреби зробити запити до камер схову, ломбардів, хімчисток); чи немає на 

підозрюваному слідів, які свідчать про його перебування на місці події; чи 

немає у підозрюваного речей, що належать потерпілій. 

Одночасно перевіряється версія підозрюваного про здійснення ним 

статевого акту за добровільною згодою потерпілої. 

Далі встановлюється, чи застосував підозрюваний насильство, для чого 

необхідно перевірити, чи немає на його одязі ти на ньому самому слідів 

боротьби. З цією метою проводиться освідування та огляд одягу, а у разі 
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потреби призначаються, відповідно, судово-медична, криміналістичні або інші 

види експертиз. 

Під час перевірки версії про погрозу насильства та його застосування 

необхідно встановити, яким способом і як довго чинила опір потерпіла, якими 

були її поведінка та стан після статевого акту, характер та локалізація 

ушкоджень на одязі і тілі підозрюваного і потерпілої. Аналогічним чином 

перевіряється версія про те, що недостатньо активний опір з боку потерпілої міг 

бути сприйнятий як удаваний, а не як реальний. З метою перевірки цієї версії 

необхідно встановити, чи давала сама обстановка підставу розраховувати на 

допомогу з боку перехожих, інших осіб або чекати такої допомоги було марно 

(поле, ліс, віддаленість від населених пунктів). Під час перевірки цієї версії слід 

з'ясувати, чи вчинив підозрюваний дії, спрямовані на створення у потерпілої 

уявлення про реальність погрози, яке було у нього знаряддя, яким він 

погрожував, де воно знаходилось. 

Під час перевірки версії про завідомо неправдивий донос у плані 

розслідування слід передбачити вивчення та встановлення таких обставин: 

 як стало відомо про зґвалтування: ким і з чиєї ініціативи, коли, чи 

добровільно подана заява, за яких обставин стало відомо про самий факт 

зґвалтування (іноді з'ясування цих обставин дає змогу зробити висновок про 

добровільні статеві зносини); 

 чи давали змогу об'єктивні умови вчинити зґвалтування (обстановка 

вчинення злочину, погодні умови та інші чинники іноді можуть вказувати на 

неправдивість заяви); 

 чи є на тілі потерпілої та її одязі сліди насильства: синці, садна та інші 

ушкодження; 

 у яких стосунках перебувала заявниця з підозрюваним до події, злочину (чи 

іншої події) (особисті, службові, сімейні, майнові та інші стосунки), які могли 

стати підставою для завідомо неправдивого доносу. 
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Крім вказаних обставин, під час перевірки цієї версії, залежно від 

конкретних умов, можуть з'ясовуватися й інші питання, які сприяють 

встановленню істини у справі. 

Особливості подальшого етапу розслідування багато в чому залежать 

від того, наскільки повно досліджені на початковому етапі версії про обставини 

зґвалтування, стосунки та поведінку потерпілої особи і підозрюваного, позицію 

підозрюваного після пред'явлення йому повідомлення про підозру та під час 

допиту. 

Типові ситуації подальшого етапу розслідування пов'язані з тим, що 

підозрюваний: 

1. визнає зустріч з потерпілою та факт статевих зносин з нею, але 

заперечує їх насильницький характер; 

2. визнає знайомство з потерпілою, наявність між ними інтимних 

стосунків та заявляє, що статевий акт з нею був добровільним; 

3. заперечує зустріч з потерпілою, посилаючись на алібі. 

У першій ситуації завдання слідчого полягає в тому, щоб на підставі 

зібраних на початковому етапі розслідування фактичних даних побудувати 

версії, перевірка яких дасть змогу встановити: а) з якою метою та з чиєї 

ініціативи зустрілись потерпіла та підозрюваний на місці події, чи приховували 

вони цю зустріч від інших; б) чи були наявні насильство з боку підозрюваного 

та опір потерпілої; в) чи сприяли їх знайомство та стосунки статевому акту. 

Для перевірки версій необхідно докладно проаналізувати обставини 

зустрічі та стосунки потерпілої з підозрюваним. З цією метою слідчий повинен 

шляхом допиту підозрюваного, потерпілої та свідків, на яких вони 

посилаються, встановити: чи давно вони знайомі та за яких обставин відбулося 

їх знайомство; чи виявлялась під час колишніх зустрічей у кого-небудь з них 

схильність до зближення; як поводила себе потерпіла в колі знайомих з 

підозрюваним та іншими чоловіками; чи була вона раніше або в даний час 

близька з ким-небудь з них. Важливо також з'ясувати, з якою метою та з чиєї 
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ініціативи відбулася зустріч на місці події, хто знав про цю зустріч та бачив їх 

перед нею. 

Перевірка версій і пояснень потерпілої та підозрюваного потребує 

ретельного аналізу слідів насильства на одязі та тілі як потерпілої, так і 

підозрюваного, перевірки їх показань про виникнення цих слідів, відповідності 

їх висновкам судово-медичної та криміналістичної експертиз. 

Важливо також проаналізувати, перевірити показання свідків, які чули 

крики потерпілої або бачили її з підозрюваним на місці події. У разі 

розходження показань потерпілої та свідків необхідно, якщо є можливість, 

провести слідчий експеримент. 

Перевірка версій та показань потерпілої та підозрюваного крім 

детального з'ясування характеру їхніх колишніх стосунків повинна бути 

спрямована на всебічне вивчення обстановки розслідуваної події. Іноді під час 

перевірки з'ясовується, що потерпіла, йдучи на зустріч з підозрюваним в 

умовлене місце, припускала можливість статевих зносин з ним. У цьому разі 

також слід з'ясувати, чи супроводжувалась ця зустріч сваркою або іншими 

діями, внаслідок яких могли виникнути виявлені ушкодження на одязі та тілі 

потерпілої та підозрюваного, чим він може пояснити заяву потерпілої про 

зґвалтування. 

Відносно другої ситуації (підозрюваний визнає знайомство з потерпілою, 

наявність інтимних стосунків між ними та добровільні статеві зносини) по 

кожному з фрагментів його пояснення необхідно висунути обґрунтовані версії 

та критично їх перевірити: шляхом проведення тимчасового вилучення та 

огляду інформації від потерпілої (листи, SMS-повідомлення тощо), з'ясування 

та вивчення інших доказів, на які він посилається (щоденники, фотокартки, 

подарунки тощо), а також проведення допиту осіб, які добре знають обох та 

стосунки між ними протягом всього періоду знайомства. Встановлення факту 

інтимного зв'язку з підозрюваним, який раніше приховувала потерпіла, може 

стати важливим підтвердженням правдивості його показань про добровільний 
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характер статевого акту та підставою для побудови версій про можливу обмову 

потерпілої, а також її мотив. 

Щодо третьої ситуації (підозрюваний заперечує факт зустрічі з 

потерпілою, посилаючись на алібі) необхідно ретельно, критично перевірити 

посилання на алібі, підтвердити або спростувати версію підозрюваного про 

його перебування на місці події та факт статевих зносин з потерпілою із 

застосуванням насильства. Перевірка посилань на алібі в цих випадках має 

схожість з перевіркою алібі під час розслідування інших злочинів. Шляхом 

зіставлення показань підозрюваного та потерпілої з результатами огляду місця 

події та інших слідчих дій повинна бути перевірена версія про перебування 

підозрюваного на місці події. У цьому випадку важливе значення може мати 

проведення одночасного допиту між ним та потерпілою, а також перевірка 

їхніх показань на місці події в процесі проведення слідчого експерименту. 

 

 

4. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВАДЖЕННЯ ОКРЕМИХ  

СЛІДЧИХ ДІЙ 

Допит потерпілої має важливе значення, бо їй відомі важливі подробиці 

вчиненого щодо неї зґвалтування та дані про особу ґвалтівника. Допит 

проводять негайно після початку кримінального провадження. Він повинен 

бути докладним — слід з'ясувати деталі вчиненого злочину, оскільки саме 

вони, як правило, мають значення для виявлення особи, що вчинила злочин, а 

також для подальшої перевірки показань потерпілої. Потерпіла іноді з почуття 

сорому не хоче повідомити подробиці. Слідчий повинен роз'яснити, що це 

необхідно для встановлення об'єктивних обставин злочину, а також те, що у 

процесі розслідування зберігатиметься таємниця одержаних даних, а на суді ця 

категорія справ слухається в закритому засіданні. 

Під час допиту необхідно з'ясувати такі питання: де було вчинено 

зґвалтування; коли, у якій обстановці, як потерпіла опинилася на місці події, 

поведінка особи, що вчинила злочин до і після вчинення злочину; чи було 
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наявне фізичне або психічне насильство та у чому воно виявилося; чи 

застосовувала у цьому разі особа, яка вчинила злочин, знаряддя, якщо це так, то 

які саме. 

Якщо потерпіла повідомляє, що вона перебувала у момент зґвалтування у 

безпорадному стані, необхідно з'ясувати, у чому саме виявлявся її безпорадний 

стан, які його причини. Так, якщо потерпіла пояснює безпорадний стан 

алкогольним сп'янінням, то слід докладно з'ясувати: коли, що і в якій кількості 

вона випила, який вплив на неї раніше мав алкоголь. Це сприятиме вирішенню 

питання про ступінь сп'яніння, оскільки тільки сильне сп‘яніння визнається 

причиною безпорадного стану. 

Необхідно також з'ясувати, чи чинила потерпіла опір насильнику, у якій 

формі він здійснювався, чи могли залишитися сліди (на одязі і тілі особи, що 

вчинила злочин); як вона була одягнута у момент зґвалтування, де цей одяг 

знаходиться, чи підлягав він пранню або хімічному впливу, чи є сліди боротьби 

та насильства на її тілі та одязі, які предмети, що належать їй або особі, що 

вчинила злочин, могли залишитися на місці події, як був одягнутий ґвалтівник. 

Якщо потерпілій невідома особа, що вчинила злочин, то під час допиту 

потрібно докладніше з'ясувати ознаки зовнішності цієї особи, що сприяли б її 

розшуку та затриманню. 

Не всі потерпілі однаковою мірою можуть під час допиту відтворити 

ознаки зовнішності особи, яка вчинила злочин. Це залежить від суб'єктивних 

та об'єктивних чинників, що мають вплив на сприйняття. Потерпіла, яка має 

аналітичний тип сприйняття, може докладно повідомити прикмети особи, що 

вчинила злочин, хоча бачила її недовго. Однак частіше зустрічаються особи з 

синтетичним типом сприйняття, які уявно запам'ятовують образ повністю. 

Вони нездатні відтворювати особливості зовнішності особи, що вчинила 

злочин, однак можуть її упізнати. У цих випадках доцільно використовувати 

фоторобот, мальований суб'єктивний портрет тощо. 



 83 

Якщо потерпілій відома особа, яка вчинила злочин, потрібно з'ясувати 

все, що стосується характеру взаємин між нею та підозрюваним (чи не було 

підстав у підозрюваного вважати, що опір потерпілої був удаваним). 

Під час допиту необхідно з'ясувати, чи добровільно потерпіла подала 

заяву про зґвалтування, а також те, хто може підтвердити факти щодо 

розслідуваного злочину. Якщо потерпілу допитують через значний час після 

зґвалтування, необхідно перевірити, чи не вагітна вона, чи немає ознак 

венеричного захворювання. 

Розшук та затримання особи, що вчинила злочин, належать до 

оперативних дій (іноді по ―гарячих слідах‖). У цих випадках доцільно 

користуватися допомогою потерпілої, яка найбільш достовірно може визначити 

особу, що вчинила зґвалтування. У розшуку та затриманні особи, яка вчинила 

злочин, беруть участь оперативні працівники. Слідчий може дати доручення 

оперативному органу, яке є обов'язковим для виконання. У ньому, як правило, 

вказується, що саме необхідно зробити, визначаються строки виконання. 

Огляд місця події, як правило, також проводиться з участю потерпілої. 

Особливу увагу в цьому разі приділяють виявленню та опису місця 

зґвалтування, його розташуванню стосовно певних орієнтирів (дороги, 

житлових будинків тощо). Важливо оцінити, чи збігається обстановка на місці 

події з отриманими раніше показаннями або поясненнями заявниці, виявити 

сліди, що вказують на зґвалтування, або речі, що належать особі, яка вчинила 

злочин, чи потерпілій (окуляри, ґудзики, хусточка тощо). 

У процесі огляду необхідно звернути увагу на наявність на одязі, взутті та 

тілі ґрунтових забруднень та рослинних часток, взяти їх проби для експертних 

досліджень. Пошук мікрочасток слід проводити під час огляду місця події 

(важливо вживати заходів, які запобігають їх втраті). У цьому разі треба 

підготувати необхідні технічні засоби: лупи, ліхтарі, пінцет, паперові пакети. 

Здійснювати пошук рекомендується тільки за умов достатнього освітлення. 

Предмети доцільно розглядати як у прямому, так і у кососпрямованому 

освітленні, не допускати їх різкого струсу. 
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Обшук. Під час затримання підозрюваного проводяться такі види 

обшуку: а) особистий; б) за місцем проживання; в) за місцем роботи. Мета 

обшуку — відшукати предмети, що знаходились у підозрюваного в момент 

зґвалтування або раніше належали потерпілій. 

До обшуку вдаються, як правило, після встановлення та затримання 

підозрюваного і повинна проводитись у всіх випадках зґвалтування, оскільки на 

одязі потерпілої та підозрюваного майже завжди залишаються сліди насильства 

(плями крові, сперми тощо), які пізніше використовуються як докази. 

Вилучається той одяг, який був на потерпілій та підозрюваному в момент події. 

Огляд одягу. Важливі предмети одягу необхідно висушувати (тільки не на 

сонці чи біля відкритого вогню). Для його дослідження застосовують 

ультрафіолетові освітлювачі. Для огляду запрошуються поняті (не менше двох), 

а у разі потреби — фахівці. Слід старанно оглянути внутрішній та зовнішній бік 

кишень, манжети, застібки, шви. Навіть якщо під час огляду не виявлено нічого 

істотного, але є підстави вважати, що одяг з чимось контактував, його слід 

упакувати та відправити на експертизу. Для цього одяг розкладають на папері, 

перекладають папером та згортають. Мікрочастки вилучають окремо, щоб під 

час транспортування вони не були втрачені або пошкоджені. 

Допит підозрюваного належить до першочергових слідчих дій. Однак 

під час розслідування зґвалтувань проводити його доцільно після допиту 

потерпілої з використанням тих даних, які вона повідомила. Мета допиту — 

встановлення не тільки причетності підозрюваного до даного злочину, а й 

з'ясування його стосунків з потерпілою, обставин та мотивів вчинення 

зґвалтування. 

До допиту підозрюваного слід ретельно підготуватися, проаналізувати 

показання потерпілої, результати огляду її одягу та місця події, висновок 

судово-медичної експертизи, ознайомитися з характеристикою та іншими 

документами, які дають змогу сформувати уявлення про особу підозрюваного, 

його спосіб життя та поведінку. Такі дані необхідні для визначення тактики 

допиту та орієнтації слідчого під час його проведення. 
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На початку допиту підозрюваному повідомляється, у вчиненні якого 

злочину він підозрюється, та роз'яснюються його права. Далі пропонується дати 

показання про обставини вчинення злочину, а також про інші відомі йому 

обставини справи. 

Оскільки підозрюваний не попереджається про відповідальність за 

відмову давати показання та за давання неправдивих показань, на початку 

допиту слід роз'яснити йому доцільність отримання від нього повних та 

правдивих показань. Під час виклику та допиту неповнолітніх підозрюваних 

потрібно додержуватися вимог, зазначених у КПК. 

Призначення та проведення експертиз. Для виявлення даних про 

статеві зносини, які були наявні, а також встановлення тілесних ушкоджень, що 

вказують на насильницьке вчинення статевого акту, призначається судово-

медична (акушерсько-гінекологічна) експертиза потерпілої. За її допомогою 

визначають: а) наявність факту статевих зносин; б) наслідки зґвалтування 

(зараження венеричною хворобою, вагітність, ступінь тяжкості тілесних 

ушкоджень). 

Залежно від конкретних обставин вчиненого зґвалтування на вирішення 

судово-медичної експертизи виносяться такі питання: а) чи є тілесні 

ушкодження, характерні для зґвалтування, їх давність; б) чи порушена дівоча 

пліва (якщо так, то коли, а якщо ні, то чи був можливим статевий акт без її 

ушкодження); в) чи відповідає характер виявлених ушкоджень обставинам, які 

викладені заявницею; г) чи є на тілі потерпілої плями крові або сперми, їх група 

та походження; д) чи жила потерпіла раніше статевим життям; е) чи є ознаки 

будь-якої венеричної хвороби, її давність; ж) чи вагітна заявниця, термін 

вагітності. 

Якщо потерпіла внаслідок зґвалтування одержала тяжкі тілесні 

ушкодження і госпіталізована, то судово-медична експертиза проводиться в 

лікарні. У випадках, коли місцеві умови не дають змоги своєчасно провести 

судово-медичну експертизу, звертаються до освідування. 
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Освідування може бути проведено судово-медичним експертом, лікарем 

та слідчим з метою встановлення наявності, локалізації ушкоджень та інших 

слідів злочину на тілі потерпілої. Дані, одержані під час освідування (протокол 

або акт-довідка), використовуються згодом судово-медичною експертизою. 

За наявності відповідних даних підозрюваний також підлягає 

освідуванню або направляється на судово-медичну експертизу. У цих випадках 

на її вирішення можуть бути поставлені такі питання: а) чи є на тілі 

підозрюваного тілесні ушкодження (якщо так, то які, де, якої давності); б) 

якими предметами вони могли бути спричинені, чи не виникли вони під час 

подолання опору потерпілої; в) чи немає у підозрюваного ознак венеричної 

хвороби (якщо так, то якої та які строки її давності). 

У процесі розслідування зґвалтувань досить часто призначається 

експертиза матеріалів, речовин та виробів з них, яка дає змогу отримувати 

цінні докази для виявлення особи, що вчинила злочин. Як правило, це 

мікрочастки, які залишаються на місці події, на особі, яка вчинила злочин, та 

потерпілій або на їхньому одязі. На вирішення цієї експертизи можуть бути 

поставлені такі питання: а) чи є на одязі потерпілої такі нашарування як 

волокна тканини (якщо так, то чи вони не з одягу підозрюваного); б) чи є на 

одязі підозрюваного волокна одягу потерпілої; в) чи був наявний факт 

контактної взаємодії одягу підозрюваного та потерпілої; г) чи немає на їхньому 

одязі яких-небудь часток, які мають загальну групову належність; д) чи є на 

знаряддях злочину мікрочастки (якщо так, то яка їх групова належність); е) чи є 

в піднігтьовому вмісті підозрюваного текстильні волокна (якщо є, то чи мають 

вони спільну групову належність з волокнами одягу потерпілої). 

Судово-біологічна експертиза може бути призначена у разі потреби 

дослідити одяг потерпілої або підозрюваного для виявлення групової 

належності плям крові, слини та інших виділень людського організму. 

Судово-психологічна експертиза призначається для вирішення питань, які 

стосуються психологічної характеристики особи потерпілої та насильника, 

особливо якщо вони неповнолітні. За її допомогою можна визначити: а) 
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здатність вказаних осіб правильно сприймати обставини, які мають значення 

для справи, та давати про них свідчення; б) можливість запам'ятати у 

конкретній ситуації прикмети зовнішності людини, предметів, ділянок 

місцевості тощо; в) наявність або відсутність стану фізіологічного афекту або 

іншого емоційного стану; г) психологічні особливості особи (темперамент, 

характер, потреби, інтереси тощо), чи усвідомлювала потерпіла значення дій, 

які вчиняли з нею тощо. 

Щодо неповнолітніх на вирішення судово-психологічної експертизи 

можуть бути поставлені такі питання: а) рівень розумового розвитку та його 

відповідність віку; б) найбільш яскраве виявлення психічних властивостей 

особи, що можуть впливати на її поведінку (запальність, замкненість, 

надзвичайна обережність тощо); в) чи міг неповнолітній повністю 

усвідомлювати характер та значення своїх дій або дій, вчинених стосовно 

нього; г) чи властива йому схильність до фантазування тощо. 

Проведення цієї експертизи доручається фахівцям з дитячої та юнацької 

психології (психолог, педагог). У процесі розслідування можуть призначатися 

комплексні медико-психологічні, психолого-психіатричні експертизи. 

Пред'явлення для впізнання. Під час розслідування зґвалтування 

виникає потреба у пред'явленні для впізнання (потерпілій, свідкам або 

підозрюваному) осіб або предметів, яке проводиться щодо вимог ст. 228, 229, 

231 КПК. 

Слідчий експеримент. У межах цієї слідчої дії здійснюється перевірка 

показань на місці та певні експериментальні дії. Під час її проведення 

пояснення потерпілого або підозрюваного зіставляють з раніше отриманими від 

них показаннями, а також з фактичною обстановкою місця злочину. Таким 

шляхом можна виявити суперечності у показаннях, нові речові докази 

(наприклад, дрібні предмети, які належали потерпілій або підозрюваному). 

Перевірка показань на місці важлива й тим, що вона сприяє пожвавленню 

асоціативних зв'язків, особа одержує можливість повніше і точніше згадати та 

відтворити окремі обставини події. 
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Виявлення причин та умов, які сприяють вчиненню зґвалтувань, 

вжиття заходів для їх усунення — найважливіше завдання досудового 

розслідування. Профілактична робота слідчого у справах про зґвалтування 

має свою специфіку, оскільки стосується інтимних сторін життя потерпілих, 

більшість з яких прагне до того, щоб цей випадок не був розголошений навіть 

серед близьких. 

Основні завдання профілактичних, процесуальних та організаційно-

виховних дій слідчого полягають у виявленні причин та умов вчинення 

злочину, вжитті необхідних заходів (через державні органи та суспільні 

організації) для їх усунення, а також припинення аналогічних злочинів на 

підлеглій території. 

Практика свідчить, що зґвалтування найчастіше трапляються у районах, 

де погано організовано культурне дозвілля, розповсюджені пияцтво та 

наркоманія, на низькому рівні здійснюється боротьба зі злочинністю. 

У конкретному кримінальному провадженні необхідно вивчати особу 

насильника, з'ясовувати причини формування антисоціальних установок, які 

зумовили вчинення злочину. Особливо слід звертати увагу на неправильне 

моральне та статеве виховання у сім'ї (бездоглядність, аморальна поведінка 

батьків), моральний клімат за місцем проживання (наприклад, у гуртожитку, 

місцях дозвілля молоді тощо). 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Зґвалтування — статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, 

погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. 

Спосіб вчинення зґвалтування — із застосуванням фізичного насильства, 

погрози або з використанням безпорадного стану потерпілої. 

Спосіб приховання зґвалтування — це маскування насильника, 

замовчування відомостей про себе чи повідомлення неправдивих відомостей, 
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вбивство потерпілої, а іноді, навпаки, прагнення надати потерпілій першу 

допомогу. 

До першочергових слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів у 

справах про зґвалтування відносять: допит потерпілої, розшук та затримання 

підозрюваного, огляд місця події, тимчасове вилучення та огляд одягу 

потерпілої і підозрюваного, призначення судово-медичної експертизи або 

освідування потерпілої та підозрюваного. 

Мета допиту підозрюваного — встановлення не тільки причетності 

підозрюваного до даного злочину, а й з'ясування його стосунків з потерпілою, 

обставин та мотивів вчинення зґвалтування. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

Питання для самоконтролю: 

1. Які найбільш характерні сліди у разі зґвалтування? 

2. Які завдання слідчого в ситуації, якщо підозрюваний визнає зустріч з 

потерпілою та факт статевих зносин з нею, але заперечує їх насильницький 

характер? 

3. Які завдання слідчого в ситуації, якщо підозрюваний заперечує факт 

зустрічі з потерпілою, посилаючись на алібі? 

4. Які найбільш типові версії під час розслідування зґвалтування? 

5. На які обставини необхідно звернути увагу в процесі огляду у разі 

зґвалтування? 

6. Які питання ставляться на вирішення експертизи матеріалів, речовин та 

виробів з них? 

7. Які питання вирішує судово-психологічна експертиза? 
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ВСТУП 

 

Одним із важливих напрямків діяльності держави та її органів є виконан-

ня завдань із захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони прав і за-

конних інтересів державних організацій та об‘єднань громадян. Держава відпо-

відає перед людиною за свою діяльність. Утвердження та забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов‘язком держави (ст.3 Конституції України). Ві-

дповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи міс-

цевого самоврядування, їх службові особи забов‘язані діяти лише, в межах їх 

повноважень та на підставі і у спосіб, що передбачені Законами України. Ці по-

ложення Конституції поширюються на всіх без винятку службових осіб, неза-

лежно від того, чи є вони представниками законодавчої, виконавчої або судової 

гілок влади. Не має також значення службове становище особи, відомча чи га-

лузева належність органу, сфера його діяльності, характер та обсяг повнова-

жень або форма власності, на підставі якої створені та функціонують підприєм-

ства, установи і організації. Виконання службовими особами своїх службових 

функцій на підставі і в межах та порядку, передбачених Конституцією України, 

законами та іншими нормативними актами, забезпечує нормальну діяльність 

державного і громадського апарату, а також апарату управління підприємств, 

установ і організацій. 

 

 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ 

У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Типові способи вчинення злочинів у сфері службової діяльності. 

Особливістю способів вчинення злочинів вчинених у сфері службової ді-

яльності, є те, що вони частіше за все виступають у вигляді не однієї злочинної 

дії, а продуманої системи злочинних дій, які вчинюються протягом тривалого 

періоду. Ці види злочинів вчинюються практично в усіх сферах діяльності слу-
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жбових осіб, і кожна сфера значною мірою зумовлює формування конкретного 

способу вчинення злочину. Крім того, як правило, виявивши один з типових за 

способом вчинення злочин цього виду, при належному розслідуванні виявля-

ється цілий масив однорідних злочинів, встановлюються різні форми організо-

ваної злочинної діяльності, розширюється коло осіб, що притягуються до кри-

мінальної відповідальності, встановлюються ознаки інших злочинів, які 

пов‘язані з службовими злочинами (напр. злочини вчинені в економічній сфе-

рі). 

Формування способу вчинення злочинів, даного виду, відбувається пере-

важно під впливом обстановки злочину, профілю владних та службових повно-

важень, якими наділено особу. Суттєво впливають на способи вчинення злочи-

нів і особливості фінансово-господарської діяльності підприємства або органі-

зації, спрямованості виробництва, наявності у злочинця визначених (професій-

них) знань, навичок, можливостей скористатись необхідними засобами та ін-

шими „можливостями‖, які має особа в силу займаної посади. 

Вплив обстановки на вибір способу вчинення злочину, у цьому виді зло-

чинів проявляється як не в одному іншому. Злочинець намагається використати 

фактори, що сприяють злочинній діяльності, або, використовуючи свої посадові 

можливості, змінює фактори та умови діяльності підприємства, установи чи ор-

ганізації в потрібному для себе напрямку. Наприклад, замість досвідчених пра-

цівників, проводиться набір молодих не досвідчених осіб, тим самим це дозво-

ляє службовій особі досягти ―сліпого‖ виконання його наказів. 

До дій по підготовці до вчинення злочинів у сфері службової діяльності 

належать: прийняття рішення про вчинення злочину; вибір та вивчення пред-

мету злочинного посягання; підготовка засобів для вчинення злочину; розробка 

плану вчинення злочину; вибір способу та вивчення обстановки; її підготовка 

(пристосування) у випадку необхідності. 

Сферами, в яких найбільш часто вчинюються злочини цього виду є: бан-

ківська діяльність, сфера виробництва та промисловості, адміністративно-
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управлінська сфера, крім того, окремо слід виділити сферу виконавчої та зако-

нодавчої влади, сфера мілітаризованої державної служби. 

З точки зору мотивації ці злочини розподіляються на такі, що характери-

зуються корисливими спонуканнями, та мотивами іншого плану (кар‘єрними, в 

інтересах третіх осіб, бажанням підтримати дружні відносини, надання послуг 

тощо). 

У сфері банківської діяльності більш часто використовуються наступні 

способи вчинення злочину цих видів: 

- видача банківських гарантій, кредитів та ссуд без закріплення відповідних 

обов‘язків з боку партнера; 

- відкриття рахунків у банках без юридичного оформлення і реєстрації, пос-

тановка клієнта на обслуговування без перевірки його юридичного оформлення 

та коштів на рахунку; 

- незаконна передача з корисних або інших спонукань комерційним організа-

ціям або фізичним особа фінансів та кредитів; 

- отримання кредитів, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого 

майна з використанням пільг або переваг, що непередбачені законодавством, 

або таких на які особа не має права. 

У сфері виробництва та промисловості: 

- укладення збиткових для підприємства комерційних угод; 

- використання в особистих або колективних цілях, колективного (такого що 

належить підприємству), або державного майна; 

- незаконна передача з корисних або інших спонукань, комерційним органі-

заціям або фізичним особам цінностей чи майна, що належить підприємству; 

- вчинення дій, які не належать до компетенції конкретної посадової особи. 

У адміністративно-управлінській сфері виконавчої влади найбільш 

розповсюдженими способами вчинення злочинів цих видів є: 

- передача за заниженими цінами державної власності, без продажу через ау-

кціон; 

- укладення збиткових для держави комерційних угод; 
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- незаконна експлуатація праці підлеглих в особистих інтересах; 

- привласнення результатів праці підлеглих; 

- здійснення безпосередньо або через підставних осіб підприємницької діяль-

ності з використанням влади чи службового становища; 

- використання влади, службового становища або службових повноважень в 

процесі приватизації державних підприємств, розподілу житла з державних фо-

ндів; 

- незаконне втручання з використанням влади чи службового становища в ді-

яльність інших державних органів або службових осіб з метою перешкоджання 

виконанню ними своїх повноважень, або вимога прийняття останніми незакон-

ного рішення. 

У сфері законодавчої влади: 

- надання необґрунтованих переваг фізичним або юридичним особам шляхом 

підготовки та прийняття нормативно-правових актів та управлінських рішень; 

- розробка законодавства, впровадження та прийняття поправок до норматив-

них актів, які є вигідними для окремих юридичних або фізичних осіб; 

У сфері мілітаризованої державної служби (служба у Збройних силах 

України та інших військових формуваннях): 

- незаконна експлуатація праці підлеглих в особистих інтересах, або інте-

ресах третіх осіб (напр. використання підлеглих військовослужбовців при буді-

вництві (ремонті) особистих будинків (квартир) як для безпосередньо службо-

вої особи, так і вищестоящих керівників (командирів); 

- використання в особистих групових інтересах наданих для службової діяль-

ності приміщень, транспортних засобів та засобів зв‘язку, грошей чи іншого 

державного майна; 

- незаконне застосування, або погроза застосування спеціальних засобів чи 

зброї; 

- незаконне застосування службовою особою насильства як стосовно підлег-

лих по службі, так і до інших фізичних осіб; 

- незаконне позбавлення волі. 
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Основними способами приховання злочинів цих видів є: фальсифікація 

звітності, внесення змін в документи; заміна або виготовлення фіктивних доку-

ментів; знищення документів; знищення матеріальних слідів.  

 

Типові сліди вчинення злочинів у сфері службової діяльності. 

Вчинення злочинів взагалі, і у тому числі в сфері службової діяльності 

зумовлює виникнення визначеної кількості слідів. Службова злочинна діяль-

ність є системною, сліди, які залишаються, також представляють собою певну 

цілісність що потребує відповідного підходу при її вивченні. 

Злочинна діяльність осіб, які вчинюють злочини цих видів, відображаєть-

ся в усьому комплексі елементів, що складають систему її сутності. Звичайно, 

що в цьому випадку слідами визнаються не тільки зміни в матеріальних 

об‘єктах неживої природи, але й зміни в розумінні людей. Специфіка злочинів 

вчинених у сфері службової діяльності полягає в тому, що їх результати, голов-

ним чином знаходять своє матеріально-фіксоване відображення у вигляді тра-

сологічних слідів контактного походження на багато чисельних об‘єктах, які 

використовуються в службовій діяльності: документи які, відображують служ-

бову, офіційну діяльність особи, персоналу, підприємства установи організації 

в цілому. Дані сліди дозволяють отримати повну картину керівництва устано-

вою, підприємством на всіх рівнях, встановити характер організаційно-

розпорядчої діяльності, порядок, звичну оптимальну технологію, та на цьому 

фоні встановити алогізми та збої, які виникають внаслідок вчинення того чи 

іншого злочину досліджуваного виду. 

В цілому, кількість об‘єктів слідоутворення, які містять інформацію про 

подію злочину цього виду, досить велика та різноманітна. Умовно ці об‘єкти 

можна об‘єднати в такі основні групи: 

1.) документи (адміністративні, відомчі, бухгалтерські, особисті тощо); 

2.) предмети 

3.) приміщення (службові, житлові, складські тощо); 

4.) товарно-матеріальні цінності та грошові кошти; 
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5.) електронні носії інформації (комп‘ютери, диски, дискети тощо); 

6.) пам‘ять людей; 

Матеріальними об‘єктами, носіями слідів вчинення злочинів у сфері слу-

жбової діяльності виступають найрізноманітніші об‘єкти. При цьому, кожний з 

цих об‘єктів в криміналістично значущих слідах відображує службову діяль-

ність не в цілому, а лише в окремо взаємодіючих між собою актах. В загально-

му плані, носій слідів (неживої сфери) службової злочинної діяльності може бу-

ти визначений як матеріальний об‘єкт який знаходився навколо цієї діяльності 

та відобразив окремі її елементи. Джерело сформоване матеріальним відобра-

женням, об‘єктивне, оскільки воно виникає внаслідок безпосередньої (механіч-

ної, фізичної, хімічної або біологічної взаємодії). Відображена в джерелі інфо-

рмація доступна для стороннього сприйняття суб‘єктом і може бути відтворена 

технічними засобами на матеріальних носіях у вигляді зліпків, фотознімків, 

фоно-відеограм, сигналограм, дискет, мікросхем тощо. 

З точки зору ієрархії, щодо службових злочинів найбільше значення на-

бувають різні як офіційні, так і неофіційні документи, виконані в ході службо-

вої діяльності. 

Важливо зазначити види документів, які є найбільш поширеними слідами 

таких злочинів (за ступенем їх важливості): 

-  адміністративні документи (накази, розпорядження, вказівки тощо); 

- документи бухгалтерської звітності (відомості, накладні тощо); 

- документи первинної звітності (звіти, службові та доповідні записки тощо); 

- різноманітні неофіційні документи (щоденники, в яких планується робота, 

чернетки, записки, розрахунки); 

- аналітичні документи (довідки, звіти); 

- технологічні документи (розрахунки, вертежі, планова документація тощо); 

- планові документи (плануюча документація); 

- товарознавчі документи (ордери, звіти, акти проведення ревізій тощо); 

- статистичні документи (довідки, звіти тощо). 
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Крім того, носіями слідів виступають і інші документи, які виконані в ін-

ших установах, організаціях. 

В залежності від особливостей способу приховання слідів злочину, необ-

хідна для розслідування інформація може бути відображена у вказаних докуме-

нтах по різному. Викривлення змісту, або інші незаконні дії можуть бути роз-

початі з моменту складання первинних документів, а можуть відбутись пізніше. 

У другому випадку, загальна „слідова картина‖ конкретного злочину виявля-

ється в ході співставлення всіх документів та виявлення розбіжностей між ни-

ми. Джерелом фактичних даних по досліджуваній категорії злочинів виступа-

ють підроблені, незаконно видані документи. 

Важливо, що в деяких випадках службова злочинна діяльність знаходить 

своє істотне відображення і в документах, які не виходять (видаються) з органі-

зацій, та які безпосередньо пов‘язані із розслідуванням конкретного факту вчи-

нення злочину, чи яким не будь чином мають відношення до розслідуваної по-

дії. 

У цьому випадку, носіями слідів злочинної діяльності можуть бути доку-

менти виборчих комісій, канцелярій; президії та сесій місцевих Рад народних 

депутатів, оскільки саме в них може міститись інформація про злочинну подію, 

або створення умов що їй сприяли. 

Подібні випадки відображення злочинної діяльності можливі в докумен-

тах медичних установ (про наявність душевної хвороби, іншого тяжкого захво-

рювання, інвалідності тощо); воєнкоматів (про призвання на службу тощо); слі-

дчих підрозділів (про запит справи для об‘єднання тощо). 

Носіями слідів є також різноманітні звукозаписуючі, відеозаписуючі, фо-

тографічні апарати. Крім того, останнім часом, значну частину складають 

комп‘ютери, блоки пам‘яті електронних друкарських машин. Існують три групи 

слідів, які залишаються в комп‘ютерах в зв‘язку зі злочинними способами їх 

використання. А саме: 

1.) сліди засобів для налагодження програм проникнення; 

2.) сліди руху пакетів інформації злочинця; 
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3.) сліди зберігання конфіденційної інформації.  

Процес взаємодії суб‘єкта та об‘єкта злочинної діяльності, веде до виник-

нення слідів і на самому суб‘єкті злочинної діяльності, який в свою чергу також 

є носієм слідів. При вивченні зв‘язків, що виникають між об‘єктами слідоутво-

рення, необхідно враховувати, що кожний з об‘єктів, які брали участь у взаємо-

дії, може виступати не тільки в ролі об‘єкта сприймаючого вплив, а й слідоут-

ворюючого. Кожний з них може бути одночасно об‘єктом як відображеним та  

відображаючим, ідентифікованим і ідентифікуючим. Утворення взаємних слідів 

на взаємодіючих об‘єктах виявляється тією закономірністю, яка повинна 

обов‘язково враховуватись при дослідженні загального масиву слідів. 

При вчиненні службових злочинів, досить часто присутні „треті‖ особи, 

які також відображують конкретну злочинну діяльність та несуть її сліди. 

Таких особи складають три загальні групи: 

- особи, які сприймають причини злочинної діяльності, але не відображують 

її в собі; 

- особи, які сприймали безпосередньо злочинну діяльність (очевидці); 

- особи, які не сприймали злочинну діяльність, але сприймали її результати та 

різноманітні сліди. 

Зміст службової злочинної діяльності особи, що сприймається та зберіга-

ється свідомістю свідка, визначається тим, що свідок, як правило, входить до 

середовища, в якому ця діяльність здійснювалась. Не виступаючи фактично 

об‘єктом злочинного впливу, він відчуває його безпосередній вплив у зв‘язку з 

відхиленням фактично отриманого результату від раніше змодельованого зраз-

ка. Будучи елементом середовища, в залежності від фактору часу, останній ві-

дображує злочинну діяльність у повному або частковому обсязі. При цьому він 

є носієм наступної інформації: 

- про суб‘єкт злочинної діяльності (про виконання або не виконання ним 

обов‘язків конкретної службової особи); 

- про об‘єкти злочинної діяльності;  
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- про способи злочинної діяльності, що використовуються інформація про які 

важлива з усіх сторін в її найбільш повному обсязі; 

- про можливі цілі злочинної діяльності; 

- про результати злочинної діяльності, при цьому значні дані як про реаліза-

цію цілі злочинної діяльності, так і про утворення слідів злочинної діяльно-

сті; 

- - про загальну характеристику середовища та про наявність в ній об‘єктів, 

які потенційно можуть відображувати сліди злочинної діяльності. 

Найбільш важливою, у даному випадку, є інформація про конкретні носії 

слідів та локалізацію слідів на носіях, а також знаковому змісті слідів. 

Взагалі, потенційне коло осіб, які безпосередньо сприймали злочинну ді-

яльність визначається виходячи з двох основних складових: місця та часу. У 

випадку вчинення службового злочину, місце відіграє домінуюче значення. В 

переважній більшості, такі злочини, вчинюються на робочих місцях винних 

службових осіб, що в принципі, майже виключає яку-небудь відкритість взає-

мовідносин. 

Дані про час вчинення злочину логічно відповідають при цьому даним 

про місце вчинення злочинної діяльності службової особи: основна частина 

службової злочинної діяльності здійснюється протягом встановленого робочого 

дня, і там де службовці проводять більшу частину робочого часу – в службових 

приміщеннях. Виходячи з вище зазначеного, сліди злочинної діяльності та їх 

носії повинні бути зосереджені у службовому кабінеті, але оскільки подібного 

роду діяльність здійснюється в основному у присутності її суб‘єкту та об‘єкту, 

це визначає досить низький процент її відображення очевидцями. При цьому, 

значну кількість складають випадки, коли очевидцями були співробітники, які в 

силу корпоративних причин не зажди стають надійними джерелами отримання 

інформації, а навпаки, що часто відмічали респонденти, встають на шлях про-

тидії розслідуванню злочинів колишніх колег. 

Особа злочинця 
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Особи які вчинюють злочини у сфері службової діяльності  є службовими 

особами, а також представниками влади. Службові особи характеризуються ви-

конанням в рамках закону службових обов‘язків у різних сферах діяльності: 

державній, адміністративній, господарчій. Службова діяльність цих осіб пред-

ставляється як професійна діяльність службовців, по організації виконання та 

практичній реалізації повноважень державних, суспільних та інших соціальних 

структур. Повноваження службових осіб, в яких би органах чи організаціях во-

ни не виконували свої службові обов‘язки, досить різноманітні як за характе-

ром, так за по об‘ємом. 

В цілому особи які вчиняють злочини у сфері службової діяльності розді-

ляються в такі групи: 

Першою групою є особи, які постійно, тимчасово або за спеціальними по-

вноваженнями здійснюють функції представників влади. Представником влади 

є службова особа правоохоронного або контролюючого органу, а також інша 

особа, наділена в установленому законом порядку розпорядчими повноважен-

нями у відношенні осіб, які не знаходяться від останнього в службовій залеж-

ності. Здійснює законодавчу, виконавчу або судову владу, а також наділена 

правом приймати рішення обов‘язкові для виконання громадянами та організа-

ціями незалежно від їх відомчої підлеглості. 

На відміну від службової особи, діяльність представника влади, в перева-

жній більшості, будується на взаємовідносинах з особами, що не знаходяться в 

службовій підлеглості, залежності. Досить велика кількість осіб наділених вла-

дними повноваженнями взагалі не мають підлеглих їм по службі осіб, але при 

цьому наділені владними повноваженнями по відношенню до широкого, чітко 

невизначеного колу громадян. Представники влади виконують функції держав-

ної влади, а також владні повноваження органів місцевого самоврядування. 

Найбільшим загоном представників влади є працівники правоохоронних та ко-

нтролюючих органів, які здійснюють контроль за дотриманням законності, під-

триманням громадського порядку, ведуть боротьбу зі злочинністю, забезпечу-

ють державну, пожежну, санітарно-епідеміологічну та іншу безпеки. 
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Віднесення тих чи інших службових осіб подібних контролюючих, нагля-

дових та ревізійних органів до числа представників влади проводиться шляхом 

аналізу повноважень, маючи на увазі вказані вище характерні особливості 

представників влади. 

Другу групу складають особи, що виконують організаційно-розпорядчі 

або адміністративно-господарські функції безпосередньо в самих державних 

органах, органах місцевого самоврядування, а також особи, які виконують 

управлінські функції в організаціях незалежно від форми власності. 

Особливу групу посадових осіб складають громадяни, які не знаходяться 

на державній службі і не виступають представниками влади, але наділені пра-

вом вчинювати дії, що тягнуть за собою юридичні наслідки. До числа таких 

осіб належать нотаріуси, незалежно від того, працюють вони в державній нота-

ріальній конторі чи займаються приватною практикою. 

Особливе місце в цій ієрархічній структурі, також займають особи (пред-

ставники влади), які є представниками силових відомств. Це зумовлено специ-

фікою влади, якою вони наділені згідно із чинним законодавством. 

За характером та змістом мотиваційної спрямованості осіб, що вчинюють 

злочини у сфері службової діяльності, визначаються наступні напрямки: 

- з корисливо-привласницькими тенденціями (цей напрям виступає основним, він є 

характерним практично для всіх видів службових злочинів); 

- з політичною орієнтацією (цей напрямок характерний для вищіх ешелонів 

влади); 

- з негативно-принижуваним відношенням до особистості людини, його прав та 

свобод – життя, здоров‘я, честі та гідності (подібне злочинне ставлення характе-

рно для державних службовців, які наділені правом вчинювати юридично значи-

мі дії владного характеру. а також осіб наділених функціональною владою 

пред‘являти юридично владні вимоги до громадян, що не знаходяться в їх служ-

бовій підлеглості); 

- з „вимушеною‖ орієнтацією на необхідність задоволення елементарних життєвих 

потреб. 
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В особливу, специфічну групу необхідно виділити осіб, які є працівника-

ми правоохоронних органів. Ця категорія викликає визначені ускладнення як у 

процесі виявлення, так і наступного розслідування злочинів з їх участю. Така 

складність зумовлена наступними факторами: 

- дані особи добре обізнані щодо кримінального та кримінально-процесуального 

законодавства; 

- як правило останні, знайомі з методами викриття та розслідування злочинів, що 

надає можливість успішно їм протидіяти; 

- такі особи, в силу особливостей свого службового становища та завдяки особис-

тим зв‘язкам в правоохоронних органах, можуть отримувати таємну інформацію 

про хід розслідування та наявну доказову базу, що надає можливість протидіяти 

розслідуванню. 

Загалом злочинців, які вчиняють злочини у сфері службової діяльності 

можна діляться на такі категорії: 

- службові особи державних підприємств, установ чи організацій; 

- посадові особи комерційних підприємств та організацій; 

- представники виконавчої влади всіх рівнів; 

- службові особи, які наділені владними повноваженнями (мілітаризовані 

державні службовці). 

При зборі інформації про особу злочинця, слідчий має можливість вико-

ристання не визначеної кількості видів джерел інформації. Цей процес повніс-

тю не вписується в процесуальну форму, хоча обов‘язково узгоджується із за-

коном та не протирічить йому. Напрямок пошуку криміналістично значущої 

інформації про особу злочинця визначається саме видом вчиненого злочину. 

Значна частина інформації про особу злочинця може бути отримана з до-

кументів, що вилучаються та витребуються слідчим в процесі розслідування 

конкретної кримінальної справи.  

Вчинюючи злочини цих видів, злочинці як правило звільняють зацікавле-

них осіб від значних затрат, що саме по собі є причиною формування міцних 

корупційних зв‘язків. У злочинців таким чином встановлюється міцна підтрим-
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ка в кримінальних та владних структурах, подолати яку слідчим та оператив-

ним органам буває в край складно. У ряді випадків ці злочинні зв‘язки, є меха-

нізмом компенсації низького рівня професіоналізму. Не будучи у змозі компе-

тентно вирішити складну ситуацію, службовець, приховуючи свою некомпете-

нтність використовує злочинні зв‘язки. Поширена ситуація, коли при підготовці 

до вчинення злочину службова особа (напр. директор підприємства; начальник 

установи) намагається схилити до співучасті тих осіб, які в силу своїх організа-

ційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов‘язків можуть до-

помогти в здійсненні злочинних намірів. 

При вчиненні злочинів службовими особами у складі злочинної групи, 

формування цієї групи відбувається за законами динаміки неформальних груп. 

При цьому формуються широкі міжгрупові зв‘язки, відпрацьовуються навички, 

з‘являється вибірковий інтерес до трудових функцій (вигідна чи невигідна ро-

бота) та інших людей (потрібна чи непотрібна особа). 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, в основі злочинів вчинених у сфері службової діяльності, 

знаходиться виконання винною службовою особою або представником влади, 

своїх службових повноважень всупереч інтересам служби, або навмисне вчи-

нення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи по-

вноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам 

та інтересам окремих громадян, державним або громадським інтересам, чи ін-

тересам юридичних осіб. Ці дії можуть носити насильницький характер, пося-

гаючи при цьому на найбільші соціальні цінності. Основними елементами кри-

міналістичної характеристики даних злочинів є спосіб підготовки, вчинення та 

приховання злочину, «слідова картина» та особа злочинця. 
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2. ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ. ВИСУНЕННЯ ВЕРСІЙ. 

Слідчі ситуації. 

Типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування злочи-

нів вчинених у сфері службової діяльності є наступні слідчі ситуації: 

1.) Кримінальна справа порушена в наслідок заяв чи скарг окремих громадян 

або матеріалів які знайшли відображення в печаті, засобах масової інформації, 

телебаченні; 

2.) Кримінальна справа порушена за матеріалам планових ревізій та аудитор-

ських перевірок; 

3.) Кримінальна справа порушена (на основі матеріалів іншої кримінальної 

справи) в ході розслідування інших злочинів; 

4.) Кримінальна справа порушена в результаті оперативно-розшукової діяль-

ності органі дізнання; 

Перша слідча ситуація найбільш характерна при таких способах вчинен-

ня злочину, як незаконна експлуатація праці підлеглих в особистих інтересах 

(напр. використання підлеглих при будівництві дач, ремонту квартир); привла-

снення результатів праці підлеглих; зловживання при розподілі житла; викори-

стання службового становища в процесі приватизації державного майна; неза-

конне застосування зброї чи спеціальних засобів представниками влади; заподі-

яння тілесних ушкоджень підлеглих по службі. 

При другій слідчій ситуації: видання незаконних наказів та розпоряджень; 

внесення за відомо неправдивих записів в офіційні документи; використання в 

особистих або групових цілях наданих для службової діяльності приміщень, 

транспортних засобів чи іншого державного або колективного майна; незакон-

на передача із корисливих або інших мотивів комерційним організаціям фінан-

сів та кредитів; використання грошових коштів не за призначенням; викорис-

тання непередбачених правовими актами пільг в отриманні кредитів, суд, прид-

бання нерухомості і т.д. 
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При третій слідчій ситуації: приховання незаконної діяльності інших 

осіб, шляхом самоуправних дій; приховування інформації про підготовку до 

вчинення або вчинений злочин. 

При четвертій слідчій ситуації зустрічаються майже всі способи вчинен-

ня зловживань владою або службовим становищем та перевищень влади або 

службових повноважень. 

Висунення версій. 

Як правило, висунення версій розпочинається з отримання інформації на 

початковому етапі розслідування. Вирішуючи питання про наявність ознак зло-

чинів даного виду, та їх достатності для порушення кримінальної справи, слід-

чий в першу чергу висуває припущення про характер вчиненого діяння – версії 

кваліфікації. Ці версії виступають основою системи типових версій висуваємих 

при розслідуванні. До версій кваліфікацій відносяться наступні версії: факт 

вчинення службового злочину мав місце; службові злочини неодноразово, та 

були пов‘язані з вчиненням інших злочинів;  факт вчинення злочину даного ви-

ду відсутній, має місце зведення наклепу на службову особу або представника 

влади; в даному випадку вчинено інший злочин; особа, що склала заяву про 

вчинення злочину у сфері службової діяльності помилково зрозуміла дії остан-

нього. В дійсності, ці дії знаходились в його компетенції та були вчинені згідно 

діючого законодавства. 

На початковому етапі розслідування в більшості випадків відомі основні 

обставини вчинення злочину, у зв‘язку з цим, як правило, будується слідча вер-

сія про можливість вчинення службового злочину конкретною особою. Для пе-

ревірки цієї версії, слідчий повинен витребувати з державного органу або орга-

ну місцевого самоврядування документи, які регламентують статус перевіряє-

мої службової особи. До них можна віднести: накази про прийняття на роботу; 

положення про управління чи відділ, в якому працює службова особа; службові 

інструкції або службові обов‘язки, характеристику. Всебічно досліджуючи всі 

отримані документи та матеріали, що стосуються функціональних можливостей 

службової особи, слідчий визначає можливості вчинення нею службового зло-
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чину. В цьому випадку від особи, яка можливо вчинила такий злочин, слідчий 

йде шляхом встановлення наявності чи відсутності події злочину. 

Інша, така що часто зустрічається, це слідча версія яка відноситься до 

встановлення наявності або відсутності події злочину. В цьому випадку слідчо-

му необхідно ознайомитись та досконально вивчити правовстановлюючі доку-

менти, на підставі яких утворено, та функціонує організація, порядок та особ-

ливості діяльності цієї організації тощо. На основі отриманої інформації, слід-

чий визначає наявність чи відсутність події злочину, шляхом від встановлення 

наявності події злочину до осіб, які вчинили службовий злочин. 

Разом із загальними версіями, можуть бути висунені й окремі. Це можли-

во при простих слідчих ситуаціях, наприклад, коли з самого початку розсліду-

вання конкретно вказується на вчинений службовий злочин та відома особа, яка 

його вчинила. В цьому випадку версія будується відносно окремих сторін та 

елементів предмету доказування, і як правило, містить припущення про окремі 

сторони досліджуваної події: мотив, час вчинення, місце, роль службової особи 

у вчиненому злочину тощо. 

Також при наявності підозри можуть бути побудовані версії про зв‘язки 

розслідуємої події з іншими злочинами. У цьому випадку при перевірці вказа-

ної версії слідчому слід встановити причинний зв‘язок між дією (бездіяльністю) 

службових осіб, які вчинили злочин, та шкідливими наслідками, встановити 

винність підозрюваного (обвинуваченого) та встановити обставини, що сприя-

ли вчиненню цього злочину. 

Особливо важливе значення набувають такі окремі версії, які сприяють 

відшуканню матеріально-фіксованих слідів вчиненого злочину, доказів, як пря-

мих так і не прямих. Це можуть бути вже залишені, але ще не відшукані слідст-

вом сліди, у тому числі й ті, які могли або повинні були виникнути з урахуван-

ням конкретної обстановки. 

Розглядаючи особливості висунення версій при розслідуванні службових 

злочинів, можна виділити наступні версії: 
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Типові слідчі версії про мотив вчинення злочину даного виду. Ними є: 

злочин вчинено з корисливих мотивів; злочин вчинено з метою підтримки дру-

жніх (інших) відносин; злочин вчинено з метою вчинення або приховання ін-

шого злочину. 

Версії щодо особи яка вчинила злочин цього виду можуть бути розділені 

на два види, це версії що мають місце в аналізовані ситуації, коли особа відома 

– в цьому випадку мають місце версії відносно винності особи; і версії загаль-

ного характеру, що ґрунтуються на даних які маються в кримінальній справі 

але не вказують на конкретних осіб. При висуненні версій про особу яка вчини-

ла злочин, по-перше необхідно враховувати спосіб вчинення та приховання 

злочину, місце вчинення, характер слідової картини, індивідуальні особливості 

предмета посягання. 

Версії про умови, що сприяли вчиненню службового злочину. Такими 

версіями є: вчиненню даного злочину сприяли недоліки, які містяться в норма-

тивному матеріалі, що регламентує службові обов‘язки; наявність недоліків в 

законодавстві; недбалість керівництва; недоліки професійного відбору; неопе-

ративне реагування правоохоронних органів на заяви та скарги громадян. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

 Підсумовуючи, слід зазначити, що типовими слідчими версіями, при роз-

слідуванні службових злочинів є: 

1) Версії кваліфікації: 

а) факт вчинення службового злочину мав місце; 

б) службові злочини вчинювались неодноразово, та були пов‘язані з вчиненням 

інших злочинів;  

в) факт вчинення злочину відсутній, має місце зведення наклепу на службову 

особу або представника влади; 

г) особа, що склала заяву про вчинення такого злочину, помилково зрозуміла дії 

останнього. В дійсності, ці дії знаходились в його компетенції та були вчинені 

згідно із діючим законодавством. 
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2) Типовими слідчими версіями про мотиви вчинення злочинів даного 

виду є: 

а) злочин вчинено з корисливих мотивів; 

б) злочин вчинено з метою підтримки дружніх (інших) відносин; 

в) злочин вчинено з метою вчинення або приховання іншого злочину. 

 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ  

ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ. 

Типові схеми допиту осіб причетних до вчинення службових злочи-

нів. 

Слідчою дією, яка найчастіше використовується при розслідуванні як 

кримінальних справ взагалі, так і про злочини вчинені у сфері службової діяль-

ності, є допит.  

Особливості проведення допиту у справах про службові злочини, поля-

гають в тому, що він є перевіркою всіх обставин, пов‘язаних з порушенням за-

конодавства в цілому, та нормативних актів які регламентують діяльність пред-

ставників влади та службових осіб зокрема, які було встановлено в ході попе-

редніх заходів. 

Доречно зауважити, що допит по цим категоріям кримінальних справ в 

цілому характеризується як позитивними, так і негативними особливостями. 

Серед особливостей позитивного плану, що благодійно впливають на обстанов-

ку допиту, можна назвати: 

- можливість відшукання негативних обставин (прорахунків які були допуще-

ні) при проведенні інших (раніше проведених) слідчих дій, перевірочних захо-

дів та доопрацювання їх в ході допиту; 

- наявність можливості підготовки (планування) до допиту, вибірковий підхід 

до застосування тих чи інших тактичних комбінацій чи тактичних прийомів до-

питу; 



 111 

- проведення допиту-інсценування з відповідним зашифровуванням його ці-

лей. 

До числа негативних моментів, що впливають на виникнення несприят-

ливої слідчої ситуації та зумовлюючих застосування тих чи інших тактичних 

прийомів в ході допиту, можна віднести наступі: 

- досить поширений факт протидії встановленню істини по справі, з боку зацікав-

лених осіб; 

- визначена поінформованість допитуваного відносно зібраних по справі доказів, 

можливість знищити (приховати) сліди злочину; 

- дача завідомо неправдивих свідчень обвинуваченим (підозрюваним в ході 

попередньої перевірки та розслідуванні); 

- дача завідомо неправдивих свідчень свідками по кримінальній справі, що розслі-

дується; 

- сумлінна омана деяких свідків; 

- наявність конфліктної ситуації в ході проведення допиту. 

Допитувані особи, причетні до вчинення злочинів цих видів, як правило є 

керівниками, службовцями, посадовими особами, мають згідно із займаною по-

садою владні повноваження. Але вчинений злочин зумовлює тиск на психіку 

останніх та викликає почуття страху. Цей фактор надає слідчому можливість 

комбінувати тактичні прийоми, підвищуючи тим самим результативність допи-

ту. Вміле використання слідчим доказів, які він має на цьому етапі розсліду-

вання, може відіграти вирішальну роль у свідомості допитуваного, та потягнути 

за собою каяття, визнання вини, і як наслідок, надання значної допомоги слідс-

тву. 

При розслідуванні даних видів злочинів, допит набуває особливої специ-

фіки та складності, а для його проведення досить часто необхідне залучення 

спеціаліста. Таким чином, виходячи з вищезазначеного, представляється доці-

льним сформувати типові схеми допиту осіб причетних до вчинення таких ви-

дів злочинів. 
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Використання першої схеми доцільно у випадку, коли особа знає про 

проведення перевірки або початок розслідування факту вчинення злочину. У 

цьому випадку визначаючи місце має етап підготовки до проведення допиту. 

Враховуючи специфіку таких злочинів, слід зауважити, що основними матеріа-

льними доказами злочинної діяльності, як вже зазначалось раніше, виступають 

документи. Тому в ході проведення підготовки до допиту слідчому необхідно 

вилучити, вивчити та проаналізувати максимальну кількість документів, які до-

водять винність допитуваної особи. В разі необхідності, доцільно залучення 

спеціаліста. 

Носіями доказової інформації про вчинення злочинів зазначених видів є 

також фізичні особи, які після порушення кримінальної справи набуватимуть 

статусу потерпілих або свідків. В ході підготовки до проведення допиту осіб 

причетних до вчинення злочину, слідчому доцільно отримати свідчення таких 

осіб. Доцільним є також виклик таких осіб наприкінці допиту, щоб у разі необ-

хідності можливо було проведення очної ставки. 

Схема допиту осіб, причетних до вчинення службових злочинів, та обіз-

наних, щодо проведення перевірки або початку розслідування складатиметься з 

двох блоків та виглядатиме наступним чином: перший блок: 

1. Підготовчий етап включає в себе: 

- вивчення законів та підзаконних актів (роз‘яснень) які регламентують здійс-

нення владних чи службових повноважень конкретної, допитуваної особи; 

- вилучення та вивчення (аналіз) документів, які становлять основу доказової 

бази, з залученням спеціаліста; 

- складання переліку та орієнтовне визначення моменту пред‘явлення зазна-

чених документів в якості речових доказів; 

- допит потерпілих та свідків, з отриманням доказової інформації, її процесуа-

льне оформлення; 

- -орієнтовне визначення моменту пред‘явлення зазначених свідчень в якості 

доказів; 
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- прийняття рішення, щодо визначення місця та часу проведення допиту особи, 

причетної до вчинення злочину досліджуваного виду; 

- підготовка техніко-криміналістичних засобів фіксації ходу проведення допиту; 

- виклик потерпілих та свідків, у разі можливої необхідності проведення очної 

ставки, відразу після проведення допиту. 

2. Робочий етап: 

- допит особи причетної до вчинення такого злочину побудований у формі вільної 

розповіді; 

- постановка уточнюючих, доповнюючи та деталізуючих питань з боку допитую-

чої особи; 

- пред‘явлення документів як речових доказів, процесуально вірна фіксація 

пояснень допитуваної особи, щодо змісту таких документів; 

- пред‘явлення процесуально оформлених свідчень потерпілих чи свідків, щодо 

факту (фактів) вчинення допитуваною особою службового злочину; 

- ретельна, процесуально вірна фіксація пояснень останнього, щодо даного факту; 

- ознайомлення допитуваного з результатами фіксації ходу проведення допиту, 

шляхом відеозапису; 

- у разі виникнення необхідності проведення очної ставки з потерпілими або 

свідками. 

Другий блок, тобто коли особі невідомо, щодо її кримінального переслі-

дування відносно факту вчинення злочинів у сфері службової діяльності, особ-

ливого значення набувають первинні свідчення останньої. Враховуючи фактор 

несподіванки, допит доцільно проводити відразу після порушення кримінальної 

справи. Це сприятиме створенню обстановки, в якій допитувана особа не всти-

гне підготуватись до допиту, сформувати захисну лінію поведінки. У цьому ви-

падку місце проведення допиту не матиме визначального значення. Більш важ-

ливим є невідкладність проведення цієї слідчої дії. 

1. Підготовчий етап: 

- вивчення законів та підзаконних актів (роз‘яснень), які регламентують здійснен-

ня владних чи службових повноважень конкретної, допитуваної особи; 
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- визначення місця та часу проведення особи, яка вчинила службовий злочин 

(використання фактору неочикуваності  зумовлює можливість проведення допи-

ту безпосередньо на місці знаходження допитуваної особи); 

- забезпечення неможливості знищення або приховання особою причетною до 

вчинення злочину, матеріальних слідів, а також виключення можливості змови 

(попередження) співучасників; 

- залучення до проведення допиту спеціаліста та інструктаж останнього; 

- створення слідчої бригади з метою паралельного допиту потерпілих чи можли-

вих свідків злочину; 

- підготовка техніко-криміналістичних засобів фіксації ходу допиту особи, приче-

тної до вчинення злочину, та інших слідчих дій, які планується проводити пара-

лельно. 

2. Робочий етап: 

- проведення допиту у формі „питання - відповідь‖; 

- постановка допитуючою особою однозначних, уточнюючих або деталізуючих 

питань; 

- процесуально правильна фіксація пояснень допитуваної особи; 

- ознайомлення допитуваного з результатами фіксації ходу проведення допиту, 

шляхом відеозапису; 

- пред‘явлення матеріальних доказів або доказових свідчень, які на даний момент 

має у своєму розпорядженні слідство, у суворій, логічній послідовності; 

- у разі необхідності, невідкладне проведення очних ставок з потерпілими чи 

можливими свідками. 

Окрім загальних типових питань в ході проведення допиту осіб, причет-

них до вчинення таких злочинів, у обох випадках потрібно встановлення насту-

пних відомостей: 

- стаж службової діяльності (здійснення владних повноважень) в цілому; 

- стаж роботи на посаді, при займанні якої особою було вчинено зловживання 

або перевищення влади, службового становища або службових повноважень; 
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- безпосередне коло службових (владних) повноважень конкретної, допитува-

ної особи. 

Слідчий огляд документів 

Успіх розслідування злочинів вчинених у сфері службової діяльності зна-

чною мірою залежить від якості та своєчасності проведення такої слідчої дії, як 

огляд документів. Це зумовлено тим фактором, що по даній категорії криміна-

льних справ, у більшості випадків документи виступають основними, а іноді й 

єдиними доказами вчинення злочинів цього виду. 

На особливості огляду документів взагалі впливає їх вид, призначення, 

стан, об‘єм інформації, яка в них міститься, взаємозв‘язок з іншими документа-

ми в системі документообігу. У зв‘язку з цим, важливо визначити документи, 

які найчастіше стають джерелами доказів при розслідуванні службових злочи-

нів (за ступенем їх значущості). Такими документами є: документи бухгалтер-

ської звітності; документи первинної звітності; різноманітні неофіційні доку-

менти (чернетки; розрахунки); аналітичні документи (довідки; звіти); адмініст-

ративна документація; відомчі накази, розпорядження інструкції; технологічна 

документація; планова документація; товарознавча документація; статистична 

документація. 

Письмові документи є основною формою, що допускаються при доказу-

ванні в кримінальному процесі. Але зустрічаються й інші способи фіксації фак-

тичних даних: креслення, графіки, схеми, таблиці, результати роботи різнома-

нітних приладів, а також аудіо та відеозаписи.  

В ході підготовки до огляду документів необхідно враховувати особливо-

сті різноманітних видів та форм документів, а також документообігу в залежно-

сті від специфіки тієї чи іншої сфери діяльності (торгівля, виробництво, сільсь-

ке господарство, будівництво, адміністративна, банківська чи кредитно фінан-

сова сфери тощо). Для цього необхідно володіти основними положеннями нор-

мативних актів, які регламентують устрій галузі, ведення документації, форму 

звітності, які містяться в різноманітних положеннях та інструкціях. Загалом, 

слідчий огляд документів дозволяє встановити ряд важливих для розслідування 
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обставин, таких як: яка природа розслідуваної події; де вчинено злочин, коли, 

хто брав участь; які ознаки та в чому відобразились дії кожного з учасників то-

що. 

При огляді документів по справам про службові злочини можна встано-

вити факти, що підтверджують неправильний чи незвичний порядок дій служ-

бових осіб. На основі вивчення таких документів, як правило, вдається визна-

чити коло осіб, серед яких слід розшукувати (ідентифікувати) злочинця. Для 

вдосконалення тактики огляду та підвищення його результативності, слідчому 

необхідно враховувати процеси пов‘язані з діяльністю осіб, уповноважених 

оформлювати документи, розпоряджатись ними. За допомогою документації 

відбувається відображення службової діяльності винної службової особи або 

представника влади. 

При розробці методів та прийомів огляду документів по справах про зло-

чини вчинені у сфері службової діяльності, насамперед необхідно з‘ясувати пи-

тання, що стосується об‘єкта дослідження, тобто чим з точки зору джерел дока-

зів є оглядуваний документ: речовим доказом чи документом, який містить до-

казову інформацію в самому тексті. Відміни в процесуальному статусі докуме-

нта, коли він в одних випадках є речовим доказом, а в інших письмовим дока-

зом, необхідно ретельно враховувати, оскільки в цих оглядах вирішуються різні 

завдання. 

Оскільки при вчиненні службових злочинів досить часто вчинюються пі-

длоги (підробка) документів, їх відшукання складає одну з найважливіших за-

дач огляду. В залежності від виду підлогу – матеріального чи інтелектуального 

– документ піддається відповідно техніко-криміналістичному або логіко-

криміналітичному дослідженню. 

У випадку виникнення версій щодо можливості тих чи інших способів пі-

длогу, огляд документів має на меті встановлення: ознак змін рукописних рек-

візитів документів та можливих способів таких змін; передбачуваного поперед-

нього тексту документів; відносного часу зміни (викривлення) тексту докумен-

тів; можливості визначення групової належності, а в ряді випадки – ідентифіка-
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цію пишучого приладу; можливість способу відтворення відображення, відбит-

ків тощо; 

Робота слідчого з документами, в цілому структурно складається з двох 

основних, тісно пов‘язаних між собою етапів: 

1.) встановлення та аналіз зовнішніх ознак та реквізитів документа; 

2.) аналіз його змісту. 

Обидва етапи поєднуються при перевірці по суті операцій, відображених 

у документі. 

Безпосередньо огляд документів, може бути проведено як на місці їх зна-

ходження, так і в кабінеті слідчого. При огляді на місці знаходження слід виді-

лити дві стадії – статичну та динамічну. В ході статичної стадії відбувається 

вивчення та фіксація обстановки без порушення її попереднього стану. Фіксу-

ється точне місцезнаходження предметів (об‘єктів), та їх взаємне розташування 

відносно одне одного. В статичній стадії знайдені документи, які становлять ін-

терес для розслідування, оглядаються, оцінюються, фотографуються недотор-

каними. 

В динамічній стадії, як підкреслює саме визначення цього поняття, відбу-

вається дослідження, при якому виміряється попереднє положення та стан. 

Приступаючи до огляду, слід впевнитись в наявності всіх необхідних для 

цього виду документів – реквізитів. Відсутність якогось з них (дати, підпису, 

печатки, штампу тощо), обов‘язково фіксується в протоколі огляду. Якщо всі 

реквізити в документі присутні, необхідно перевірити, чи відповідає кожний з 

них змісту, цільовому призначенню тощо. 

Оглядаючи документ, необхідно також перевірити, чи відповідають його 

реквізити звичному, встановленому в конкретній організації порядку оформ-

лення документів, чи відповідає текст документа, тексту відбитку печатки чи 

штампа, чи правильно розміщені печатні тексти, чи не мають викревлень прі-

звища службових осіб, який зовнішній вигляд документа, наскільки компетент-

на установа чи особа, від імені якої складено документ, існують вони і чи не 

змінили назву. Важливою обставиною є знайдення в документі зайвих реквізи-
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тів. Наявність гербової печатки в документі, який не повинен нею завірятися, 

зайвих підписів, штампів тощо, зазвичай пов‘язано з фіктивністю цього доку-

мента, якому його автори намагались таким чином надати більш впевненого ви-

гляду. В інших випадках за непотрібними реквізитами можуть бути приховані 

деякі істотні деталі документа, наприклад, непотрібний штамп ставиться в місці 

підчистки або виправлення тексту. 

При огляді документа необхідно звертати увагу на ті ознаки, які можуть 

свідчити про часткову підробку документів – підчистку, дописку, травлення 

тощо. 

Огляд передбачає і аналіз змісту документа. На підложність можуть вка-

зувати й помилки в ньому. Розглядаючи документ з точки зору внутрішніх про-

тиріч в його змісті, необхідно співставити між собою різні його частини, порів-

няти зафіксовані в ньому кількісні та якісні показники, цифрові значення. Будь-

яке протиріччя такого роду можуть служити серйозним доказом його підробки. 

- Після візуального огляду та вивчення документа з обох боків, під різними 

кутами зору та освітлення, перед призначенням відповідної експертизи, по 

справам про службові злочини необхідно провести огляд за допомогою спеціа-

льних прийомів та технічних засобів.  

Важливим є також систематизація оглянутих та долучених до криміналь-

ної справи документів. І хоча це питання є суто технічним, його вирішення іс-

тотно впливає на хід розслідування. Найбільш доцільно, групувати документи 

за епізодами справи, але в деяких випадках вони групуються за іншими ознака-

ми: відносно діяльності окремих службових осіб, підприємств, установ чи орга-

нізацій. Незалежно від того яка ознака буде покладена в основу систематизації, 

важливо щоб вона була повністю витримана, та надавала можливості, швидко 

відшукати необхідний документ. 

Організація та тактика провадження обшуку й виїмки 

До загальних цілей обшуку по справах про службові злочини відносяться: 

відшукання доказів, слідів (документів, які б підтверджували чи спростовували 

той чи інший факт вчинення службового злочину, предмети та цінності здобуті 
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злочинним шляхом, осіб, які вчинили злочин тощо); процесуально вірна фікса-

ція об‘єктів та особливостей місць їх зберігання, що в подальшому виступатиме 

в якості незаперечних доказів по справам про злочини цих видів; відшкодуван-

ня заподіяної злочинними діями шкоди; виявлення причин та умов, що сприяли 

вчиненню таких злочинів. 

В цілому, проведення обшуку може бути умовно розподілено на такі ета-

пи: підготовка до проведення обшуку; безпосереднє проведення обшуку (про-

цес пошуку відшукуємих предметів, документів); фіксація результатів обшуку. 

Підготовчий етап обшуку по справах про службові злочини включає в се-

бе: збір та аналіз необхідної інформації, яка характеризує обшукувану особу: 

визначення особливостей займаної посади, профіль роботи підприємства, уста-

нови, організації; вивчення навичок, звичок, розпорядку дня службової особи 

(представника влади), обшук якої планується; дружні та професійні зв‘язки; 

«можливості» особи в силу займаної посади; місце проведення обшуку: адреса, 

план приміщення, розмір та стан; розташування меблів (письмові, канцелярські 

столи, сейфи); особливості розшукуємих предмети або документів: наймену-

вання, характер документів, кількість, форма, характерні риси, найбільш вірогі-

дні місця їх знаходження, можливі прийоми маскування; розробка тактичних 

планів: вибір часу проведення обшуку та способу проникнення до обшукувано-

го приміщення, визначення кола та підбір учасників обшуку, розподіл 

обов‘язків та інструктаж; забезпечення охорони місця проведення обшуку та 

відшуканих документів і предметів, підготовка транспортних засобів; забезпе-

чення групи науково-технічними засобами  з урахуванням специфіки об‘єкту 

обшуку, обшукуваних суб‘єктів, та інших обставин. 

У разі необхідності, а при проведенні обшуку по складним, багатоепізод-

ним справам або у випадку сукупності різних видів злочинів, в обов‘язковому 

порядку необхідне складання детального, письмового плану. 

При розслідуванні злочинів вчинених у сфері службової діяльності біль-

шість обшуків проводиться з метою відшукання та вилучення наступних 

предметів та документів: нормативних документів (з можливими написами на 
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полях), які можуть свідчити про усвідомленість службової особи про порядок 

здійснення ним службових, владних повноважень; розписок про отримання 

грошових (інших) коштів, записок листів, у тому числі (чернеток) в яких йдеть-

ся про службову діяльність, або інформація яка прямо вказує на вчинення зло-

чині цих видів; особистих записників, у тому числі електронних, комп‘ютерів 

та інших носіїв електронної інформації, оргтехніки. Крім того, при провадженні 

обшуку можуть бути знайдені інші предмети чи документи, котрі не тільки ма-

ють значення по справі, але й свідчать про вчинення злочинів інших видів; пре-

дмети й документи, які не мають безпосереднього відношення до вчиненого 

злочину, але вони характеризують особу обшукуваного та особливості його 

професійної діяльності. 

Особи які вчинюють службові злочини обирають місце та спосіб прихо-

вання предметів чи документів, які свідчать про вчинення злочину, моделюючи 

правильність та успішність своїх дій, керуючись створеною ними суб‘єктивною 

уявою для тих, хто шукає. Тому інформація про особу обшукуваного та харак-

тер приміщення, де проводиться обшук передбачає взаємозв‘язок, в якому про-

стежується залежність між рисами особи злочинця, його інтелектом, соціаль-

ним положенням, спрямованістю, та тими об‘єктами які можуть бути вибрані в 

якості можливих місць приховання. Слід також враховувати „можливості‖ об-

шукуваної особи в силу займаної посади (доступ до сховищ, сейфів, кабінетів 

інших службових осіб). Цей специфічний фактор надає особі можливість вигід-

но приховати, завуалювати, а іноді зовсім спростувати свою причетність до ре-

чових доказів, які знайдено в результаті проведення обшуку.  

При прихованні предметів пошуку, злочинці використовують такі психо-

логічні фактори: трудоємкість пошуку (стомленість), автоматизм (приховання 

серед однорідних речей, предметів, документів); „недбалість‖ приховання пре-

дмету пошуку (приховання на видному місці); приховання предметів пошуку в 

місцях, завдяки спеціальному упакуванню, де теоретично їх зберігання немож-

ливе (каміни, водопровід, каналізація тощо); відвертання уваги осіб, які прово-

дять обшук, будь яким чином; 



 121 

Специфіка службових злочинів, передбачає значну кількість речових до-

казів – документів, про існування яких слідчий може й не підозрювати. Тому 

найбільш результативним є послідовний метод обшуку. Доцільно також, відп-

рацювати між учасниками обшуку способи обміну інформацією між собою, без 

доведення її до обшукуваного. Важливе значення при проведенні обшуку має 

наявність у групі осіб які мають спеціальні знання (спеціалістів). Реальна допо-

мога спеціаліста може виражатись в консультуванні слідчого щодо складання 

документації, бухгалтерської та іншої вузькоспрямованої форми звітності, мо-

жливих місцях знаходження предметів та документів тощо. Допомога в отри-

манні закодованої інформації з комп‘ютерів та інших носіїв електронної інфор-

мації. Застосування спеціальної техніки, використання пошукових приладів для 

виявлення специфічних слідів злочинної діяльності службової особи або пред-

ставника влади. 

Не менш важливим способом отримання фактичних даних, для успішного 

розслідування даних злочинів, є виїмка – слідча дія, яка міститься у витребу-

ванні та вилученні документів та предметів, що можуть мати значення письмо-

вих або речових доказів, та які знаходились у володінні конкретної особи чи 

установи. 

Для слідчого велике значення має визначення кола предметів та докумен-

тів, які підлягають виїмці. Враховуючи специфіку досліджуваних злочинів, як 

правило документ, який підлягає виїмці, існує не в єдиному екземплярі. Є дуб-

люючі документи, крім того доказова інформація може бути зафіксована в де-

кількох різних документах. Крім вилучення, виїмка включає в себе такі важливі 

компоненти, як огляд вилучених предметів або документів, а також місця їх 

знаходження. Тому недопустимо надмірне спрощення цієї слідчої дії. 

Провадження виїмки, так як і обшук, необхідно готувати та планувати за-

здалегідь. Необхідно враховувати, що не допускається призначення виїмки не-

визначених предметів. Як зазначалось раніше, більшість інформації, а також 

документів міститься в комп‘ютерах та іншій електронній техніці. Особливу 

увагу слідчий повинен звернути на дотримання правил виїмки комп‘ютерної 
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техніки та магнітних носіїв інформації. На момент вилучення бажана присут-

ність спеціаліста з обслуговування такої техніки з аналогічного місця роботи. 

 Необхідно також наступне забезпечення збереження інформації в 

комп‘ютері та на магнітних носіях. Вилучати слід всі комп‘ютери та магнітні 

носії, що знаходяться на місці проведення виїмки. Бажано також отримати ін-

формацію від спеціаліста, про те, чи з‘єднані всі комп‘ютери в локальну чи за-

гальну мережу, та з‘ясувати, де знаходиться серверна машина. 

Комп‘ютери опечатуються шляхом накладення на роз‘єми живлення ар-

кушів паперу, які кріпляться на бокових стінках. На папері підписуються слід-

чий, поняті, представники організації тощо. Важливим також є те, що виїмка 

комп‘ютерної техніки проводиться тільки у відключеному стані. При цьому не-

обхідно виконати та відобразити в протоколі наступні дії: зафіксувати порядок 

відключення, описати точне місце знаходження предметів, які вилучаються, та 

їх розміщення відносно одне одного а також навколишніх предметів (з додан-

ням необхідних планів та схем); опису також підлягає порядок з‘єднання між 

собою всіх апаратів, зазначаючи при цьому особливості з‘єднання (колір, кіль-

кість, розміри, характерні індивідуальні ознаки з‘єднуючих дротів, кабелів, 

штекерів тощо); необхідно визначити канали зв‘язку та телекомунікацій, що 

використовуються для потреб комп‘ютерної техніки. В основному встановлю-

ється тип зв‘язку, абонентський номер, позивний або частота; відключені з ви-

конанням всіх необхідних заходів прилади підлягають опломбуванню. 

В процесі виїмки по справах про вчинення службових злочинів, як прави-

ло, вилучаються: регістраційні документи, накази, розпорядження, службова 

переписка, договори, документація бухгалтерської звітності (книги, регістри, 

звіти баланси тощо); документи звітності операцій по розрахункових рахунках 

(платежі, доручення, картки з зразками підписів, банківські виписки); первинні 

касові документи (касові ордери, касові книги тощо); транспортні накладні, до-

кументація складської звітності. 

Детальний огляд вилучених об‘єктів проводиться на місці виїмки. Але 

коли для детального огляду необхідні спеціальні технічні засоби, знання спеці-
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алістів, тривалий час, або з метою засекречування об‘єктів, їх огляд проводить-

ся в іншому місці, як самостійна слідча дія. Загалом огляд, має важливе значен-

ня, і його ігнорування призводить до негативних наслідків розслідування.  

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином, підсумовуючи розгляд даного питання, слід зазначити, що 

основними слідчими діями при розслідуванні службових злочинів є допит, 

огляд документів, обшук та виїмка. Кожна з наведених слідчих дій має тактичні 

особливості проведення, розглянуті протягом лекції. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

Відповідно до Конституції України, органи державної влади та місцевого 

самоврядування, їх службові особи зобов‘язані діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Ці положення Конституції поширюються на всіх без винятку службових осіб, 

незалежно від того, чи є вони представниками законодавчої, виконавчої або су-

дової гілок влади, виконують свої службові обов‘язки у державному чи громад-

ському апараті, в органах місцевого самоврядування або на окремих підприємс-

твах, в установах чи організаціях. Не має також значення службове становище 

особи, відомча чи галузева належність органу, сфера його діяльності, характер 

та обсяг повноважень або форма власності, на підставі якої створені та функці-

онують підприємства, установи і організації. Виконання службовими особами 

своїх службових функцій на підставі, в межах і у порядку передбачених Кон-

ституцією, законами та іншими нормативними актами забезпечує нормальну 

діяльність державного і громадського апарату, а також апарату управління під-

приємств, установ і організацій. 

Але практика знає чимало випадків вчинення злочинів саме цією катего-

рією осіб. На сучасному етапі з‘являються нові види службової злочинної дія-

льності, пов‘язані з економікою, банківською сферою, із використанням широ-
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кого спектру передових технологій. Спостерігається зростання міжнародної та 

вітчизняної організованої злочинності. В основі злочинів вчинених у сфері 

службової діяльності, знаходиться виконання винною службовою особою або 

представником влади, своїх службових повноважень всупереч інтересам служ-

би, або навмисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі 

наданих їй прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охороню-

ваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним або громад-

ським інтересам, чи інтересам юридичних осіб. Ці дії можуть носити насильни-

цький характер, посягаючи при цьому на найбільші соціальні цінності. Основ-

ними елементами криміналістичної характеристики даних злочинів є спосіб пі-

дготовки, вчинення та приховання злочину, «слідова картина» та особа злочин-

ця. Типовими слідчими діями при розслідуванні службових злочинів є допит, 

огляд документів, обшук та виїмка. Кожна з наведених слідчих дій має тактичні 

особливості проведення, розглянуті протягом лекції. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ВЧИНЕНИХ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

1. Проведення тактичних операцій по викриттю хабарництва. Особливос-

ті початку кримінального провадження у сфері службової діяльності. 

2. Виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері 

службової діяльності. Характеристика основних профілактичних заходів. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

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

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. 
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Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді кабінету криміналіс-

тики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння на-

вчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа за-

значених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів не-

обхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням поло-

жень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусій-

ними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від 

одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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Мета лекції: вивчення та закріплення теоретичних знань методики розс-

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

вимагання та інших. 

ВСТУП 

Злочини проти власності становлять одну з найпоширеніших і найнебез-

печніших груп злочинних діянь, оскільки вони посягають на одне з найбільш 

цінних соціальних благ – право власності. 

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

ристуватись і розпоряджатись своєю власністю. Ніхто не може бути протипра-

вно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. 

Передбачення в одному розділі VI Особливої частини КК України відпо-

відальності за всі посягання на власність незалежно від її форми забезпечує 

всім суб‘єктам права власності однаковий кримінально-правовий захист, як то-

го вимагають Конституція України. 

За суб‘єктом здійснення права власності чинне законодавство виокрем-

лює: 1) право власності українського народу; 

2) право державної власності; 

3) право комунальної власності; 

4) право колективної власності; 

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

сім‘ї, осіб, що ведуть селянське (фермерське) господарство; 

6) право власності інших держав, їх юридичних осіб, спільних підприємств та 

міжнародних організацій. 

Родовим об‘єктом злочинів, передбачених розділом VI Особливої части-

ни КК України є суспільні відносини власності, тобто відносини з приводу во-

лодіння, користування і розпорядження майном. Предметом цих злочинів закон 

називає майно – тобто речі матеріального світу, яким притаманні специфічні 

ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру. Фізичні ознаки – 

означають, що речі можуть бути вилучені з законного володіння, пошкоджені 

http://www.academy.kiev.ua/visnadu.html
http://www.gpu.gov.ua/control/uk/publish/article/infoart_id
http://www.imzak.org.ua/index.php/presentation/
http://www.ia.org.ua/
http://www.crim.delovoy.com/
http://gra.webzone.ru/ruslawyer/
http://www.law.edu.ru/magazine/magazine.%20aspmag
http://www.law.edu.ru/magazine/magazine.%20aspmag
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або знищені. Економічні ознаки: речі повинні мати мінову та споживчу вартість 

і бути відокремлені від природного середовища чи бути створені заново. 

 Юридичні ознаки: майно повинно бути чужим для винного; воно має 

належати на праві власності іншому суб’єкту права власності; не повинно 

виступати предметом злочинів, відповідальність за які передбачена іншими ро-

зділами Особливої частини КК України (зброя, наркотичні речовини тощо). 

Особливу небезпеку для суспільства в цілому і окремих громадян станов-

лять діяння, які характеризуються протиправним корисливим оберненням 

на свою користь чи користь інших осіб чужого майна, яке заподіює пряму 

шкоду власникові і здійснюється, як правило проти його волі. До цих діянь 

відносяться: 

 крадіжка (ст.185, 188); 

 грабіж (ст.186, 188); 

 розбій (ст. 187); 

 вимагання (ст. 189); 

 шахрайство (ст.190); 

 привласнення і розтрата, вчинені особою, якій майно ввірене чи перебу-

ває в її віданні (ч. 1, ст. 191); 

 привласнення, розтрата, заволодіння чужим майном шляхом зловживан-

ня службовим становищем (ч. 2, ст. 191). 

Означені нами діяння з суб‘єктивної сторони характеризуються прямим 

умислом і корисливою метою.  
Обставинами, які обтяжують відповідальність і впливають на кваліфіка-

цію вчиненого злочину є: 

 1- повторність; 

 2- вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб; 

 3- організованою групою;  

 4- у великих розмірах; 

 5- у особливо великих розмірах; 

 6- із заподіянням значної шкоди потерпілому; 

 7- із проникненням у житло, інше приміщення чи сховище (для крадіжки, 

грабежу та розбою). 

Статистика свідчить про те, що злочини цього виду досить розповсю-

джені, їх доля у числі зареєстрованих по лінії карного розшуку становить бли-

зько 70%, а відсоток їх розкриття складає всього від 30% до 35%, в той час 

коли загальний відсоток розкриття загально кримінальних злочинів сягає 75-

80%. Останніми роками спостерігається тенденція росту злочинів корисливої 

направленості, скоєних організованими злочинними формуваннями, які ма-

ють чіткий розподіл функцій між членами таких формувань, використову-

ють зброю, найсучасніші технічні засоби, в т.ч. й зв‘язку та транспорту, мають 

корумповані зв‘язки у правоохоронних органах та органах влади. Зазначене 

свідчить про актуальність засвоєння даної теми та її значущість для розсліду-

вання. 
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1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КРАДІЖОК. 

Крадіжки – найбільш поширені та небезпечні злочини, що посягають на 

державне, колективне й особисте майно громадян. Ступінь суспільної небезпе-

ки цих злочинів значно підвищується, коли вони вчиняються у вигляді злочин-

ного промислу злодіями-рецидивістами чи особами, які ухиляються від суспі-

льно корисної праці, або неповнолітніми, які об'єдналися в організовані злодій-

ські групи з метою систематичного вчинення крадіжок. 

Поняттям ―крадіжка‖ охоплюється значне коло злочинів, що відрізня-

ються один від одного предметом посягання, способом вчинення і приховуван-

ня, місцем реалізації злочинного задуму. З огляду на це виділяються: 

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

гардеробів, гуртожитків, квартир, будинків, дач тощо; 

- крадіжки матеріальних цінностей з цехів промислових підприємств, пі-

дприємств АПК, комунального господарства і будівельних майданчиків, а та-

кож вантажів на залізничному, річковому, морському і повітряному транспорті; 

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

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

- крадіжки транспортних засобів (автомобілів, мотоциклів, мопедів то-

що). 

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

ктеризується сукупністю тільки йому притаманних властивостей і відмінних 

ознак. Разом з тим ці злочини мають і спільні риси, які дозволяють дати їм уза-

гальнену характеристику і виділити при цьому певну специфіку розслідування 

деяких видів крадіжок. Криміналістична характеристика крадіжок містить ві-

домості про своєрідні ознаки (елементи): 

1) обстановку, в якій готуються і вчиняються крадіжки; 

2) предмет злочинного посягання; 

3) способи вчинення крадіжок; 

4) типові сліди; 

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

тощо); 

6) особу потерпілого від злочину. 

Одним з елементів криміналістичної характеристики крадіжок є обста-

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

злочинів, місце вчинення яких локалізується просторово, у більшості випадків 

обмежено невеликою площею (ділянка місцевості, приміщення тощо). За хара-

ктером зв'язку злочинних дій з особливостями місця їх вчинення можна виділи-

ти три різновиди крадіжок: 

а) місце заздалегідь обирається злочинцем і є одним із чинників форму-

вання способу приготування і вчинення крадіжки. Так, квартирні крадіжки вчи-

няються здебільшого у містах, переважно у районах новобудов. При цьому ви-

користовуються зручні для злодія конструктивні особливості вхідних дверей 

(наявність щілин, відкривання всередину житла, недосконалість засувних при-

строїв та ін.), відсутність охоронної сигналізації. «вразливість» перших і остан-



 130 

ніх поверхів багатоквартирних будинків, обмежена кількість квартир на сходо-

вих площадках тощо: 

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

ки та ін.); 

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

(кишенькові крадіжки). 

Таємний характер крадіжок обумовлює вибір відповідного часу їх вчи-

нення. Наприклад, дев'ять з десяти квартирних крадіжок вчиняються з 9 до 17 

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

мор вчиняються у вечірні та нічні часи, в святкові або вихідні дні; значна кіль-

кість кишенькових крадіжок вчиняються у вранішні і вечірні години, години 

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

ницях, на ринках та в інших багатолюдних місцях. 

Важливе місце серед елементів криміналістичної характеристики краді-

жок посідають відомості про предмет злочинного посягання. Так, під час квар-

тирних крадіжок викрадаються: гроші (в тому числі іноземна валюта); вироби з 

коштовних металів, каменю і скла, антикваріат, предмети релігійного культу, 

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

взуття та інші предмети господарсько-побутового призначення, в тому числі і 

продукти харчування. Предметом кишенькових крадіжок є гроші, а також кош-

товності, відеокамери, фотоапарати, портативні магнітофони, плейєри, які ви-

крадають з сумок, портфелів тощо. 

Предметом крадіжок можуть бути автомобілі, мотоцикли, мопеди як за-

сіб пересування або як комплекти різних агрегатів і деталей, які можна розібра-

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

предметами крадіжок е електролічильники, колективні телевізійні антени, агре-

гати ліфтів тощо.   Щорічно збільшується кількість крадіжок вогнепальної зброї 

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

Визначення предмета крадіжки під час розслідування конкретного зло-

чину сприяє встановленню інших його елементів, зокрема окремих характерис-

тик особи злочинця, обстановки вчинення та ін. Так, орієнтування злочинця на 

місці крадіжки, швидкість і цілеспрямованість дій при виборі схованок і відборі 

коштовностей свідчить про досить хорошу інформованість (обізнаність) злочи-

нця про місце знаходження предметів, які його цікавлять; викрадення автома-

шин, крадіжки апаратури, електролічильників, телевізійних кабелів, антен тощо 

вчиняються, як правило, особами, які володіють певними професійно-

технічними знаннями і навичками. 

Найбільш інформативним джерелом у криміналістичній характеристиці 

крадіжок виступають відомості про способи вчинення злочинів даного виду. За 

останні роки крадіжки державного, колективного й особистого майна набули 

рис організованої і професійної спрямованості, відрізняються кваліфікованими 

способами їх вчинення, що включають різноманітні дії по підготовці до краді-

жки, безпосередньому заволодінню матеріальними цінностями (майном), а та-

кож приховуванню слідів злочинного посягання. До числа дій злочинців по під-

готовці до вчинення крадіжки слід віднести: 
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- вибір об'єкта крадіжки (квартири, будинку, дачі, крамниці, вагона, кон-

тейнера, автомобіля тощо) здебільшого здійснюється шляхом проведення роз-

відувальних дій або завдяки прямій чи побічній наводці інших осіб, у тому чис-

лі і майбутньої жертви (потерпілого); 

- вивчення об'єкта крадіжки й обстановки, в якій злодію доведеться дія-

ти. З цією метою використовуються різноманітні приводи для відвідування 

приміщень (наприклад під виглядом медичного працівника, страхового агента, 

слюсаря, електрика та ін.). Під час такого «відвідування» злочинцем наміча-

ються предмети крадіжки і визначаються місця їх зберігання, вивчається роз-

ташування приміщень (кімнат), особливості засувних пристроїв на дверях, вік-

нах тощо, а іноді створюються необхідні умови для реалізації злочинного заду-

му (пошкоджується охоронна сигналізація, телефонний кабель, викрадається 

ключ від замка вхідних дверей або робиться його зліпок тощо); 

- вибір найбільш ефективного способу безпосереднього заволодіння 

майном, а також підготовка необхідних технічних засобів, що полегшують 

здійснення злочинного наміру (знарядь спеціального призначення, що викорис-

товуються для подолання перешкод, вимкнення охоронної сигналізації, транс-

портних засобів для пересування до об'єкта крадіжки і перевезення викраденого 

та ін.); 

- вибір способу приховання слідів крадіжки, в тому числі приховання чи 

збуту викраденого; 

- попередню змову між співучасниками крадіжки, розподіл ролей і ви-

значення ступеня участі кожного у підготовлюваному злочині, а також при не-

обхідності – забезпечення їх «алібі» та ін. 

Серед усіх видів крадіжок найбільш поширеними є квартирні крадіжки і 

крадіжки державного та колективного майна із закритих приміщень. Вони ма-

ють багато спільного: схожий характер слідів і знарядь злому, схожість обста-

вин учинення та інше. що дозволяє згрупувати способи безпосереднього про-

никнення у приміщення. 

До першої групи належать способи, які виключають застосування будь-

яких технічних засобів, так званий «безінструментальний» метод (злом вхідних 

дверей і їх засувних пристроїв, у тому числі шляхом зруйнування корпусу две-

рей поштовхом плеча чи ноги, зняття їх з навісних петель). 

Другу групу способів учинення крадіжок з приміщень складають дії, 

вчинені з застосуванням технічних засобів, що полегшують реалізацію злочин-

ного наміру. До них належать або спеціально виготовлені злодійські інструмен-

ти («фомка», «гусяча лапа», «балерина», «слон», «пластир», «відмички», «ву-

дочки», «крючки», та ін.), або інструменти і знаряддя, призначені для господар-

сько-побутових потреб (лом, сокира, цвяходер, монтировка, стамеска, пилка, 

дрель, склоріз, клей, герметик та ін.). З їх допомогою здійснюються: віджиман-

ня або згинання ригеля врізного чи накладного замка та інших засувних при-

строїв; виведення з ладу (розчинення) механізму замка концентрованою сумі-

шшю азотної і соляної кислоти (так званої «царської горілки»); висвердлювання 

пружинного механізму, врізного циліндричного замка; зруйнування короба на-

вісного замка, виривання, перепилювання або перекушування його дужки; 
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зруйнування конструктивних елементів будівель, у тому числі стелі, стіни, під-

логи; виставлення, вирізання або видавлювання віконного скла, зламування 

стулок віконної рами, кватирки чи дверей на лоджіях або балконах (злочинці 

проникають на лоджії чи балкони, спускаючись по канату з даху будинку, 

або перелазять із сусідніх балконів). 

Третю групу складають способи вчинення крадіжок матеріальних цінно-

стей з приміщень, доступ до яких є вільним. До них належать: використання за-

здалегідь викраденого ключа від вхідних дверей; знайдення і використання 

ключа від вхідних дверей, «захованого» жертвою в обумовленому для членів 

сім і місці (під дверним килимком, у прорізу електрощитка, у поштовій скринці 

тощо); прохід через залишені відімкнутими вхідні двері квартир, господарських 

приміщень, лоджій і балконів, пролізанні через сміттєпроводи, сантехнічні вен-

тиляційні шахти. 

Особливості мають і способи приховування злочину. Часто вживаються 

заходи для знищення, маскування і фальсифікації слідів на місці злочину (рука-

вички, покриття долонь рук лаком або обезжирюючим розчином, взуття біль-

шого розміру або жіночого, зміна зовнішнього вигляду або призначення пред-

мета крадіжки, знищення маркувальних і номерних знаків, обмова співучасни-

ків, створення фальшивих алібі тощо). 

Відомості про спосіб учинення крадіжки, відображені в криміналістич-

ній характеристиці дозволяють визначити деякі особливості особи, яка вчинила 

даний злочин (стать, вік, рід занять тощо). Так, проникнення у житло шляхом 

злому підлітками здебільшого здійснюється з застосуванням різних знарядь, 

тоді як «безінструментальний» спосіб (удар плечем, ногою, рукою та ін.) непо-

внолітніми застосовуються досить рідко. Для підлітків характерним способом 

учинення крадіжки є «вільний доступ» у квартири родичів, знайомих, друзів, 

іноді використання ключа, отриманого від потерпілого або шляхом обману ма-

лолітніх дітей. 

Одним з елементів криміналістичної характеристики крадіжок є відомо-

сті про типові сліди та інші джерела. Механізм утворення слідів під час учи-

нення крадіжок обумовлюється характером взаємодії злочинця з оточуючою 

матеріальною обстановкою. На місці події сліди залишають: 

а) злочинець (сліди рук, ніг, зубів, губ, крові, слини, інших виділень, гу-

бної помади, мікрочастинок одягу і взуття, запахові сліди та ін.); 

б) знаряддя злочину. Так, «безінструментальний» метод злому вхідних 

дверей характеризується значним пошкодженням поверхні дверей та дверної 

коробки, петель, замків, наявністю відбитків підошви взуття тощо. Характер-

ними ознаками віджиму дверей і дверної коробки є наявність на засувній планці 

замка пошкоджень у вигляді вдавлених слідів від робочої частини знаряддя 

злому. Застосування злочинцями так званого методу «царської горілки» перед-

бачає наявність слідів кислотної дії у вигляді плавлення і крапель металу (кип-

лячої рідини) і відповідних плям на підлозі під дверима. 

в) сліди, які свідчать про певні навички, звички та інші властивості осо-

би злочинця; 
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г) крім того, на самому злочинцеві (на тілі, одязі, взутті) та на викорис-

товуваних знаряддях також можуть залишатися сліди з місця події і від злочин-

них дій (пошкодження, нашарування фарби, штукатурки, ґрунту, металевих 

опилків чи дерев'яної тирси, волокон тканини тощо). 

У криміналістичній характеристиці крадіжок особливе місце посідають 

відомості про особу злочинця. Злочинців, які вчиняють крадіжки, можна умов-

но поділити на дві групи: 

а) професіональні злодії, для яких крадіжки є основним джерелом існу-

вання. Як правило, такі особи раніше були судимі за аналогічні злочини і в 

цьому сенсі злодійська діяльність -одна з найбільш сталих і «рецидивонебезпе-

чних». Вони ж очолюють злочинні формування і мають певну спеціалізацію 

(«карманники», «техніки» проникають у приміщення, використовуючи «відми-

чки» або підбираючи ключі, «слюсарі» і «шніфери» – шляхом злому дверей і 

засувних пристроїв; «склярі» – виставляючі або видавлюючі віконні стекла, та 

ін.); 

б) особи, які вчинили крадіжку через якісь конкретні обставини, що 

склалися (залишені без догляду особисті речі громадян або без належної охоро-

ни матеріальні цінності, незамкнені двері квартири чи автомашини тощо). Ці 

особи викрадають предмети, що перебувають на виду (в основному невелику 

кількість), і намагаються швидко залишити місце крадіжки. Дані криміналісти-

чних характеристик крадіжок свідчать про якісні зміни злочинного середовища. 

Спостерігається значне омолодження квартирних злодіїв, середній вік яких 

складає 25 років (лише п'ятий з числа засуджених за крадіжки був старше 29 

років). У той же час серед засуджених за крадіжки державного і колективного 

майна вдвічі більше питома вага осіб середнього віку (30-49 років). Майже по-

ловина крадіжок учиняється злодійськими групами з розподілом ролей між їх 

членами і відповідною «технологією» підготовки, вчинення і приховання даних 

злочинів (наводка, збирання інформації, відпрацювання плану, розподіл функ-

цій виконання, збут краденого та ін.). 

У криміналістичній характеристиці крадіжок особистого майна грома-

дян слід виділити і такий елемент, як особа потерпілого Взаємозв'язок «злочи-

нець – потерпілий» часто посідає ключове місце у виявленні різноманітних об-

ставин і не рідко веде до розкриття злочину. У криміналістичній характеристи-

ці крадіжок головним чином акумулюється інформація про потерпілого та його 

поведінку, що дозволяє отримати уявлення про специфіку його взаємовідносин 

зі злочинцем, спосіб виникнення цього зв'язку. Так, важливого значення набу-

вають відомості про потерпілого, якими міг скористатися злочинець під час пі-

дготовки і вчинення квартирної крадіжки (майнове становище, місця схову 

грошей чи коштовностей, тривала відсутність тощо). При цьому особливо виді-

ляються дані про віктимну поведінку потерпілого (безтурботне ставлення до 

охорони свого житла від злочинних посягань, нерозбірливість і зайва довіра до 

незнайомих людей, які відвідали їх помешкання, демонстрування забезпеченого 

побуту, систематичне публікування об'яв про купівлю-продаж дорогих предме-

тів чи коштовних речей, звичка носити при собі значні грошові суми тощо). 

Основні обставини, які слід встановити під час розслідування крадіжок:  
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а) факт таємного викрадення майна;  

б) місце, час та умови вчинення крадіжки;  

в) предмет крадіжки (що викрадено злочинцем), його вартість, ознаки;  

г) способи вчинення крадіжки, технічні засоби, застосовані для таємного 

викрадення і приховання;  

ґ) тривалість перебування і конкретні дії злочинця на місці крадіжки;  

д) суб'єкт крадіжки (ким воно вчинено), винність у її вчиненні, мотиви 

поведінки;  

е) наявність злочинної групи та роль кожного з її членів;  

є) спосіб, час та місце збуту вкраденого;  

ж) обставини, що сприяли вчиненню крадіжки;  

з) обставини, що впливають на ступінь і характер обвинувачення.  

У кожному конкретному випадку може виникнути необхідність у вста-

новленні й інших важливих для справи обставин. 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Основними елементами криміналістичної характеристики крадіжок є 

спосіб вчинення злочину, предмет злочинного посягання, обстановка вчинення 

злочину, слідові картина, а також характеристика особи потерпілого та злочин-

ця. Знання елементів криміналістичної характеристики необхідна під час розс-

лідування злочинів на початковому етапі в умовах обмеження інформації про 

злочинця. 

 

 

2. ПОЧАТКОВИЙ ТА НАСТУПНИЙ ЕТАПИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІ-

ЖОК 

Вихідними даними для порушення кримінальної справи про вчинення 

крадіжок є:  

а) заяви громадян чи посадових осіб;  

б) заяви очевидців чи інших осіб, які дізналися про крадіжку;  

в) заяви громадян про злочинну діяльність конкретних осіб;  

г) затримання з краденим;  

ґ) інші джерела.  

Кожне повідомлення про факт крадіжки вимагає негайного реагування. 

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

крадіжка, що саме при цьому викрадено. 

Визначення спрямування розслідування, тактичних завдань і засобів їх 

вирішення багато в чому обумовлено слідчими ситуаціями, які склалися залеж-

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

крадіжки, поведінки винних, потерпілих, свідків та ін.  

Найбільш типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розсліду-

вання крадіжок є такі: 

І. Факт крадіжки виявлено і підозрюваного затримано з речовими дока-

зами або по «гарячих слідах». Як правило, це ті випадки, коли інформування 

про проникнення злодія у приміщення здійснюється за допомогою заздалегідь 

установлених у ньому засобів охоронної сигналізації чи інформація надходить 
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від конкретних очевидців злочину, які часто самостійно або з участю працівни-

ків міліції затримують злочинців з краденим. Основне тактичне завдання в да-

ній ситуації – закріпити сліди злочину. Типові версії у вказаній ситуації:  

- факт крадіжки мав місце і вчинена вона затриманим;  

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

З метою перевірки цих версій провадяться такі слідчі дії: особистий об-

шук, огляд одягу, речей, вилучених у затриманого, а також його допит. Від-

строчення цих дій на пізніший час не припустимо, оскільки це може негативно 

відбитися на схоронності викраденого майна (його як серйозний доказ вини 

злочинці намагаються позбавитися вже в момент реальної для них небезпеки 

затримання) та слідів на тілі й одязі затриманого, обумовлених, наприклад, спо-

собом подолання перешкод. Невідкладність допиту підозрюваного обумовлена 

тим, що сам факт затримання з речовими доказами справляє суттєвий вплив на 

обрання лінії поведінки і позицію допитуваного (відсутність психологічної го-

товності пояснити, продумати фальшиву спрямованість своїх показань). Далі 

слід допитати свідків, потерпілого, посадових або матеріально відповідальних 

осіб, що дозволить отримати важливу доказову інформацію про обставини кра-

діжки та її виявлення, учасників та обставини затримання підозрюваного, коло 

осіб, поінформованих про розслідувану подію. 

Після виконання вказаних слідчих дій слідчий проводить огляд місця 

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

підозрюваного з метою виявлення, фіксації, вилучення інших речових доказів, 

що підтверджують причетність затриманого до розслідуваної крадіжки. Почат-

ковий етап розслідування в даній ситуації закінчується проведенням обшуку за 

місцем проживання затриманого; пред'явленням для впізнання потерпілому або 

матеріально відповідальній особі майна (матеріальних цінностей) вилученого у 

підозрюваного; криміналістичними експертизами. 

2. Факт крадіжки встановлено, є відомості про можливого злочинця 

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

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

максимальною оперативністю, спрямованістю на збирання пошукової експрес-

інформації шляхом оперативного опитування обізнаних осіб про кількість, ін-

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

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

кож характер чи специфічні ознаки викраденого ними майна. Після чого негай-

но здійснюється переслідування злодія (злодійської групи) по «гарячих слідах», 

а також використання оперативних можливостей органів дізнання. Зокрема, ор-

ганізуються тактичні операції: «Розшук злочинця», «Затримання по гарячих 

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

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

у справі про крадіжку визначається в залежності від особливостей розслідува-

ної події. Наприклад, у справі про квартирну крадіжку слід виявляти свідків на-

самперед серед мешканців будинку, де вчинена крадіжка (з числа пенсіонерів, 

домашніх господарок, учнів), а також серед працівників житлово-

експлуатаційних контор (двірників, слюсарів, електриків та ін.). При розсліду-
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ванні крадіжок, учинених з приміщень державних чи колективних організацій 

свідки виявляються з числа клієнтів, працівників та осіб, які охороняли даний 

об'єкт. Особливу групу свідків складають працівники комісійних крамниць, 

ломбардів, а також шофери таксі. 

У випадках, коли в результаті проведення названих тактичних операцій 

злочинець встановлений і затриманий, надалі необхідно дотримуватися поряд-

ку дій слідчого, викладеному щодо першої слідчої ситуації. Якщо ж підозрюва-

на в крадіжці особа не буде встановлена, в подальшому проводяться огляд міс-

ця події, допити свідків і потерпілого, результати яких для встановлення зник-

лого злочинця і викраденого майна мають вирішальне значення. Так, завданням 

огляду місця крадіжки в цій ситуації є виявлення, фіксація і вилучення слідів 

злочину з метою уточнення і розширення наявних у розпорядженні слідчого 

даних про особу, яка вчинила крадіжку. Допит потерпілого має бути спрямова-

ний на встановлення предмета крадіжки, визначення розміру збитку, а також 

виявлення осіб з числа знайомих і родичів (за описаними свідками прикметами 

зовнішності), можливо причетних до розслідуваної події. 

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

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

слідча ситуація в інформаційному плані є найменш сприятливою, а в організа-

ційному – найскладнішою. Основні завдання – встановлення особи, яка вчини-

ла крадіжку, і виявлення викраденого. Для цього можуть провадитися тактичні 

операції «Збирання відомостей про злочинця» і «Розшук викраденого майна». 

Реалізація даних тактичних операцій може здійснюватися таким чином: попе-

реднє опитування потерпілого (матеріально відповідальної особи) щодо змін в 

обстановці місця події (поява невідомих, незвичне розташування або зникнення 

певних предметів тощо); огляд місця події, який включає дослідження матеріа-

льної обстановки (не тільки приміщення, з якого вчинена крадіжка, а й оточую-

чої місцевості – сходових площадок, горищ і підвалів жилих будинків, дворів, 

підсобних приміщень та ін.); допит потерпілого та свідків (черговість допиту 

цих осіб визначається залежно від того, хто з них першим виявив крадіжку і по-

відомив про неї в міліцію); призначення і проведення судових експертиз: пере-

вірка за криміналістичними обліками (дактилоскопічним, за способом учинено-

го злочину); постановка на облік викрадених номерних предметів; вивчення 

матеріалів раніше не розкритих крадіжок, учинених аналогічним способом. 

Одночасно з процесуальними діями здійснюються оперативно-

розшукові заходи, характер яких визначається зібраними: даними про злочинця 

(злочинців) і викрадені цінності. Якщо. з огляду на обставини справи, злочи-

нець (злочинці) перебувають поблизу місця крадіжки, необхідно за допомогою 

працівників міліції організувати переслідування по «гарячих слідах», засідки у 

місцях можливої появи (у тому числі на базарах, у ломбардах, комісійних кра-

мницях, камерах схову ручного вантажу на залізничних вокзалах, автовокзалах, 

пристанях, аеропортах) або «прочісування» навколишньої місцевості. На випа-

док, якщо для реалізації викраденого злочинець (злочинці) міг виїхати в інше 

місце, необхідно інформувати підрозділи міліції населених пунктів. річкових 

вокзалів, постів ДАІ, залізничних станцій, розташованих на шляху можливого 
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прямування злочинця (злочинців), а також повідомити органи міліції відповід-

них районів і областей про ознаки викраденого майна. 

Для початкового етапу розслідування крадіжок характерні також певні 

типові слідчі версії. Так, при розслідуванні крадіжок державного чи колектив-

ного майна, вчинених шляхом проникнення у приміщення, висуваються такі 

версії:  

крадіжку вчинила стороння особа; 

крадіжку вчинила стороння особа за участю або при сприянні працівни-

ка об'єкта, який не є (у цьому випадку) матеріально відповідальною особою; 

крадіжку вчинив працівник даного об'єкта, який не є (у цьому випадку) 

матеріально відповідальною особою, або особа, яка охороняла даний об'єкт; 

крадіжку вчинила стороння особа, але факт крадіжки використано мате-

ріально відповідальною особою для приховання недостачі або присвоєння ін-

ших цінностей, що є у її розпорядженні; 

крадіжку вчинила стороння особа при сприянні матеріально відповіда-

льної особи, яка намагається приховати недостачу; 

крадіжку зі зломом інсценувала матеріально відповідальна особа з ме-

тою приховання недостачі або ухилення від сплати податків (нібито викрадене 

майно списується на збитки і тим самим знижується реальний прибуток, який 

підлягає оподаткуванню). 

Для розслідування крадіжок особистого майна громадян, які вчинено з 

квартир, будинків, дач, характерні такі типові версії:  

а) щодо події злочину: 

- крадіжка дійсно мала місце; 

- крадіжки фактично не було, а заявник помиляється стосовно події зло-

чину, або крадіжка інсценована ним самим з метою приховання факту втрати 

чи розтрати довірених власнику приміщення документів, коштовностей, зброї 

тощо;  

б) щодо осіб, причетних до вчинення крадіжки, то вона вчинена: 

- однією особою чи злодійською групою; 

- особою з числа родичів потерпілого; 

- особою, обізнаною про місця знаходження викраденого; 

- особою, яка володіє певними навичками; 

- особою, яка раніше проводила якісь роботи у потерпілого або побувала 

в його квартирі з іншого приводу;  

в) щодо місць можливого перебування злочинця: 

- квартири, заміські дачі родичів, знайомих; 

- готелі, вокзали та ін.; 

г) щодо місць знаходження викраденого майна: 

- сховано за місцем мешкання, роботи злодія, його знайомих. родичів; 

- здано в комісійні крамниці, ломбарди; реалізовано; 

- вивезено за межі даного населеного пункту; 

- відправлено поштовою посилкою та ін. 

Висунення робочих версії у конкретному випадку розслідування зале-

жить від обсягу зібраної первинної інформації та слідчої ситуації, що склалася. 
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Так, при висуненні версій про осіб, причетних до вчинення крадіжки, беруться 

до уваги спосіб учинення злочину, вид і кількість викрадених цінностей, а та-

кож відомості, отримані в результаті дослідження слідів та інших речових дока-

зів, виявлених на місці злочину. 

Наступний етап розслідування крадіжок характеризується вирішенням 

завдань, спрямованих на розширення доказової бази. підтвердження раніше зі-

браних фактів щодо винності обвинуваченого. Результативність цих дій багато 

в чому обумовлена підсумками початкового етапу розслідування. На наступно-

му етапі розслідування крадіжок можуть скластися такі типові слідчі ситуації: 

1. Подія злочину не мала місця (предмет крадіжки виявлено потерпілим 

в іншому місці; інсценування злочину). Розпізнання інсценування крадіжки 

проводиться на підставі вивчення: 

а) негативних обставин під час розслідування події (зайве безладдя, на-

вмисне пошкодження матеріальних цінностей; наявність ознак, що вказують на 

те, що хоч перешкода і зламана. але не знадвору, а зсередини приміщення; 

незаймані пил чи павутиння на зовнішньому боці рами, нібито вилама-

ної зовні; відсутність слідів, які обов'язково мають бути при певному способі 

дій; 

відсутність на місці події металевих опилків, що вказує на те, що пере-

пилювання, приміром дужок замка, було здійснене зовсім в іншому місці); 

б) результатів слідчого експерименту по перевірці певного факту (на-

приклад, чи могли фактично знаходитися у даному приміщенні матеріальні 

цінності у певній кількості й обсязі; чи дійсно можна було через такий пролом у 

стіні чи двері винести вказані предмети, тощо); 

в) даних судових експертиз, допитів, очних ставок.  

2. Факт крадіжки й особа, яка її вчинила, встановлені, злочинець затри-

маний і визнає себе винним у повному обсязі пред'явленого обвинувачення, йо-

го показання не суперечать зібраним по справі доказам, викрадене майно вияв-

лено. У даній ситуації слідчий приймає рішення про достатність зібраних дока-

зів для завершення досудового слідства. 

3. Факт крадіжки встановлено, зібрано докази про винність особи, яка її 

вчинила, однак обвинувачений визнає свою вину частково (визнає, що вкрав 

лише майно, яке виявлено у нього під час обшуку, заперечує окремі епізоди 

злочинної діяльності, приміром, факт виготовлення заздалегідь знаряддя злому, 

збуту викраденого тощо). У даній ситуації слідчий на підставі аналізу показань 

обвинуваченого висуває версії по кожному пункту як зізнання, так і заперечен-

ня пред'явленого обвинувачення. З метою перевірки висунутих версій прово-

дяться допити нових свідків, очні ставки. 

4. Факт крадіжки встановлено, зібрано докази винності обвинуваченого 

у її вчиненні, але він пред'явленого обвинувачення не визнає, посилається на 

алібі, називаючи місце перебування на момент крадіжки й осіб, які можуть це 

підтвердити, викрадене майно не знайдено. У даній ситуації перевіряються вер-

сії щодо місця знаходження обвинуваченого (чи міг він перебувати у вказаному 

ним місці на момент крадіжки), а також причетність осіб, на показаннях яких 

будується алібі обвинуваченого, до його злочинної діяльності. Опрацьовуються 
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версії про місце знаходження викраденого майна, продовжується реалізація та-

ктичних операцій «Перевірка алібі», «Розшук викраденого майна». З цією ме-

тою проводяться додаткові обшуки за місцем проживання обвинуваченого, за 

місцем знаходження належного йому майна (дача, гараж, автомашина тощо), 

пред'явлення для впізнання обвинуваченим предметів, що належать йому (одяг, 

взуття, валізи та ін.), експертизи, допити свідків, очні ставки та ін. У тих випад-

ках, коли злочинця не встановлено або встановлено, але ще не затримано, вка-

зані слідчі ситуації початкового етапу переходять і на наступний етап розсліду-

вання. Дії слідчого мають бути спрямовані на виявлення злочинця, а також на 

розшук викраденого (обшук, допит родичів, товаришів по службі), забезпечен-

ня відшкодування матеріального збитку, виявлення й усунення причин і умов, 

що сприяють учиненню крадіжки; при цьому сприяти вирішенню вказаних за-

вдань може вміла взаємодія слідчих органів з громадськими організаціями й 

окремими громадянами. 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Ефективність розслідування крадіжок багато в чому обумовлена наявні-

стю погоджених планів слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Плана-

ми розслідування передбачаються заходи по встановленню і затриманню зло-

чинця, виявленню співучасників. виявленню і вилученню викраденого, відшко-

дуванню шкоди, розпізнанню інсценування тощо. Організуюча роль у цій дія-

льності належить слідчому. Він визначає пріоритетні напрямки розслідування, 

дає окремі доручення органу дізнання на проведення оперативно-розшукових 

заходів. 

 

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ ДІЙ 

Огляд місця події під час розслідування крадіжок є однією з найбільш 

інформативних слідчих дій. Результати огляду дозволяють вирішити питання 

про порушення кримінальної справи, побудувати версії і намітити план їх пере-

вірки. До виїзду на місце події необхідно забезпечити його охорону з тим, щоб 

обстановка крадіжки залишилась недоторканною, потім визначити, хто повинен 

взяти участь в огляді (поняті, фахівець-криміналіст, кінолог, оперуповноваже-

ний карного розшуку, посадові і матеріально відповідальні особи, потерпілі. 

свідки-очевидці та ін.) Визначивши учасників огляду, його межі здійснюють 

фотографування місця події. При детальному огляді першочергово обстежують 

місце проникнення злочинця до майна: двері, вікна, балкони, димоходи, дахи, 

стелі, підлоги, засувні пристрої, їх розміщення і стан. 

Сліди рук необхідно шукати, керуючись версією про дії злочинця: на за-

сувних пристроях, вікнах, дверях, пакувальних матеріалах, пляшках, склі бал-

конів, касових апаратах, сейфах, посуді та інших предметах. Сліди знарядь 

злому можуть знаходитися на замках, петлях дверей, накладках та інших час-

тинах вікон і дверей, а також навколо них. З метою виявлення слідів ніг і тран-

спортних засобів оглядаються припустимі шляхи зникнення злочинців. Особ-

ливо уважно оглядаються предмети з явними слідами злочину (відкриті і пош-

коджені шафи, ящики і кришки письмових столів, шкатулки, предмети паку-
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вання). Під час огляду встановлюється також наявність у потерпілого технічних 

паспортів, фабричних ярликів, етикеток, товарних чеків, пакувальних матеріа-

лів від викрадених предметів, зразків тканини, з якої виготовлені викрадені но-

сильні речі, оббиття салону або чохли сидінь викраденої автомашини тощо. 

Для організації розшуку і виявлення злочинця звертається увага на по-

шук і вилучення мікрослідів, залишених злодієм на місці події. Це можуть бути 

частинки бруду, фарби, пилу, крові, волокна рукавичок, одягу та ін. Іноді з ме-

тою утруднити розслідування злочину посипають підлогу тютюном, молотим 

перцем, поливають одеколоном, бензином, сумішшю на ефірній або ацетоновій 

основі. Частинки тютюну, перцю, інших мікрослідів, а також предмети з запа-

хом вилучаються і ретельно упаковуються. Під час огляду місця події по даній 

категорії кримінальних справ виявляються і фіксуються негативні обставини, 

що вказують на можливе інсценування крадіжки, а також встановлюються такі 

фактичні дані: 

а) хто здійснив крадіжку, скільки осіб брало участь у реалізації злочин-

ного наміру, їх прикмети; 

б) шляхи підходу до місця крадіжки і його залишення, транспортний за-

сіб, використаний злочинцем; 

в) чим і як давно здійснено злом, чи був зломщик достатньо професійно 

досвідчений, які його фізична сила і звички, тривалість крадіжки, сліди злочин-

ця і його дії на місці крадіжки, а також сліди, які могли залишитися на самому 

злочинцеві, його одязі, знаряддях злочину (частинки певної породи дерева, слі-

ди сажі, масла, штукатурки, фарби тощо); 

г) предмети крадіжки, а також способи їх винесення, вивезення, схову. 

Допит потерпілих (при крадіжці особистого майна), свідків із числа ма-

теріально відповідальних осіб і керівників об'єкта має за мету встановити певні 

обставини. 

І. За фактами крадіжки державного або колективного майна: що викра-

дено, які родові та індивідуальні ознаки викрадених предметів (назва, призна-

чення, місце і час виготовлення, матеріал, клейма, товарні знаки, упаковка та 

ін.); чи залишилися предмети більш цінні, ніж викрадені; час вчинення і вияв-

лення крадіжки; 

коли востаннє здійснювалася перевірка наявності товарно-матеріальних 

цінностей; 

який режим роботи підприємства; хто має доступ до сховищ, як вони 

охороняються, чи перевіряється приміщення перед закінченням роботи, чи не 

було відхилень від розпорядку роботи в день крадіжки; якщо були, то які і за 

чиєю вказівкою, хто міг знати про ці відхилення; 

чи не з'являлися перед крадіжкою підозрілі особи; якщо так, то чим вони 

цікавились і які їх прикмети; 

чи є на підприємстві охоронна сигналізація, як вона працює, її стан після 

крадіжки; чи є охорона, хто саме охороняв об'єкт у день крадіжки; 

чи було звільнено кого-небудь перед крадіжкою з підприємства, за що, 

коли саме, як характеризуються ці особи, їх місцезнаходження в даний час; 
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чи були раніше на даному підприємстві крадіжки або замахи на крадіж-

ки, про які не повідомлялося в міліцію; як вони вчинялися, що саме і за яких 

обставин злочинець крав або намагався вкрасти; 

що сприяло вчиненню крадіжки (недоліки в роботі підприємства, органі-

зації охорони, упущення в підборі кадрів та ін.). Якщо під час огляду або з ін-

ших підстав виникла версія про інсценування крадіжки матеріально відповіда-

льною особою з метою приховати факт крадіжки, при допиті додатково слід ви-

яснити: де знаходилась ця особа і чим займалася в період крадіжки; як давно 

працює на цьому підприємстві; які зауваження були по роботі, чи були недо-

стачі товарно-матеріальних цінностей, причини їх виникнення, ким вони вияв-

лені, яких заходів було вжито для відшкодування шкоди; чи підозрює кого-

небудь допитуваний у вчиненні крадіжки, на якій підставі. У даному випадку в 

обов'язковому порядку призначається інвентаризація. 

що саме викрадено, ознаки викраденого (паспорти, товарні чеки, фотог-

рафії цих речей), чи залишились у потерпілого речі, аналогічні викраденим; 

де знаходилися викрадені речі, хто знав про їх існування і місцезнахо-

дження; 

час виявлення і вчинення крадіжки, за яких обставин вона вчинена; 

які умови полегшили вчинення крадіжки і хто міг знати про ці сприят-

ливі умови; 

кого потерпілий підозрює у вчиненні крадіжки; хто із сторонніх осіб був 

перед крадіжкою у нього в квартирі (будинку) і виявив інтерес до його майна. 

Допитом свідків-очевидців встановлюються дані про прикмети зовнішності пі-

дозрюваного, час і спосіб вчинення крадіжки, про сліди або предмети, які за-

лишили злочинці на місці злочину, викрадені предмети та їх індивідуальні осо-

бливості, про напрямок, в якому зникли злочинці, транспортні засоби та ін. Су-

сіди можуть дати показання про час вчинення крадіжки, підозрюваних та їхні 

прикмети, про обставини, за яких була виявлена крадіжка, про осіб, які заходи-

ли в квартиру або з'являлися біля будинку напередодні крадіжки. Допитуючи 

осіб, які затримали злочинця на місці злочину, слід встановити, за яких обста-

вин вони його помітили, що навело їх на думку про вчинення ним крадіжки, які 

дії вжиті ними для затримання, як поводив себе затриманий (чи виявив опір, чи 

намагався втекти, позбутися викраденого майна), чи не було у нього співучас-

ників. Працівники комісійних магазинів можуть повідомити прикмети зовніш-

ності осіб, які здали на комісію речі з числа викрадених. Допитуючи сторожів, 

слід з'ясувати час заступлення їх на зміну, місцеперебування під час чергуван-

ня, в тому числі в період вчинення крадіжки, коли і ким вона виявлена, чи не 

відлучалися вони з посту, коли і куди саме. 

Допит підозрюваного (обвинуваченого) проводиться після затримання, 

особистого обшуку і освідування (в тих випадках, коли є підстави припустити, 

що злочинець, учиняючи крадіжку, міг отримати пошкодження на тілі), обшуку 

за місцем проживання. Слід запропонувати допитуваному розповісти про факт 

крадіжки, пояснити, коли, в зв'язку з чим виник намір учинити крадіжку, чи бу-

ла підготовка до неї, хто сприяв крадіжці або знав про неї, як вчинена крадіжка, 

чи використовувалися технічні засоби і які саме, що викрадено, де сховано кра-
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дене, а якщо продано, то через кого, де, на яку суму, чи витрачені ці гроші, чи 

були спільники, хто саме, їх місце знаходження. 

Об'єктивність показань підозрюваного (обвинуваченого) підтверджуєть-

ся результатами пред'явлення для впізнання (осіб, речей, знарядь злочину), слі-

дчого експерименту, перевірки показань на місці. 

Призначення експертиз. Під час розслідування крадіжок експертизи, що 

призначаються, можуть бути поділені на дві групи:  

а) ті, що призначаються для ідентифікації злочинця, знарядь злочину, 

взуття, транспортних засобів (або їх частин), дослідження способу подолання 

перешкод, укриття сховищ;  

б) ті, що призначаються для дослідження викраденого майна.  

До першої групи належать, наприклад, дактилоскопічна експертиза, су-

дово-медична, трасологічна (в тому числі встановлення цілого за частинами), 

експертиза слідів нашарування та ін.  

До другої групи належать товарознавча, хімічна і біологічна експертизи. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

 

Основними слідчими діями при розслідуванні крадіжок є огляд місця по-

дії, допити свідків та потерпілих, призначення та проведення криміналістичних 

експертиз. Знання тактичних прийомів проведення зазначених слідчих дій та 

вміле їх використання призводить до швидкого розкриття та розслідування зло-

чину, збирання повної доказової бази. 

 

 

4. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ 

Сліди грабежу або розбою, які виявляють на місці злочину, характери-

зуються, залежно від обстановки його вчинення, наявністю відображень рук, 

ніг, коліс транспортних засобів, засобів зламу, тощо. У випадку боротьби між 

нападником та жертвою, при нанесенні останньому тілесних ушкоджень, на 

грунті, одязі потерпілого і злочинця, елементах обстановки місця події можуть 

бути виявлені сліди крові, мікрооб‘єкти з одежі кожного з них; під нігтями у 

них можна знайти мікрочастки крові, шкіри, виділень, бруду, тощо. На тілі по-

терпілого або злочинця можна знайти синці, подряпини, інші ушкодження. На 

місці події чи неподалік від нього іноді знаходять знаряддя злочину, зброю, ре-

чі, які випадково загубив або покинув нападник. 

Предметами злочинного посягання звичайно виступають гроші, цінні 

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

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

склад якого злочинець взнає вже після нападу. 

Способи вчинення грабежів та розбоїв в загальному вигляді оговорені в 

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

поєднані з насильством (погрозою його застосування) або проникненням у жи-

тло, інше приміщення чи сховище. Щодо грабежу, то він не обов‘язково пови-
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нен бути поєднаний з насильством. Способи вчинення грабежів та розбоїв до-

сить різноманітні та вибираються злочинцями з урахуванням конкретних об-

ставин, в яких прийдеться діяти. Досить часто застосовується попередня підго-

товка, яка складається з роботи по вивченню об‘єкта нападу (підходів; терито-

рії; перешкод на вході; способу життя або режиму роботи; звичок, реакцій вла-

сника, охоронця, співробітника на певні дії; тощо); розробки плану скоєння 

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

часу та місця нападу, підготовку зброї, знарядь зламу, засобів маскування, тра-

нспорту і т. ін. 

Поділивши способи згідно диспозицій вказаних статей КК України, мож-

на назвати деякі з них: 

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

портфеля, сумки і т. ін.); 

2)способи злочинів, поєднаних з насильством чи погрозою його застосу-

вання (відбирання транспортного засобу у його власника; відбирання грошей у 

водія автомобіля, перехожого, інкасатора; запрошення особи у певне місце з 

подальшим відбиранням грошей, майна; тощо); 

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

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

никнення у службові приміщення банку, місця зберігання грошей; проникнення 

у житло особи під благовидним приводом – по об‘яві, як працівника комуналь-

них служб, міліції і т.п.; проникнення у житло з застосуванням засобів зламу; 

тощо). 

Обстановку вчинення злочину звичайно характеризують його час, місце, 

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

ни об‘єкту, які можуть суттєво відрізнятись залежно від способу вчинення гра-

бежу чи розбою. Напади на банківські установи та їх відділення, касирів підп-

риємств, інкасаторів, інші установи або організації вчиняють у їх робочий пері-

од та з урахуванням часу найбільшого акумулювання предметів посягання. Ву-

личні грабежі або розбої вчиняють у вечірній та нічний період доби, напади на 

житло – як вдень так і вночі залежно від способу життя його власника. 

Особистість злочинця. Більшість з них чоловіки, жінки складають не-

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

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

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

та старшим організатором (можливо рецидивістом). Серед таких злочинців вза-

галі досить високий рівень повторного скоєння подібних діянь. Також їх може 

відрізняти низький культурний рівень, відсутність працевлаштування, схиль-

ність до алкоголю чи наркотиків. 

Особистість потерпілого. Як такі досить часто виступають особи, що 

пізно повертаються додому через малолюдні місця, у нетверезому стані, підліт-

ки, жінки, літні громадяни, інші, зовнішній вигляд яких дозволяє припустити, 

що вони не вчинять суттєвого опору як одному, так декільком злодіям. Іншу 

групу потерпілих складають представники заможної частини суспільства, в жи-

тлі у яких можуть зберігатись не тільки великі суми грошей, а й коштовні при-
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краси, речі, предмети розкоші, тощо. Серед потерпілих можуть опинитись ще й 

окремі працівники підприємств, організацій та установ (касири, охоронці, водії 

транспортних засобів, інкасатори, тощо). 

Приводами до порушення кримінальних справ про грабежі або розбої ча-

стіше бувають: 

1)заяви або повідомлення від працівників (посадових осіб, охоронців, ка-

сирів, інших осіб, пов‘язаних з розпорядженням, збереженням, транспортуван-

ням товарно-матеріальних або грошових коштів) підприємств, установ, органі-

зацій; 

2)заяви або повідомлення від окремих громадян (жертв або свідків вчи-

нення злочину); 

3)повідомлення медичних установ про надання допомоги особам, потер-

пілим від нападів; 

4)повідомлення від представників влади, представників громадськості або 

окремих громадян, які затримали злочинця; 

5)факти безпосереднього виявлення органом дізнання, слідчим, прокуро-

ром або судом ознак грабежу чи розбою. 

Успіх розслідування подібних злочинів визначається тим, наскільки тер-

міново вирішується питання про порушення кримінальної справи та проведення 

початкових слідчих дій і оперативно-розшукових заходів. Процес може усклад-

нюватись тим, що на місці події практично не залишається слідів (наприклад, 

вуличні грабежі – зрив шапки, виривання сумки, тощо), свідки, якщо вони є, 

бачили окремі деталі. Якщо запізнитись з початком розслідування, можна втра-

тити взагалі всі докази. Тим не менш, при порушенні кримінальної справи не-

обхідно враховувати можливість неправдивої заяви або інсценування грабежу 

(розбою) потерпілою особою (наприклад, для приховування розкрадання, що 

вже відбулося), тому сумніви можуть бути розв'язані проведенням швидкої до-

слідчої перевірки. 

Слід нагадати, що по справах про злочини, кваліфіковані по ч.1 ст.186 КК 

України, передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів. 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

Основними елементами криміналістичної характеристики грабежів і роз-

боїв є слідові картина злочину, предмет злочинного посягання, способи вчи-

нення грабежів та розбоїв, обстановка вчинення злочину (час, місце, умови за-

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

об‘єкту), особистість злочинця та потерпілого. Знання даних елементів має зна-

чення для розкриття даних видів злочинів по гарячих слідах. 
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5. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ГРАБЕЖІВ І РОЗБОЇВ 

Вихідними даними для порушення кримінальної справи про грабіж або 

розбій є такі джерела:  

а) заява потерпілого;  

б) повідомлення службових осіб про вчинення злочину;  

в) заява очевидців про розбійницький напад;  

г) затримання з речовим доказом у момент вчинення злочину;  

ґ) інші джерела.  

Для порушення кримінальної справи про грабіж або розбій необхідна на-

явність у первісних матеріалах даних про характер та обставини події. Зміст 

початкового етапу розслідування грабежів або розбоїв у кожному конкретному 

випадку визначається слідчою ситуацією, яка так чи інакше пов‘язана з обста-

винами, що характеризують злочин, тобто з часом, що минув з моменту грабе-

жу чи розбою, споживчою вартістю викрадених предметів, поведінкою потер-

пілого, свідків і злочинців.  

Після отримання інформації про вчинений злочин слідчий оцінює її прак-

тичну значущість, правдивість. З урахуванням зібраних і задокументованих ві-

домостей слідчий визначає їх вірогідність, достатність для початку 

розслiдування і вирішує, чи забезпечать вони судову перспективу кримінальної 

справи. Якщо наявних відомостей недостатньо або вони викликають сумнів, то 

згідно зі ст. 97 КПК проводиться попередня перевірка. Така перевірка передба-

чає встановлення додаткових обставин або їх вірогідності шляхом отримання 

пояснень від потерпілого, очевидців, уточнення окремих елементів на місці 

злочину. Разом з тим необхідно в процесі перевірки звертати увагу на конкретні 

ознаки, притаманні даному виду злочину. До них можна віднести:  

а) наявність ознак старанної підготовки, зухвальства, проявленого напа-

даючими;  

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

на місці спостереження;  

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

ний з метою заволодіння грошима, цінним майном, документами або утаєння 

більш тяжкого злочину;  

г) спосіб зникнення з місця події;  

ґ) способи приховання і реалізації злочинно придбаного майна і ціннос-

тей;  

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

Встановлення названих ознак здійснюється як на стадії дослідчої перевір-

ки, так і на початковому етапі розслідування. Виявлення вказаних ознак прово-

диться поетапно, оскільки вони тісно пов‘язані між собою.  

Отже, грабіж чи розбійницький напад характеризується певною слідчою 

ситуацією, а також особливостями, що дозволяє сформулювати типові основні 

напрями розслідування, тобто визначити комплекс слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів. Прийнявши рішення про порушення кримінальної справи 

за ознаками ст. 186 або ст. 187 КК, слідчий дає ретельну процесуально-

криміналістичну оцінку наявної початкової інформації. Наявність необхідних 
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відомостей про злочин, осіб, які вчинили напад, місце їх знаходження, товарну 

цінність і значущість викраденого, місця приховання і збування забезпечує не 

тільки слідчу і судову перспективу, а й дозволяє визначити комплекс слідчих 

дій та оперативно-розшукових заходів.  

У справах про грабежі чи розбійницькі напади слідчий вже на початково-

му етапі розслідування, як правило, має певну інформацію про обставини вияв-

леного злочину, а часто й про осіб, які його вчинили. Ця інформація надходить 

слідчому з заяв потерпілих та інших джерел. Оцінюючи цю інформацію і ре-

зультати первинної перевірки, слідчий має можливість вже на початковому 

етапі розпочати перевірку висунутих версій і планування розслідування.  

Характер і послідовність слідчих дій та оперативно-розшукових заходів 

по справах про грабежі та розбої визначається специфікою вчинення вказаних 

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

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

Узагальнення практики розслідування дозволяє виділити найбільш типові 

ситуації, а саме: 

1. Злочинця затримано під час діяння або безпосередньо після його вчи-

нення. 

2. Після вчинення грабежу або розбою невідомий злочинець зник. 

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

про його особистість. 

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

розбійницький напад можна висунути такі типові версії:  

1) мав місце грабіж чи розбійницький напад;  

2) злочин вчинено підозрюваною чи іншою особою;  

3) злочину не було, повідомлення неправдиве.  

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

його причетність до вчинення злочину. Необхідно ретельно перевірити версію 

щодо можливого повідомлення потерпілим неправдивої інформації та інсцену-

вання грабежу чи розбійницького нападу. Крім того, у плані необхідно перед-

бачити заходи, спрямовані на перевірку алібі підозрюваного. Коли ж злочинця 

затримано на місці злочину, передусім слід передбачити такі заходи, як допит 

потерпілого, огляд місця події, огляд одягу підозрюваного, допит очевидців та 

інших осіб. Перевірка версій і планування розслідування грабежів чи розбоїв, 

коли злочинець не відомий потерпілому, має свої особливості. У цих випадках 

необхідно перевірити версії про осіб, які могли вчинити грабіж чи розбійниць-

кий напад. У даній ситуації слідчий повинен якомога ефективніше використати 

можливості оперативно-розшукових органів. Причому перевірка версій має 

здійснюватися за допомогою передбачених у плані конкретних слідчих дій та 

оперативно-розшукових заходів. При цьому необхідно чітко оцінити наявні до-

кази та іншу інформацію, а саме:  

а) проаналізувати показання потерпілих, свідків та інших осіб;  

б) перевірити за картотекою наявність нерозкритих грабежів чи розбоїв у 

даному районі чи населеному пункті, виявити можливих «гастролерів»;  
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в) за даними криміналістичного обліку перевірити відбитки слідів рук, 

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

злочину.  

Цей комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, які вчинили 

напад, може бути розширеним з урахуванням слідчої ситуації та конкретних 

обставин.  

При плануванні затримання злочинців з речовими доказами, якщо про це 

відомо слідчому, слід передбачити:  

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

урахуванням усіх можливих обставин опору з боку злочинців;  

б) питання щодо часу і моменту операції;  

в) можливі способи фіксації злочинних дій;  

г) способи належного процесуального затримання.  

При збиранні процесуально і криміналістично значущих даних важливу 

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

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

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

Роблячи огляд автотранспортних засобів, що використовувалися, необ-

хідно обстежити салон, багажник та інші місця, де можна сховати викрадені 

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

Ретельному оглядові підлягає одяг затриманих. При особистому обшуку 

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

дчать про співучасників, спосіб вчинення злочину та ін. Важливо відразу після 

затримання провести обшук за місцем проживання і роботи затриманих, де та-

кож можна виявити різні докази їх злочинної діяльності. Але слід зазначити, що 

ці дії має проводити слідчий, який розслідує злочин.  

Після затримання слід проаналізувати його результати і дати процесуаль-

но-криміналістичну оцінку наявній інформації. Така оцінка повинна здійснюва-

тися не тільки з точки зору кримінально-процесуальної значущості, а й з метою 

виявлення в отриманій інформації ознак, які б підтверджували факти, викладені 

у заяві потерпілого чи інших осіб. Це необхідно і для встановлення факту події, 

що відбулася; якщо злочин вчинено групою осіб — для встановлення її чисель-

ності, структури та розподілу ролей.  

Після детального аналізу й оцінки результатів затримання та обшуку слі-

дчий з урахуванням слідчої ситуації повинен скласти план допиту підозрювано-

го. У ньому слід передбачити запитання, що стосуються й тих обставин, які бу-

ли встановлені на початковій стадії розслідування.  

Складання плану допиту підозрюваного вимагає від слідчого особливої 

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

криття злочинців інформації. При цьому слідчий повинен визначити можли-

вість використання доказів під час допиту. При допиті підозрюваного перш за 

все необхідно одержати відомості про обставини підготовки до вчинення зло-

чину. Вони набувають особливого значення у тих випадках, коли розбійниць-

кий напад вчинено групою осіб з використанням зброї, складних технічних за-

собів, автомобільного транспорту, інших знарядь злочину. Важливо виявити, 
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якими матеріальними цінностями заволоділи злочинці, де і в кого вони знахо-

дяться та які їхні характерні ознаки.  

До слідчих дій у справах про грабежі та розбійницькі напади належать: 

допит потерпілих і свідків, огляд місця події, освідування потерпілих, 

пред’явлення для впізнання та призначення судових експертиз. Послідов-

ність проведення названих слідчих дій визначається в кожному окремому випа-

дку слідчими ситуаціями. Зокрема, це залежить від того, з якого джерела слід-

чий отримав інформацію про здійснення нападу, чи затримано злочинця або він 

зник з місця події, яке викрадено майно (приватне, державне чи колективне), 

його товарна значущість, спосіб транспортування викраденого.  

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

чний проміжок часу, слід негайно оглянути місце події. Якщо ж з моменту на-

паду вже минув деякий час, доцільніше передусім допитати потерпілого і свід-

ків, після чого оглянути місце події.  

Допит потерпілого має свої особливості. Потерпілі, як правило, володі-

ють особистим, державним або колективним майном. Це працівники ощадних 

кас, відділів банків, водії таксі, інкасатори, сторожі підприємств, приватні осо-

би, які мають певне майно або цінності. З метою заволодіння матеріальними 

цінностями або цінними документами злочинці застосовують психічне або фі-

зичне насильство. Причому ці дії супроводжуються погрозами застосування 

зброї або інших знарядь злочину. Крім того, необхідно враховувати, що ці зло-

чини тривають в основному короткий проміжок часу. Все це відображається на 

психічному стані потерпілого, тому слідчий, оцінюючи і деталізуючи інформа-

цію, мусить проявити особливу делікатність у стосунках з допитуваним.  

Водночас перед допитом доцільно поговорити з потерпілим, щоб 

з‘ясувати певні обставини і скласти план допиту. Під час допиту слід з‘ясувати: 

час і місце події, що відбулася; з якої причини потерпілий перебував у вказано-

му місці; звідки він прибув; хто знає про наявність у нього матеріальних цінно-

стей чи грошових коштів; з ким він вів розмову щодо своїх цінностей; де і коли 

(о котрій годині) було вчинено напад; скільки було злочинців; у чому виявило-

ся насильство; які знаряддя злочину використали злочинці, якими матеріальни-

ми цінностями заволоділи, яким шляхом зникли з місця події; як поводився по-

терпілий у момент нападу. При допиті слідчий має звернути особливу увагу на 

інформацію про індивідуальні ознаки зовнішності злочинця. Тут важливо вра-

ховувати не тільки психічний стан потерпілого, а й час доби, освітлення, місце, 

де стався напад. Ця вимога обумовлена тим, що потерпілі часто через переляк і 

неправильне сприйняття події повідомляють слідчому неточні дані про одяг, 

його колір і фасон, про знаряддя злочину, кількість злочинців та ін.  

Під час допиту потерпілих слід звернути увагу на індивідуальні особли-

вості матеріальних цінностей, якими заволоділи злочинці. При цьому слідчий 

має уточнити, хто може підтвердити, що у потерпілого була така кількість ви-

робів з дорогоцінних металів, грошових коштів, цінних паперів чи інших мате-

ріальних цінностей. Якщо у потерпілого є фотознімки, технічні чи інші доку-

менти, їх необхідно долучити до матеріалів кримінальної справи з метою мож-
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ливого використання під час виконання оперативно-розшукових заходів та слі-

дчих дій.  

Допит свідків також має свої особливості. Як правило, свідками у таких 

справах є сторонні особи. Тому слід пам‘ятати, що вони можуть бути знайомі з 

нападниками. З урахуванням цього слідчий має продумати перелік запитань, які 

треба з‘ясувати під час допиту, і тактику самого допиту.  

Важливого значення для збирання доказів у справах про грабежі чи роз-

бої набуває огляд місця події. При огляді можна виявити місця, з яких злочинці 

спостерігали за потерпілим, або відслідковували шлях його пересування. При 

цьому необхідно приділити особливу увагу пошуку й належному оформленню 

та фіксації слідів ніг, недопалків, сірників, пачок від цигарок, слідів транспорт-

них засобів, мікрочастинок та ін. Причому за допомогою слідів ніг, транспорт-

них засобів тощо можна встановити шляхи пересування злочинців до місця 

злочину, їх кількість, а також шляхи пересування за потерпілим. Тим самим 

можна у певній частині підтвердити факти, викладені в заяві потерпілого. Якщо 

злочин вчинено у приміщенні, слідчий має використати під час огляду технічні 

засоби, що є в слідчій валізі, освітлювальні прилади, доклавши максимум зу-

силь, щоб відшукати сліди рук, ніг, мікрочастинок, слідів знарядь злому замків, 

слідів крові, куль, гільз тощо. Під час огляду, оцінивши наявну інформацію з 

показань потерпілих і свідків, слідчий може змоделювати подію, що сталася, і 

тим самим визначити завдання оперативним працівникам щодо розшуку і за-

тримання злочинців по «гарячих слідах».  

Під час огляду слід звернути особливу увагу на ті місця, де могли б пере-

бувати сторонні особи — очевидці злочину (житлові приміщення, будівельні 

майданчики та ін.).  

Якщо злочинці використали автомашини або інші технічні засоби, то під 

час огляду треба встановити місця їх стоянки, виявити і зафіксувати сліди (про-

тектора, інструментів, супутні сліди — мастила, пального тощо).  

Результати огляду місця події фіксуються за допомогою науково-

технічних засобів і заносяться до протоколу. До протоколу огляду можуть до-

даватися схеми й інші документи.  

Іноді під час розслідування справ про грабежі чи розбої виникає необхід-

ність у пред’явленні для впізнання осіб, які вчинили напад. У цьому випадку 

слід організувати впізнання відповідно до рекомендацій, вироблених криміна-

лістичною наукою та кримінально-процесуальним законодавством.  

З метою уточнення показань обвинуваченого і виявлення їх відповідності 

іншим обставинам у справах, які вивчаються, доцільно здійснювати перевірку 

показань на місці. Особа, яка вчинила напад, може вказати шляхи пересування, 

місця спостереження за потерпілим.  

Викриття інсценування досягається шляхом проведення певних слідчих 

дій та оперативно-розшукових заходів. Зокрема, інформацію про інсценування 

можна отримати під час огляду місця події. Це наявність численних слідів, зна-

чних зруйнувань, які є зайвими з огляду на подію, інших негативних обставин. 

Інсценування можна виявити за допомогою судово-медичного обстеження з 

метою визначення характеру і механізму утворення тілесних ушкоджень заяв-
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ника, шляхом допиту, а також ретельного аналізу, співставлення й оцінки існу-

ючих даних у конкретній справі.  

Крім судово-медичної експертизи, залежно від слідчої ситуації та необ-

хідності встановити конкретні обставини і з‘ясувати окремі питання у справах 

цієї категорії можуть бути призначені трасологічна, хімічна, біологічна та інші 

види експертиз.  

ВИСНОВОК З П’ЯТОГО ПИТАННЯ 

До слідчих дій у справах про грабежі та розбійницькі напади належать: 

допит потерпілих і свідків, огляд місця події, освідування потерпілих, 

пред‘явлення для впізнання та призначення судових експертиз. Послідовність 

проведення названих слідчих дій визначається в кожному окремому випадку 

слідчими ситуаціями, яких при розслідуванні грабежів і розбоїв три: злочинця 

затримано під час діяння або безпосередньо після його вчинення; після вчинен-

ня грабежу або розбою невідомий злочинець зник; після вчинення грабежу або 

розбою злочинець зник, але є окремі дані про його особистість. 

 

 

6. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ОСОБЛИВОСТІ РОЗС-

ЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА 

Існує багато різноманітних способів вчинення шахрайства і злочинці, до-

сить кмітливі люди, розум яких направлений, на жаль, лише на збагачення 

шляхом обману інших, вигадують все нові та нові. Ось чому громадяни повинні 

бути перебірливими та пильними у стосунках з незнайомцями. В свою чергу, 

правоохоронцям треба удосконалювати свої знання та вміння по розслідуванню 

шахрайських діянь. В найбільш загальному вигляді різновиди даного злочину 

(обман, зловживання довірою, теж саме шляхом незаконних операцій з викори-

станням електронно-обчислювальної техніки) вказані у статті 190 КК України. 

Розглянемо окремі способи більш конкретно, враховуючи, що деякі мають ще й 

певну кількість підвидів (шахрайських спеціальностей). 

Найбільш поширені способи вчинення шахрайства при заволодінні 

майном окремих громадян: 

1. Шулерство - тобто нечесна гра в карти. Спосіб шахрайства залежить 

від категорії злочинця, місця скоєння злочину. В наш час шулерське середови-

ще ділиться на такі основні групи: а)шахраї, які знаходяться на вищому ступені 

шулерської ієрархії (вони обіграють ділків, розкрадачів, інші категорії правопо-

рушників); б)гусари - шулери, що грають в громадських місцях –(вони підроз-

діляються на категорії залежно від місця вчинення злочину: ―гонщики‖ - грають 

в таксі чи інших машинах; ―майданщики‖ - у поїздах; шулери на пляжах, тощо); 

в)паковщики – діють, як правило, по одинці, обіграють прийомом ―катати на 

половину‖ (виграють спочатку всі гроші, а потім частину програють і припи-

няють гру); г)в останні роки в деяких крупних містах шулери стали застосову-

вати електронну техніку, спеціальні телеустановки (наприклад, електронний 

стіл для гри в карти; за допомогою вмонтованої в нього апаратури висвічуються 

карти противника; управління грою веде співучасник, що знаходиться в зоні 

видимості). 
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2. Гра в наперсток - заволодіння чужим майном шляхом нечесної гри 

(маніпуляцій руками з трьома наперстками та кулькою при виставленні жерт-

вою на розіграш певної суми грошей, яка під будь-яким приводом (програш, 

поява міліції, тощо) не повертається). ―Гра‖ забезпечується злочинною групою 

з чітким розподілом функцій: зазивали; ті, що нібито виграли; охоронці; крутії; 

глядачі. 

3. Формазонство - продаж виробів із кольорових металів під виглядом 

золота, срібла, платини, а також виробів з шліфованого скла під видом дорого-

цінного каміння. 

4. Підкидання “цінностей”. Сутність в тому, що злочинці, обертаючись 

серед покупців в магазинах, на базарі ―обчислюють‖ для обману людину, що 

має достатню суму грошей. В зручному місці один зі злочинців на шляху поте-

рпілого підкидає згорток, що створює уяву про наявність в ньому великої суми 

грошей (тобто ―грошову ляльку‖ – папір, нарізаний по формату якої-небудь 

грошової купюри і закритий з обох боків справжніми). Потерпілий або другий 

шахрай, що опиняється поряд, піднімає згорток і показує його зміст жертві, 

пропонує відійти в безпечне місце та поділити найдені гроші. По дорозі до них 

підходить перший і зі стурбованим виглядом запитує другого шахрая, чи не пі-

дбирали вони згорток з грошима, називаючи при цьому значну суму, на що той 

дає заперечливу відповідь та для підтвердження посилається на свого супутни-

ка, як на свідка. Потім, створюючи видимість небезпеки, другий безцеремонно 

вручає ―знахідку‖ жертві і вимагає своєї частки (трохи менше половини вартос-

ті знайденого). Після того, як жертва розрахувалась, знову наближається той, 

що ―загубив‖ гроші. Другий шахрай звертає на нього увагу потерпілого і про-

понує швидко розійтися в різні боки. Далі злочинці зникають. 

5. Гадання або ворожіння (іноді із застосуванням гіпнозу) з подальшим 

виманюванням у потерпілого грошей (коштовностей). 

6. Розгін полягає в наступному: шахраї, звично, ―гастролери‖ через свого 

співучасника-навідника встановлюють спостереження за будь-якою заможною 

людиною. Коли потерпілий відсутній, один з шахраїв приходить до нього до-

дому і повідомляє члену сім‘ї, що їх близького затримано працівниками міліції, 

однак той встиг шепнути прохання - передати родині, щоб заховали коштовно-

сті. Після цього шахрай зникає. Переляканий родич, зібравши цінні речі, вихо-

дить з будинку на вулицю, де його зустрічають інші шахраї, представляються 

працівниками міліції і повідомляють про необхідність проведення обшуку у 

квартирі. Далі з‘являється ―начальник‖, який дізнається, що його ―підлеглі‖ не 

встановили особу родича, запитує в нього паспорт та посилає за ним додому 

(або знаходить для цього будь-який інший привід), а сумку або чемодан з цін-

ностями пропонує залишити. Родич йде за паспортом, а шахраї зникають. 

7. “Самочинний” обшук проводять після ретельної підготовки. Через на-

відника шахраї встановлюють будь-яку людину, що, на їх думку, має крупну 

суму грошей або коштовностей, нажитих нечесним шляхом. Потім вони прихо-

дять по місцю проживання жертви та, пред‘явивши фіктивне посвідчення пра-

цівників міліції, ―проводять обшук‖. Знайдені коштовності шахраї вилучають. 
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При цьому, як правило, не залишають ніяких складених документів. Відомі фа-

кти, коли копію протоколу обшуку вручали обшуканій особі. 

8. Заволодіння грошей під приводом їх позики (майном під приводом 

тимчасового користування). 

9. Експрес-лотерея. В розиграші приймають участь кілька осіб. Основні 

атрибути: барабан з кульками та 10 жетонів, на які роблять ставки. В групу, як 

правило, входять дівчина, яка повертає барабан, та підставні гравці, які поділя-

ються на 2 групи. Одна група грає, інша інколи їх підмінює. Як і в ―наперсток‖ 

йде імітація ―чесної‖ гри. Після кожного розіграшу шар, який виграв, через 

спеціальне віконце повертається в барабан. Поки наступні ―жертви‖ рахують 

гроші для наступного розиграшу, дівчина, повертаючи шар до барабану, бачить 

наступний, який знаходиться біля отвору і викатиться як виграш. Підставним 

гравцям раніше оговореним способом вказується на виграшний жетон, а якщо 

випадково виграшний жетон опиниться у ―жертви‖, розіграш під любим приво-

дом буде переграний. Для підвищення розміру ставок застосовується ―пуста‖ 

кулька. Якщо вона випадає, то гравці повинні або вибути з гри, або подвоїти 

ставку. ―Барабанщик‖ може декілька разів запустити ―пусту‖ кульку і ставки 

суттєво підвищаться, бо особа навряд чи захоче вийти з гри, так і не дізнавшись 

результату. Наприкінці виграш все одно залишиться у підставних гравців. 

10. Заволодіння грошима громадянина при їх обміні (іншому розрахунко-

ві) шляхом “ломки” купюр. 

11. Шахрайство з банкоматом. Як правило, застосовується банкомат, 

який розташовано біля банку на вулиці. Шахрай заклеює ліпкою стрічкою або 

іншим засобом віконце банкомату для видачі грошей. Особа вставляє у при-

стрій банківську картку але не отримує грошей, бо вони залишились на виході з 

віконця банкомату. Поки обурена особа йде до банку, щоб з‘ясувати чому не 

працює банкомат, шахрай відліплює стрічку та забирає гроші. Іноді особа може 

взагалі не йти до банку, зробивши висновок, що банкомат не працює, та підійти 

до іншого апарату. 

12. Створення різноманітних фірм (трастів, організаторів виробництва 

сировини, тощо) з метою залучення по принципу ―піраміди‖ грошей від значної 

кількості населення міста (регіону, країни) під обіцянку великих прибутків з 

подальшим їх привласненням. 

13. Привласнення житла громадян шляхом обману при укладанні з ними 

угод на продаж (обмін, оренду, заставу, тощо). 

14. Заволодіння грошима, майном при складанні (односторонньому вико-

нанні жертвою зобов‘язань) угоди з подальшим зникненням шляхом застосу-

вання прохідного двору (під‘їзду, службового виходу з магазину, офісу, тощо). 

Окремі способи вчинення шахрайства при заволодінні майном підп-

риємств, організацій, установ: 

1. Шахрайство під видом придбання товарів (грошей) в кредит або укла-

дання договору. Здійснюється за допомогою підроблених особистих документів 

(паспортів), найчастіше викрадених для цієї мети у громадян. 

2. Придбання товару в магазині по підробленому касовому чеку. 
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3. Одержання по підроблених документах різноманітних товарів з баз, 

складів підприємств, організацій. Може бути пред‘явлене підроблене доручен-

ня від імені будь-якого підприємства на укладання угоди і одержання товарів. В 

іншому випадку пред‘являють підроблені документи транспортної організації, з 

якою вже укладено угоду на перевезення вантажу. Особисті документи шахраїв 

при цьому також підроблені. 

4. Одержання шахраями товару, доставленого перевізником якомусь під-

приємству. При цьому злочинці, знаходячись поряд або на території підприємс-

тва імітують прийняття товару, потім з ним зникають. 

5. Привласнення грошей, отриманих в якості попередньої оплати (аван-

су), з подальшим ухиленням від розрахунку товаром (послугами, роботами), 

тобто від виконання обов‘язків по угоді. 

Сліди шахрайства можуть дуже різнитися залежно від способу його 

вчинення. Сліди-відображення залишаються досить рідко, оскільки для більшо-

сті випадків їх наявність не характерна. Часто не існує і самого місця події. Ви-

ключення можуть становити деякі способи, наприклад, проведення самочинно-

го обшуку, під час якого залишаються сліди рук, ніг, тощо. На збереження, а 

звідси і можливість вилучення, слідів суттєво впливає той факт, що потерпілий 

тільки через певний термін (іноді досить довгий) розуміє, що його обманули, та 

звертається з заявою про це, коли обстановка на місці події частково або повні-

стю змінена (пил витерто, квартиру прибрано, тощо). Сліди (мікросліди) мо-

жуть бути вилучені з предметів, залишених злочинцем (грошової ляльки і т. 

ін.). Всі речі, документи, інші предмети, які шахрай залишив потерпілому при 

вчиненні злочину, містять криміналістично вагому інформацію і також є сліда-

ми. 

Предметом злочинного посягання досить часто виступають гроші. Але 

шахраїв також інтересують коштовності, витвори мистецтва, транспортні засо-

би, житло, різноманітні товари (готові вироби або сировина), тощо. 

Обстановка вчинення шахрайства. Місце, де скоюють вказаний злочин, 

залежить від його способу. Воно може характеризуватись великим скупченням 

людей (вокзал, ринок, ділянка вулиці у центрі міста, тощо) або навпаки (прохі-

дний двір, під‘їзд, закуток у парку і т. ін.). Шахрайство вчиняють у різного роду 

приміщеннях – як таких, що належать потерпілому (квартирах, магазинах, офі-

сах банків, підприємств), таких, які не належать ні потерпілому, ні злочинцю 

(нотаріальні контори, агенції нерухомості, тощо), та таких, що орендуються або 

належать шахраям (офіси трастів і т. ін.). Вказаний злочин найчастіше вчиня-

ється удень, тобто у часи, коли працюють різні підприємства, установи, органі-

зації, більшість громадян мігрує усередині міста. Іноді шахрайство, якщо воно 

представляє сукупність певних прийомів та вчинків, вчиняється на протязі до-

волі довгого терміну, який складається з декількох окремих часових періодів. 

Особистість злочинця відрізняє нахабство, високий рівень комунікабе-

льності, вміння переконувати, налагоджувати контакт з людиною та швидко ре-

агувати на зміну ситуації. Деякі особи можуть застосовувати гіпноз (наприклад, 

циганки), мають знання в психології, багатий життєвий досвід. Більшість з них 

(цигане становлять виняток) мають середню або вищу освіту. Серед шахраїв 
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нерідко зустрічаються жінки. Коли злочин вчиняється групою осіб, серед них, 

як правило, розподілені ролі. 

Особистість потерпілого можуть характеризувати у певних випадках 

таки риси, як чуйність, доброта, простота, довірливість, тощо. Наприклад, до 

нього звертається з проханням (дати цигарку) або питанням циганка, а він не 

усвідомлює, що поступово стає жертвою шахрая, особливо коли той володіє 

прийомами гіпнозу. З іншого боку, потерпілий іноді сам є дуже корисливою, 

азартною людиною, усвідомлює існування ризику, намагається обійти певні 

норми, діяти нечесним шляхом, а злочинець вміло йому підіграє, стимулює 

прояви негативних рис. 

Підставами для порушення кримінальної справи про шахрайство частіше 

усього бувають заяви від потерпілих громадян, повідомлення посадових осіб 

підприємств, організацій, установ. Можливе також безпосереднє встановлення 

ознак злочину представниками правоохоронних органів. 

Особливості розслідування шахрайства визначаються специфічними об-

ставинами, а саме: 

1)під час злочину потерпілий на протязі певного часу контактує зі злочи-

нцем, при цьому не усвідомлює, що його обманюють; завдяки тривалості їх ві-

дносин жертва після шахрайства здатна досить докладно описати зовнішність 

злодія; 

2)потерпілий часто своєю поведінкою (зайвою довірливістю, простодуш-

ністю або, навпаки, жадібністю, бажанням наживитися нечесним шляхом, то-

що) сприяє вчиненню злочину; 

3)потерпілий з певних причин (сором, страх відповідальності за розтрату 

чужого майна, тощо) може деякий час приховувати той факт, що він опинився 

жертвою шахраїв. 

При надходженні повідомлення, попередня перевірка факту шахрайства 

обмежується, як правило: 

1)використанням оперативних можливостей органів дізнання з метою 

встановлення особистості злочинця; 

2)відібранням пояснень від заявника (про всі відомі йому обставини), 

можливо від знайомих, родичів або співпрацівників (про наявність відповідного 

майна – предмету посягання) та інших осіб, присутніх на місці події у час, який 

вказано жертвою; 

3)отриманням необхідних документів. 

Якщо повідомлення надійшло одразу після вчинення злочину, організо-

вується переслідування шахраїв по ―гарячих слідах‖, засідки, патрулювання в 

місцях можливої їх появи. 

Слід нагадати, що по справах про злочини, кваліфіковані по ч.1 ст.190 КК 

України, передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів. 

Початкові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи у найбільш роз-

повсюджених типових слідчих ситуаціях по справах про шахрайство. 

Після порушення кримінальної справи найчастіше виникають слідчі си-

туації: 
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1. Злочинець затриманий на місці події чи одразу після вчинення шахрай-

ства. 

2. Злочинець зник з місця події, але його особистість встановлена. 

3. Злочинець зник з місця події, його особистість невідома, є лише окрема 

інформація. 

При розслідуванні шахрайства в першу чергу необхідно з‘ясувати, чи мав 

місце саме такий злочин, яким способом його було вчинено, хто є учасниками 

події, де, в який час вона відбулася і т. ін. Важливу інформацію можна отрима-

ти від потерпілого (заявника) та свідків-очевидців, тому з допитів вказаних осіб 

доцільно розпочати розслідування. У потерпілого з‘ясовується: де, коли та при 

яких обставинах він познайомився з шахраєм (шахраями); у який спосіб його 

обдурили та заволоділи грошима (майном); чи був він раніше знайом з шахрая-

ми, чи є у них спільні знайомі; які предмети (документи, інше) передали йому 

шахраї та чого він позбавився сам; ознаки викраденого майна та загальна вар-

тість шкоди; через який час зрозумів, що став жертвою злочинців; тощо. Допи-

ти свідків-очевидців дозволяють також з‗ясувати окремі обставини вчинення 

злочину та ознаки зовнішності шахраїв. Якщо потерпілий отримав від злочин-

ців які-небудь речі (документи і т.п.), треба їх оглянути та при необхідності ви-

лучити. Коли шахраї невідомі, вказані речі іноді дозволяють отримати інфор-

мацію для їх розшуку (фото з підробленого документа, підпис, ознаки почерку; 

дані про професію, навички злодія, походження предмету, місце його виготов-

лення; виявлені сліди рук; тощо). Проведення огляду місця події може виклика-

ти певні труднощі, бо воно часто складається не з одної, а декількох ділянок, 

приміщень, тощо (в одному - злочинець знайомиться з потерпілим; в другому – 

повідомляє йому неправдиву інформацію; в третьому - імітує якісь обставини 

для створення у потерпілого впевненості про його чесність; в четвертому – 

отримує майно; потім зникає). Необхідність огляду всіх місць, де жертва конта-

ктувала з шахраєм, слідчий вирішує з урахуванням обставин злочину та перс-

пектив використання отриманої інформації при проведенні подальших слідчих 

дій (наприклад, відтворення обстановки та обставин події). На місці події також 

приділяється увага виявленню слідів рук, ніг, транспортних засобів і т.п. Якщо 

під час попередньої перевірки не було точно з‘ясовано розміри майнової шко-

ди, призначається інвентаризація (ревізія). Перераховані дії проводяться при 

наявності будь-якої типової ситуації. 

Коли самі шахраї (або місце знаходження тих, особистість яких встанов-

лено) невідомі, слідчий направляє органу дізнання доручення про проведення 

оперативно-розшукових заходів з урахуванням інформації про злочинця, отри-

маної під час вище вказаних дій. Крім того, за допомогою потерпілого, свідків-

очевидців виготовляється суб‘єктивний портрет злодія; застосовуються кримі-

налістичні обліки; про обставини події орієнтуються інші підрозділи ОВС; на 

причетність до вчинення злочину перевіряються особи, раніше засуджені за 

аналогічні діяння. Іноді ідентифікувати особистість шахрая по почерку, підпи-

сам дозволяють залишені ним документи, для чого призначається почеркознав-

ча експертиза. Сліди рук, направлені на дактилоскопічне дослідження, також 

дозволяють встановити злочинця, особливо, коли він вже притягався до кримі-
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нальної відповідальності. Важливе значення на перспективу вирішення цього 

завдання також можуть мати трасологічні експертизи (слідів ніг, транспортних 

засобів). 

Якщо злочинець став відомий одразу після вчинення шахрайства або коли 

його встановили через певний час (в результаті невідкладних слідчих дій та 

оперативно-розшукових заходів), проводиться його затримання, особистий об-

шук, допит; він пред‘являється для впізнання потерпілому, свідкам; проводить-

ся обшук по місцю його проживання (роботи). 

На подальшому етапі розслідування, залежно від типової ситуації та те-

рміну, за який було встановлено особистість злочинця, крім дій, що проводять-

ся за його участю (допит підозрюваного, обшук, впізнання, тощо), також пла-

нують відтворення обстановки та обставин події, проведення очних ставок при 

наявності суттєвих протиріч у показаннях. На цьому етапі можливе встанов-

лення та допити інших свідків, потерпілих (наприклад, у справах про ―трасти‖, 

інші форми залучення заощаджень громадян); накладення арешту на майно, ба-

нківські рахунки фірми-шахрая, додаткові допити посадових осіб та працівни-

ків для з‘ясування знову відкритих обставин. З урахуванням вилучених раніше 

та отриманих нових об‘єктів (печаток, документів; зразків почерку, відбитків 

пальців, тощо) можливе призначення техніко-криміналістичних досліджень, 

судово-бухгалтерської, судово-товарознавчої, додаткової дактилоскопічної та 

інших видів експертиз. 

Наявність достатніх доказів дозволяє слідчому прийняти рішення про 

притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства 

та допитати її в якості обвинуваченого. 

 

ВИСНОВКИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ: 

Одним з найважливіших елементів криміналістичної характеристики ша-

храйства є відомості про способи вчинення злочину. Серед них виділяють як 

традиційні, так і породжені проблемами сучасності: шулерство, формазонство, 

підкидання ―цінностей‖, гадання або ворожіння, ―самочинний‖ обшук, заволо-

діння грошей під приводом їх позики, шахрайство з банкоматом, створення різ-

номанітних фірм, фінансових пірамід, привласнення житла громадян тощо. В 

залежності від способів виділяють напрямки розслідування та відповідні ним 

слідчі дії, що мають певні особливості, властиві шахрайству. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Злочини проти власності є найбільш розповсюдженими, саме тому їх роз-

криттю та розслідуванню приділяється значна увага з боку науковців та прак-

тичних працівників органів внутрішніх справ. Велике значення має не тільки 

розслідування, а й попередження зазначеної категорії злочинів. 

Обставини, які сприяють вчиненню злочинів проти власності, хоча і сут-

тєво розрізняються в залежності від конкретного виду даних діянь, однак мо-

жуть бути згруповані за деякими загальними ознаками. До числа таких нале-

жать: розміщення торговельних підприємств і складів у приміщеннях, не прис-
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тосованих для схову товарів і матеріальних цінностей; відсутність охоронної 

сигналізації (або її несправність), недостатнє освітлення у нічний час; відсут-

ність контролю за сторонніми особами (в будинках відпочинку, санаторіях, па-

нсіонатах, готелях, гуртожитках); примітивність і доступність конструкцій вхі-

дних дверей та засувних пристроїв у жилих будинках; відсутність у будинках 

житлового фонду спеціальних постів спостереження й охорони з числа непра-

цюючих мешканців (пенсіонерів, домогосподарок та ін.) або кодових замків, що 

обмежують доступ сторонніх осіб; віктимна поведінка власників квартир, а та-

кож роз'єднаність сусідів по сходовому майданчику; недостатньо кваліфікова-

ний підбір матеріально відповідальних осіб і працівників охорони та ін. 

Обставини, що сприяють вчиненню крадіжок, встановлюються під час 

проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. Особливе значення 

щодо цього мають огляд місця події, допит посадових та матеріально відпові-

дальних осіб, потерпілих, криміналістичні експертизи, слідчий експеримент і 

перевірка показань на місці. Відомості, отримані під час проведення цих слід-

чих дій, узагальнюються слідчим і по них складаються мотивовані подання до 

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

лебаченню, виступи у трудових колективах. До заходів профілактичного харак-

теру також належать: популяризація засобів технічного захисту особистого і 

приватного майна громадян; виявлення осіб, схильних до вчинення крадіжок, і 

нагляд за ними. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ» 

1. Криміналістична характеристика крадіжок. 

2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування крадіжок. 

3. Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування крадіжок. 

4. Особливості тактики проведення слідчого огляду при розслідуванні краді-

жок. 

5. Особливості тактики проведення допиту при розслідуванні крадіжок. 

6. Особливості тактики проведення відтворення обстановки та обставин події 

та пред‘явлення для впізнання при розслідуванні крадіжок. 

7. Криміналістична характеристика грабежів і розбоїв.  

8. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування грабежів і розбоїв. 

9. Типові слідчі ситуації подальшого етапу розслідування грабежів і розбоїв. 

10. Особливості тактики проведення слідчого огляду при розслідуванні гра-

бежів і розбоїв. 

11. Особливості тактики проведення слідчих дій подальшого етапу розсліду-

вання грабежів і розбоїв. 

12. Способи вчинення шахрайства. 

13. Криміналістична   характеристика шахрайства. 

14. Типові слідчі ситуації при розслідуванні шахрайства. 
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15 Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні шахрайст-

ва. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

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

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

даної теми, вважаючи різноманітність злочинів проти власності. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді кабінету криміналіс-

тики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння на-

вчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа за-

значених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів не-

обхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням поло-

жень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що не розгля-

нуто на лекції. До таких питань, зокрема, відносяться: криміналістична харак-

теристика та особливості розслідування вимагання, криміналістична характери-

стика та особливості розслідування привласнення та розтрати майна, особливо-

сті розслідування окремих видів крадіжок – кишенькових, на залізничному тра-

нспорті, у зонах відпочинку, вчинених неповнолітніми тощо. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Головною метою лекції є: вивчення та закріплення теоретичних знань, отри-

маних курсантами під час розгляду питань пов'язаних з особливостями змісту 

обставин, які потребують з‘ясування при розслідуванні контрабанди та встано-

влення на цій підставі їх місця у структурі методики розслідування цього зло-

чину. 

 

 

ВСТУП 

 Зміни, які відбулися в українському суспільстві зміни, у першу чергу лі-

бералізація зовнішньоекономічної діяльності та скасування монополії держави 

на зовнішню торгівлю, зумовили значні зміни в характері та масштабах контра-

банди. В останні роки контрабанда стала одним із дуже поширених злочинів. 

Контрабанда стратегічної сировини, наркотиків, зброї, культурних цінностей, 

валюти в даний час являє загрозу не тільки економічної, а й громадської безпе-

ки України. Контрабанда є центральною ланкою економічної злочинності. Вона 

є живильним середовищем для міжнародного тероризму, засобом здійснення 

незаконних операцій з наркотичними засобами та психотропними речовинами, 

посягання на національно-культурне надбання народів, а також здійснення ряду 

інших злочинів.  

http://www.gpu.gov.ua/control/uk/publish/article/infoart_id
http://www.imzak.org.ua/index.php/presentation/
http://www.ia.org.ua/
http://www.crim.delovoy.com/
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 Окремі види контрабанди завдають непоправної шкоди економіці країни. 

Це контрабанда стратегічної сировини, брак якого відчуває вітчизняна промис-

ловість, особливо тих його видів, запаси яких в Україні вже практично вичер-

пані; контрабанда морепродуктів, яка призводить до зникнення ряду цінних по-

рід риби; контрабанда тютюнових та горілчаних виробів та культурних ціннос-

тей. З України контрабандним шляхом вивозиться все найцінніше, а ввозяться 

наркотики, зброю, отруйні речовини, ядерні відходи.  

 Контрабанда нерозривно пов'язана з корупцією в органах влади, управ-

ління, в правоохоронних органах, банківських структурах, "розкладає" їх.  

 Обсяги незаконного переміщення товарів щороку зростають. В основно-

му  

це енергоносії, чорні і кольорові метали. По всій України розплодилося безліч 

зареєстрованих і незареєстрованих скупників металу, особливо цінується мідь. 

Тому на всіх залізницях країни, де багато пристроїв, що містять мідь, поширені 

розкрадання міді: злочинці перерубують силові кабелі, дросельні перемички, 

з'єднання, розбивають пристрої автоматики, засоби зв'язку та сигналізації. Ана-

логічні злочини відзначаються на авіаційному транспорті, в результаті мали мі-

сце випадки припинення повітряного руху через виведення з ладу засобів 

управління технікою. Створюється реальна загроза життю людей.  

Зростає контрабанда зброї. Аналітичні матеріали Державного митного 

комітету України свідчать про масові спроби незаконного переміщення через 

кордон країни різних видів зброї і боєприпасів, що використовуються в зонах 

конфліктів. Незаконному вивезенню зброї з України сприяє ослаблення дисци-

пліни і порядку в армії, корумпованість і продажність ряду представників ар-

мійського командного складу. Контрабанді зброї з країни; як правило, передує 

його розкрадання з військових частин.  

Контрабанда культурних цінностей, антикваріату настільки поширена, що 

західний ринок ними перенасичений, і це стало причиною зворотного руху: 

цінності контрабандно ввозяться до України для "еліти".  
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 За оцінками західних експертів, незаконне вивезення валюти з України - 

приблизно 12 млрд дол США в рік. Найбільш активні в цьому нафтопереробні 

компанії та компанії з виробництва харчових продуктів. Нерідко прикриттям 

для незаконного переміщення валюти є бартер. Експорт за бартерними операці-

ями в 1996 р. майже в два рази перевищив імпорт, що означає недопоставку то-

варів в Україну, залишення валюти за кордоном. Багато в чому це положення 

пояснюється слабкістю валютного контролю, контролю за фінансовою діяльні-

стю фірм, зловживаннями у банківській сфері.  

З "звичайних" товарів найбільш поширений контрабандне ввезення піда-

кцизних товарів, автомобілів іномарок, тобто самих податкомістких товарів.  

 У результаті контрабанда завдає непоправної шкоди економіці країни і 

відповідно безпеки та добробуту її громадян.  

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДИ  

Під контрабандою (італ. contro – проти, bando – урядова постанова) згід-

но зі ст. 201 КК визнається переміщення товарів через митний кордон України 

поза митним контролем або з прихованням від митного контролю, вчинене у 

великих розмірах, а також незаконне переміщення історичних та культурних 

цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, 

зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та боєприпасів до 

неї), а так само контрабанда стратегічно важливих сировинних товарів, щодо 

яких законодавством встановлені відповідні правила вивезення за межі Украї-

ни. КК містить також ст. 305, яка встановлює відповідальність за контрабанду 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.  

Для формування методики розслідування контрабанди важливе значення 

мають такі елементи криміналістичної характеристики як: предмет злочинного 

посягання, способи вчинення злочину, типові сліди контрабанди, обстановка 

вчинення таких злочинів і особа злочинця.  

Предмет злочинного посягання. Згідно з чинним законодавством пред-

метом контрабанди можуть бути як товари, інші цінності, що перебувають у ві-

льному обігу, так і предмети, обіг яких обмежено або взагалі вилучено з циві-
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льного обігу (отруйні, сильнодіючі, радіоактивні, наркотичні, вибухові речови-

ни, зброя та боєприпаси тощо).  

Аналіз практики боротьби з контрабандою свідчить про те, що в сучас-

них умовах «асортимент» предметів контрабанди надзвичайно різноманітний і 

час від часу змінюється залежно від потреб окремих груп населення. Ці потреби 

детерміновані соціально-економічною обстановкою в країні та соціальними і 

психологічними властивостями громадян, які у ній проживають. Найчастіше 

всього предметами контрабанди виступають: продовольчі та промислові това-

ри, сировина для їх виготовлення, наркотики, ювелірні вироби і дорогоцінні 

метали, антикваріат, зброя, боєприпаси, вибухові, отруйні, сильнодіючі речови-

ни тощо.  

Поряд із зростанням окремих видів контрабанди простежуються її якісні 

зміни: контрабандною діяльністю займаються організовані злочинні групи зі 

стійкими міжнародними зв‘язками. У контрабанді наркотичних засобів спосте-

рігається перехід від об‘ємних (макова соломка) до менш об‘ємних і «важких» 

наркотиків – опій, екстракт макової соломки, кокаїн тощо. Частіше зустріча-

ються випадки переміщення синтетичних наркотиків, прекурсорів.  

Контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах, якщо їх-

ня вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум до-

ходів громадян. У разі, коли вартість предметів є меншою від зазначеного роз-

міру, відповідальність (за відсутності інших ознак злочину) настає як за пору-

шення митних правил відповідно до МК.  

Спосіб вчинення контрабанди – це детермінована система дій злочинця 

щодо підготовки, виконання та приховування незаконного переміщення конт-

рабанди через митний кордон, а також щодо використання результатів контра-

бандної діяльності.  

Найбільш типовими способами вчинення контрабанди є: а) переміщення 

поза митним контролем; б) переміщення шляхом приховування від митного ко-

нтролю.  
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Переміщення поза митним контролем передбачає ввезення або вивезен-

ня товарів і інших предметів через митний кордон України поза визначеними 

митними органами України місцями (митниці, митні пости) або поза встанов-

леним часом для проведення митного контролю.  

Переміщення товарів поза митним контролем найчастіше здійснюється 

шляхом об‘їзду митних постів легковими та вантажними автомобілями. У таких 

випадках контрабандисти з метою ухилення від митного контролю, як правило, 

використовують не традиційно існуючі магістралі транспортного руху, а пути-

вці (польові, степові, міжселищні), об‘їзні дороги. Значно рідше на практиці зу-

стрічається переміщення контрабанди шляхом обходу місць митного контролю 

пішоходами. У міжнародній практиці зустрічаються й інші способи ухилення 

від митного контролю, зокрема, шляхом використання тварин, спеціально виго-

товлених літальних пристосувань, торпед, трубопроводів тощо.  

Приховування від митного контролю предметів контрабанди являє со-

бою будь-який спосіб утаювання, що ускладнює їх виявлення, зокрема: із вико-

ристанням тайників або інших засобів «фізичного приховування», які утруд-

нюють візуальне виявлення контрабанди; шляхом надання одним предметам 

вигляду інших; шляхом подання митному органу як підстави для переміщення 

предметів підроблених документів або таких, що одержані незаконним шляхом, 

містять неправдиві дані чи є підставою для переміщення інших предметів.  

Під тайниками слід вважати спеціальні виготовлені, обладнані або прис-

тосовані сховища, а також конструктивні ємкості, порожнини транспортних за-

собів, багажу та інші предмети, що попередньо підлягали розборці, демонтажу 

або переобладнанню.  

Найбільш поширеними місцями приховування контрабандних предметів 

в автотранспорті виступають: шини ходових та запасних коліс; спеціально пе-

реобладнані або виготовлені паливні та водяні баки; ящики для інструментів з 

подвійними стінками та днищами; простір за передньою панеллю та декоратив-

ною обшивкою кабіни; пустоти між подвійними стінками вантажного примі-
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щення; тайники спеціально обладнані в балках, лонжеронах і шасі автомашини 

та ін.  

Під «фізичним» приховуванням розуміється створення умов, за яких ві-

зуальне виявлення предметів контрабанди під час митного контролю ускладне-

не. Залежно від об‘єктів митного контролю до інших засобів фізичного прихо-

вування, що утруднюють виявлення предметів контрабанди можна віднести, 

зокрема, приховування безпосередньо на тілі контрабандиста; в організмі лю-

дини (у внутрішніх порожнинах та ковтальним способом); безпосередньо в одя-

зі, взутті та особистих речах; в особистому багажі та ручній поклажі; у легаль-

них товарах та вантажах; у транспортних засобах; у міжнародних поштових ві-

дправленнях та ін.  

Приховування шляхом камуфлювання предметів контрабанди – це спо-

сіб маскування, що використовується з метою контрабандного переміщення і 

полягає у зміні зовнішнього вигляду предметів, їх зовнішніх ознак (форми, ста-

ну, упаковки, етикеток тощо). Це може бути розбирання предмета та окреме 

переміщення його складових частин, надання одним предметам (товарам) ви-

гляду інших тощо. Наприклад, зброя, спеціально пристосована для стрільби, 

може бути закамуфльована під різноманітні предмети побуту – авторучку, за-

пальничку, коробку сигарет. У таких випадках камуфляж є конструктивним 

оформленням даного виду зброї, при якому істотно змінюються її зовнішні ха-

рактерні ознаки, що дозволяють віднести зброю до побутових предметів.  

Приховування від митного контролю охоплює також дії контрабандиста, 

що виражаються у пред‘явленні митному органу як підстави для переміщення 

предметів контрабанди: а) підроблених документів; б) документів, отриманих 

незаконним шляхом; в) документів, що містять неправдиві дані.  

Документи, що містять неправдиві дані – це документи, що є справжні-

ми за формою, але містять недостовірні відомості. У таких випадках має місце 

так звана інтелектуальна підробка (внесення в документи неправдивих відомос-

тей). Для цього, як правило, використовуються митні декларації, в яких змен-
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шується кількість товару, записуються предмети (товари) іншими найменуван-

нями тощо.  

Підробка документів може виявлятися як у частковій зміні первинного 

змісту справжнього документа (шляхом підчистки, підробки, виправлення то-

що), так і в повному виготовленні фальшивого документа від бланка до підпи-

сів, печаток та штампів. У даному разі має місце так звана матеріальна підроб-

ка.  

Приховування від митного контролю з використанням документів, 

отриманих незаконним шляхом передбачає одержання справжніх документів, 

що надають право на переміщення предметів через митний кордон особі, яка 

такого права не має. До таких належать документи, отримані за допомогою ха-

бара, погроз, фізичного примусу, обману. Це може виявлятися в незаконному 

оформленні працівником митниці вантажної митної декларації без належного 

митного оформлення вантажу, а також вивезенні за кордон товарів, що підля-

гають ліцензуванню, за ліцензією, яка отримана за хабар.  

Останнім часом все більш широке поширення набувають способи вчи-

нення контрабанди за участю представників підприємницьких структур; вчи-

нення контрабанди при сприянні осіб, що здійснюють митний контроль. Акти-

вно використовуються фіктивні фірми, здійснюються операції з давальницькою 

сировиною, гуманітарною допомогою, декларуються вантажі не своїм на-

йменуванням, змінюються коди товарів, занижується митна вартість та ін.  

Приховування контрабанди – це умисна дія злочинця, що полягає у пе-

решкодженні встановлення об‘єктивної істини про незаконне переміщення че-

рез кордон шляхом приховування, знищення, маскування або фальсифікації 

слідів контрабанди і контрабандиста, спрямована на повне або часткове ухи-

лення винуватого від кримінальної відповідальності.  

Невід‘ємною частиною способу вчинення контрабанди є використання 

результатів злочинної діяльності. За кримінальним правом контрабанда вважа-

ється закінченою з моменту фактичного переміщення предмета посягання через 

митний кордон, за наявності однієї з ознак, зазначених у законі. При ввезенні 
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товарів (предметів, речовин) на митну територію України – з моменту фактич-

ного перетину кордону, а при вивезені – з моменту подання митної декларації 

або іншої дії, безпосередньо спрямованої на реалізацію наміру ввезти або виве-

зти предмети. У криміналістичному аспекті істотно важливим є те, що і після 

вищезазначеного моменту закінчення контрабанди злочинна діяльність продо-

вжується. Вона виражається у використанні результатів контрабандної діяльно-

сті. Це можуть бути дії, наприклад, з реалізації контрабандних товарів та отри-

мання прибутку або використання предметів контрабанди для власних потреб 

(автомобіля як засобу для пересування, меблів, електро-, радіоапаратури тощо).  

Способи реалізації і використання предметів контрабанди зумовлені 

особливостями особи злочинця та властивостями товарів (предметів, речовин). 

Цей товар в основному реалізується: безпосередньо контрабандистом, за допо-

могою посередників (перекупщиків), через комісійні чи комерційні структури, 

через родичів або знайомих. Практика показує, що більшість товарів збувається 

за місцем проживання правопорушника.  

Проміжною ланкою використання результатів контрабанди є способи 

транспортування та зберігання товарів. Аналізуючи діяльність злочинців за 

транспортуванням до місця зберігання контрабандного вантажу, а також безпо-

середнє його зберігання, органи дізнання (слідства) часто виявляють ознаки по-

рушення митного законодавства. Місцями зберігання предметів контрабанди 

можуть бути квартири, гаражі, склади (власні, знайомих, родичів або орендова-

ні).  

Типові сліди контрабанди. При переміщенні контрабанди поза митним 

контролем за допомогою автотранспортних засобів «слідова картина» припус-

кає наявність різних матеріальних слідів транспортних засобів: сліди хитання і 

ковзання, гальмування і пробуксовки коліс. Найчастіше у даному випадку за-

лишаються також сліди неходових частин транспортного засобу і сліди, зали-

шені виступаючими вузлами і деталями, що відділилися від транспортного за-

собу: а) сліди тертя, ковзання, нанесені бампером, радіатором, заднім мостом і 

т. п.; б) деталі і частини, що відокремилися від транспорту (осколки від скла 
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фари, плями олії чи гальмової рідини); в) сліди переміщуваного вантажу (цу-

кор, зерно, рис, хімікати, гречка) та ін.  

При використанні тайників та інших засобів фізичного приховування, 

що утруднюють виявлення предметів контрабанди привертають увагу такі слі-

ди, як: а) дефекти швів, сполучених частин покриття підлоги кузова (фургона) 

автомобіля, металевої та пластмасової апаратури різних вузлів транспортних 

засобів; в) сліди на поверхні попільничок; г) сліди сверління, розрізу, розпилу, 

нашарування при зварюванні, сліди металізації; д) сліди стружки при виготов-

ленні тайників у дерев‘яних частинах транспортного засобу. Певний інтерес 

можуть викликати сліди фарбування деяких місць, нові частини у транспорт-

ному засобі, сильне забруднення вузлів і механізмів, наявність нових дверних 

петель, вилучення або додавання частин у вузлах, заміна кріпильних деталей і 

т. п.  

При вчиненні контрабанди шляхом фальсифікації митних та інших до-

кументів найбільш розповсюдженими є: сліди підробки митних документів 

шляхом підчистки, дописки, травлення, заміни частин документів; сліди підро-

бки відтисків, печаток і штампів. Досить розповсюдженим є випадки придбання 

правопорушником у невідомих осіб незаповнених бланків митної декларації з 

відтиском підроблених печаток і штампів митниці.  

Як правило, при незаконному переміщенні контрабандних предметів із 

прихованням від митного контролю частіше всього правопорушника видає його 

незвична поведінка: людина неприродно поводиться, хвилюється, нервується 

або ж перебуває у неприродно-збудженому стані. Іноді пасажир надмірно ство-

рює видимість «відвертості», поводиться послужливо, улесливо або ж, навпаки, 

це проявляється у підвищеній роздратованості, нервозності.  

Обстановка вчинення контрабанди. Найбільш характерним місцем вчи-

нення контрабанди є зона митного контролю. Це, як правило, приміщення мит-

ниці, купе вагона, борт літака, оглядова площадка автомобілів, борт морського 

чи річкового судна, спеціально відведені місця для проведення митного конт-
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ролю, оглядові бокси, а також місця нелегального переходу державного кордо-

ну та ін.  

Вибір часу вчинення контрабанди зумовлений певними закономірностя-

ми. Якщо час вчинення контрабанди не зв‘язаний з розкладом транспорту, то 

злочинці, як правило, намагаються вибрати другу половину ночі або кінець 

зміни митного наряду, що пов‘язано зі стомленістю в цей період часу та мен-

шою увагою працівників митниці. Узагальнення практики показало, що найчас-

тіше контрабанда скоюється вночі, рідше вдень. Інколи контрабандисти плану-

ють вчинення контрабанди у вихідні, святкові чи передсвяткові дні або ж у по-

гану погоду.  

Особа злочинця. Узагальнення практики показало, що контрабанда на-

лежить до розряду «чоловічих злочинів», оскільки переважна їх кількість скою-

ється чоловіками (71,8 %). При цьому останнім часом простежується тенденція 

зміни такого становища у плані зростання кількості осіб жіночої статі, які скої-

ли контрабанду. При цьому характерною є «спеціалізація» контрабандистів за 

статевою належністю. Здебільшого жінки скоюють контрабанду ювелірних ви-

робів, валюти, наркотиків із прихованням від митного контролю шляхом вико-

ристання місць, що ускладнюють їх виявлення: полових органів, нижньої біли-

зни, сумочок, спеціально пристосованих панчох, заколок у волоссі, одягу та 

взуття. Разом з тим, дуже рідко зустрічаються випадки вчинення жінками конт-

рабанди зброї, боєприпасів, радіоактивних, вибухових речовин, а також прихо-

вування з використанням виготовлених тайників, що більш характерно для чо-

ловіків.  

За принципом громадянства засуджені за контрабанду здебільшого гро-

мадяни України (67,4 %). Спостерігається тенденція зростання злочинів, вчине-

них громадянами СНД, зокрема, Росії, Казахстану, Узбекистану, Грузії, Литви 

та ін. Помітне місце займають іноземні громадяни, що вчинили контрабанду – 

Польщі, Румунії, Індії, Китаю, В‘єтнаму, Монголії та ін. Для іноземних грома-

дян характерні факти вчинення контрабанди особами, які навчаються у вищих 

навчальних закладах України. 
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ВИСНОВОК ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

 

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що контрабанда є досить 

поширеним злочином, який завдає суттєвої шкоди економічним інтересам 

України. Успішна й ефективна боротьба з нею значною мірою залежить від 

умілого використання особою, яка проводить дізнання, і слідчим рекомендацій, 

прийомів та методів, розроблених криміналістичною наукою. Серед них важли-

ва роль належить ученню про криміналістичну характеристику контрабанди, 

яка являє собою систематизований опис та пояснення криміналістично значу-

щого комплексу ознак даного злочину, що мають суттєве значення для його ро-

зслідування і розкриття 

 

 

2. ОБСТАВИНИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ З’ЯСУВАННЮ ПІД ЧАС РОЗС-

ЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ 

 

У сучасній українській криміналістичній літературі, присвяченій як за-

гальним питанням методики розслідування злочинів, так і проблемам розсліду-

вання контрабанди, місце обставин, які підлягають з‘ясуванню – не визначено. 

Одні вчені вважають, що обставини, які підлягають з‘ясуванню включаються у 

криміналістичну характеристику злочину (злочинів), яка в цілому входить у 

склад методики розслідування певної групи суспільно-небезпечних посягань. 

Інші ж стверджують самостійне значення таких обставин та їх самостійну роль 

у криміналістичній методиці. Встановлення місця обставин, що потребують 

з‘ясування, у структурі криміналістичної методики та їх змісту, зокрема щодо 

контрабанди, на нашу думку, є визначальним у формуванні відповідної методи-

ки і тому потребує розв‘язання. 

Стан дослідження проблеми. Як вже відзначалося, ні загальні питання 

методики розслідування злочинів, ні проблеми методики розслідування контра-

банди, ні проблеми встановлення місця обставин, що потребують з‘ясування у 

структурі криміналістичної методики, не є новими для науки криміналістики. 
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Тією чи іншою мірою, свою увагу цим проблемам присвячували всі відомі вче-

ні-криміналісти. Серед надбань науки, необхідно відзначити роботи Т.В. 

Авер‘янової, Р.С. Бєлкіна, Ю.Г. В.А. Журавель, Корухова, Г.А. Мотусовського, 

О.Р. Росинської, М.В. Салтевського, В.М. Шевчука, В.Ю. Шепітька тощо.  

Як відомо, коло обставин, які потребують з‘ясування при розслідуванні 

контрабанди, визначаються структурно змістом ст.64 Кримінально-

процесуального кодексу України «Обставини, що підлягають доказуванню в 

кримінальній справі». Нагадаємо положення відповідної процесуальної норми. 

Кримінально-процесуальний закон вказує на те, що при провадженні досудово-

го слідства, дізнання і розгляді кримінальної справи у суді підлягають доказу-

ванню: 1) подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочи-

ну); 2) винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину; 3) обста-

вини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що харак-

теризують особу обвинуваченого, пом‘якшують та обтяжують покарання; 4) 

характер та розмір шкоди, заданої злочином, а також розміри витрат закладу 

охорони здоров‘я на стаціонарне лікування потерпілого від злочинного діяння. 

Відповідно до ст. 2 Кримінального кодексу України підставою криміна-

льної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке 

містить склад злочину, передбаченого цим кодексом. Отже, матеріальне кри-

мінальне законодавство користується конструкцією складу злочину, яка є базо-

вою для визначення підстави кримінальної відповідальності. 

Потреба співставлення цих двох юридичних конструкцій випливає з по-

ложень ст. 2 Кримінально-процесуального кодексу України, відповідно до по-

ложень якої, завданням кримінального судочинства в Україні, окрім іншого, є 

забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив 

злочин, був притягнутий до відповідальності та жоденневинний не був покара-

ний. 

Склад конкретного злочину визначається, насамперед у диспозиції від-

повідної статті Особливої частини Кримінального кодексу України. Нагадаємо 

відповідні положення ст. 201 КК України, яка встановлює кримінальну відпові-
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дальність за контрабанду: контрабанда, тобто переміщення товарів через мит-

ний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного 

контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення істори-

чних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, 

радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мислив-

ської зброї та бойових припасів до неї), а так само контрабанда стратегічно ва-

жливих сировинних товарів, щодо яких законодавством встановлено відповідні 

правила вивезення за межі України. Відповідальність за контрабанду настає за 

ч.2 ст. 201 КК України, якщо контрабанда вчинена за попередньою змовою 

групою осіб або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією стат-

тею. В той же час, контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмі-

рах, якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мі-

німум доходів громадян. 

Таким чином, обставинами, що потребують з‘ясування при розслідуванні 

контрабанди можна визначити як умисне з корисливих мотивів переміщення 

через митний кордон України з приховуванням від митного контролю або поза 

митним контролем товарів вартістю 434 500грн. і більше, а також історичних та 

культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоакти-

вних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладко ствольної мисливської зброї 

та бойових припасів до неї), стратегічно важливих сировинних товарів, щодо 

яких законодавством встановлено відповідні правила вивезення за межі Украї-

ни, вчинене суб‘єктом злочину, за попередньою змовою групою осіб або осо-

бою, раніше судимою за контрабанду. 

У цьому визначенні немає практично жодних спірних моментів, оскільки 

для його побудови використані конструкції, прямо передбачені у чинному ма-

теріальному та процесуальному законодавстві. Навіть корисливий мотив ви-

пливає із змісту ст. 59 КК України, яка передбачає, що конфіскація майна вста-

новлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини і може бути призна-

чена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК Украї-
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ни. Ч. 2 ст. 201 і є такою «спеціальною» нормою Особливої частини КК Украї-

ни. 

Виникає питання, чи вичерпно наведені у визначенні обставини, які потре-

бують з‘ясуванню при розслідуванні кримінальних справ про контрабанду. 

Аналіз положень ст. 63 КПК України дає підстави для негативної відповіді на 

це питання. Склад конкретного злочину не дає вичерпного переліку відповід-

них обставин. Вирішення вказаної проблеми лежить в площині загальних під-

ходів до застосування положень КК України, процесуальним супроводженням 

яких й присвячується кримінально-процесуальне законодавство. Йдеться проте, 

що у визначенні, наведеному вище, сформульовані обставини, які мають безпо-

середній вплив на кваліфікацію вчиненого. Проте кваліфікація злочину - це 

лише частина застосування кримінального закону. Друга частина - не менш ва-

жлива - призначення винній особі справедливого покарання, також потребує 

криміналістичного забезпечення. Саме з цією метою, як видається, серед обста-

вин, які підлягають доказуванню в кримінальній справі наведені такі як обста-

вини, що характеризують особу обвинуваченого, пом‘якшують та обтяжують 

покарання. Визнаючи цей факт, відзначимо, що у всіх випадках розслідування 

вичиненого злочину, перелік відповідних обставин є стабільним та таким, що 

не залежить від фактично вчиненого діяння (за окремими винятками). Саме то-

му законодавець передбачив відповідні обтяжуючі та пом‘якшуючі покарання 

обставини у Загальній частині КК України (ст.ст. 66,67 КК України),а обстави-

ни, що характеризують особу обвинуваченого - назвав серед загальних засад 

призначення покарання (ст. 65 КК України). Цей факт означає, що відповідні 

обставини повинні бути з‘ясовані при розслідуванні всіх без винятку криміна-

льних справ, так би мовити «винесені за дужки» специфічних для кожного 

окремого виду обставин, які потребують з‘ясування. 

Яке ж місце у структурі криміналістичної методики займають обставини, які 

потребують з‘ясування при розслідуванні кримінальних справ? 

У криміналістиці розроблена структура окремих методик розслідування, 

узагальнений варіант якої можна подати так: 
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а) криміналістична характеристика даного виду злочину; 

б) типові слідчі ситуації на стадії виявлення злочину та етапах його розслі-

дування; 

в) криміналістичні питання порушення кримінальної справи; 

г) слідчі версії, обставини, що підлягають з‘ясуванню; 

г) організація і планування розслідування; 

д) першочергові слідчі дії і оперативно-розшукові заходи; 

є) особливості проведення окремих слідчих дій та їх комплексів (тактичних 

операцій); 

є) забезпечення координації дій правоохоронних органів у розслідуванні та 

взаємодії з контролюючими та іншими державними органами, об‘єднаннями 

громадян; 

ж) заходи криміналістичної профілактики. 

У іншому джерелі наведена менші кількість структурних елементів, але на-

званий той елемент, який нас цікавить: 

1) криміналістична характеристика відповідного виду злочину та коло об-

ставин, які підлягають першочерговому та наступному встановленню; 

2) типові слідчі ситуації, які виникають на різних етапах розслідування, вер-

сіях та плануванні; 

з) першопочаткові та наступні методи збирання доказової та іншої криміна-

лістичної інформації; 

4) тактичні та методологічні особливості окремих слідчих дій, криміналіс-

тичних операцій та взаємодії слідчих з оперативно-розшуковими та інспекцій-

ними органами; 

5) особливості використання спеціальних знань при розслідуванні; 

6) особливості попередження даних злочинів. 

Третій підхід до розглядуваної проблематики полягає у виліченні наступних 

елементів криміналістичної методики: 

1) коло обставин, які підлягають першочерговому та наступному встанов-

ленню; 
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2) типові слідчі ситуації, які виникають на різних етапах розслідування; 

3) висунення версій та планування розслідування; 

4) першопочаткові та наступні методи збирання доказової та іншої криміна-

лістичної інформації; 

5) тактичні та методичні особливості окремих слідчих дій, криміналістичних 

операцій та взаємодії з оперативними підрозділами; 

6) особливості використання спеціальних знань при розслідуванні. 

Таким чином, позиції у літературі розподілилися принаймні на три групи: 

перша: 

- обставини, які потребують з'ясування при розслідуванні «розчиняються» у 

криміналістичній характеристиці відповідного злочину; друга - дані обставини 

входять у склад криміналістичної характеристики злочину, тримаючись дещо 

«особняком»; і, нарешті, третя - обставини, які потребують з‘ясування при роз-

слідуванні злочину або заміняють собою криміналістичну характеристику зло-

чину, або ж є самостійним елементом методики розслідування окремих видів 

злочинів. 

Як бачимо, основне питання полягає у співвідношенні досліджуваного по-

няття із поняттям «криміналістична характеристика». Не вдаючись у глиб дис-

кусій з приводу поняття та структури криміналістичної характеристики злочи-

ну, хочеться відзначити, що у всіх визначеннях цього поняття відзначається три 

головних ознаки: 1) це сукупність узагальнених даних про ознаки певного зло-

чину, або їх групи; 2) встановлення та урахування закономірних взаємозв‘язків 

між відповідними даними; 3) спрямованість для використання у розслідування 

конкретних видів злочинів. 

У спеціальній літературі виділяють від 4-х до 10-ти і більше елементів кри-

міналістичної характеристики злочинів. До чотирьох основних елементів кри-

міналістичної характеристики злочинів, які зустрічаються практично у всіх ав-

торів, які досліджували цю проблему, належать: 

1) предмет злочинного посягання; 

2) спосіб вчинення злочину; 
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3) слідова картина події; 

4) характеристика злочинця. 

Крім того, вказують ще на різноманітні елементи: 

- класифікацію злочинів; 

- обстановку та обставини вчинення злочинів; 

- слідчі ситуації; 

- обставини, які потребують з‘ясування; 

- поширеність та суспільну небезпеку злочинів; 

- мотиви вчинення злочинів тощо. 

Вникає закономірне питання, чи всі із запропонованих елементів повинні 

включатися до криміналістичної характеристики злочину, як співвідносяться 

між собою вказані та інші елементи? При цьому, очевидно, що обстановка та 

обставини вчинення злочину, його спосіб, мотиви належать о обставин, які не-

одмінно потребують з‘ясування при розслідуванні кримінальних справ, а слідчі 

ситуації, типова слідові картина з‘ясування (у аспекті доведення) не потребу-

ють. Вони з‘являються виходячи від події злочини, характеристики особи, що 

його вчинила тощо. 

Криміналісти пропонують розмежовувати всі елементи криміналістичної ха-

рактеристики на дві групи: а) ознаки, які складають всебічну характеристику 

певного виду злочину, дають можливість відрізнити його особливості від інших 

видів злочинів; б) ознаки здатні та покликані виконувати функцію забезпечення 

розкриття та розслідування злочинів. 

Спробуємо і ми, використовуючи аналітичний матеріал першої частини 

статті, запропонувати розуміння місця обставин, які потребують з‘ясування при 

розслідуванні кримінальних справ про контрабанду, серед елементів криміналі-

стичної методики. 
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ВИСНОВОК ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

 

 Обставинами, які потребують з‘ясування при розслідуванні криміналь-

них справ, зокрема, й щодо контрабанди, є ті обставини, модельно представлені 

у ст. 64 КПК України, наявність чи відсутність яких визначає правильну кримі-

нально-правову кваліфікацію та призначення справедливого покарання винній 

особі. Дані обставини виконують конститутивну роль у інформаційній моделі 

злочину, формують його інформаційний портрет, визначають інші ознаки, які у 

сукупності із першими й становлять собою вичерпну криміналістичну характе-

ристику злочину. Інші ж ознаки криміналістичної характеристики злочинів, які 

виділяються у літературі, виконують не конститутивну роль, а покликані вико-

нувати функцію забезпечення розкриття та розслідування злочинів. 

 

 

3. ТИПОВІ СЛІДЧІ ВЕРСІЇ ТА СІТУАЦІЇ ЯКІ ВИНИКАЮТЬ НА ПО-

ЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННІ КОНТРАБАНДИ 

 

 Характер організації розслідування контрабанди багато в чому залежить 

від того, де і яким способом вона здійснена, які канали вчинення контрабанди і 

кількість епізодів цієї діяльності, відомий чи ні контрабандист, здійснена конт-

рабанда однією особою або групою осіб, наявні чи відсутні в розпорядженні 

органів попереднього розслідування предмети контрабанди . Виходячи з цього 

визначаються завдання та напрямки попереднього розслідування, висуваються 

версії, визначається коло питань, що підлягають з'ясуванню, і планується виро-

бництво необхідних слідчих дій.  

Організація розслідування перш за все передбачає формулювання і з'ясу-

вання мети розслідування, її конкретизацію стосовно до кожного учасника опе-

ративно-слідчої групи, розподіл обов'язків, належний облік та контроль вико-

нуваної роботи, забезпечення узгодженості дій учасників розслідування, своє-

часне їх інформування про отримання нових даних у справі, широке викорис-

тання сучасних засобів, методів, прийомів розслідування.  
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 Першочерговими завданнями розслідування в першій типовою слідчої 

ситуації коли в розпорядженні слідства є достатні дані про діяння, що містить 

ознаки контрабанди, проте інформація про особу, її вчинила, повністю відсутня 

або її недостатньо для індивідуалізації цієї особи, є визначення характеру необ-

хідної інформації, за допомогою якої можна встановити особу, яка вчинила 

злочин, в найкоротші терміни, і джерела одержання, негайне виявлення і закрі-

плення доказів злочину.  

 При виявленні "безгоспної" контрабанди висуваються версії про коло 

осіб, причетних до контрабанди, місце їх знаходження, мотиви і цілі злочину, а 

також з об'єктивної сторони злочину: джерела придбання предметів контрабан-

ди, способи переміщення і маскування, місцях зберігання і збуту, можливих 

співучасників, про вчинення інших злочинів, пов'язаних з контрабандою, на-

приклад, розкрадання продукції, посадових злочинах, перш за все хабарництві, 

наслідки злочину (як наступили, так і запобігли). Слідчі версії будуються на 

основі формування слідчим теоретичної ймовірнісної ретроспективної моделі 

злочину.  

 Конкретизуючи коло осіб, можливо, причетних до скоєння злочину, осо-

бливу увагу слід звернути на: що мають доступ або будь-яке інше ставлення до 

контрабандної продукції (наприклад, вибухових речовин, військової техніки, 

культурних цінностей і т.д.) і транспортних засобів, на яких вона перевозилася, 

до інформації про специфіку діяльності митних інших контролюючих органів, 

знання якої необхідно для здійснення контрабанди того чи іншого виду; воло-

діють певними повноваженнями по службі, з використанням яких могло бути 

скоєно злочин, навичками (при виявленні контрабанди в спеціально виготовле-

них тайниках або пристосованих для цих цілей інших предметів або транспорт-

них засобів); які можуть мати пряму або непряму зацікавленість у вчиненні 

злочину і на інші категорії осіб.  

 Інформаційною базою для слідчих версій і планування розслідування у 

справах, порушених за фактом виявлення ознак контрабанди при відсутності 

відомостей про особу, причетному до її здійснення, служать перш за все дані, 
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отримані при огляді місця події, предметів контрабанди та вивченні супровід-

них документів на переміщуваний вантаж, у якому і була виявлена "безхазяйна" 

контрабанда.  

 Планування розслідування в умовах даної типової ситуації починається з 

моменту отримання повідомлення про виявлення контрабанди. Визначення не-

обхідних для виявлення підозрюваного слідчих дій та інших заходів передбачає 

проведення криміналістичного аналізу місця і обставин виявлення контрабан-

ди, подій, що передували і послідували за цим, дослідження самих предметів 

контрабанди. Необхідно також визначити місця можливого перебування мате-

ріальних та інших слідів злочину, у тому числі і за межами місця події, а також 

коло осіб, які мають у своєму розпорядженні або можуть розташовувати якою-

небудь відношення до справи інформацією.  

 Слідчі дії, спрямовані на виявлення додаткових слідів злочину та їх за-

кріплення (фіксацію), повинні проводитися максимально оперативно.  

 З усіх невідкладних слідчих дій особливе значення в даній ситуації набу-

вають огляди місця події і предметів контрабанди, оскільки інформація, отри-

мана в результаті їх виробництва, дозволяє висунути обгрунтовані слідчі версії, 

намітити доцільні шляхи їх перевірки, визначити коло осіб, серед яких треба 

шукати злочинця (злочинців ).  

 Оглядаючи місце події, слідчий повинен прагнути на основі вивчення 

матеріальних слідів злочину і особи злочинця, а також предметів контрабанди 

відтворити по можливості найбільш повну картину того, що сталося, отримати 

максимальну інформацію про злочин і особу, її вчинила. З метою виявлення 

слідів, які фіксують властивості особистості злочинця, слід за допомогою мето-

ду моделювання побудувати логічні моделі: суб'єкта злочину, включаючи його 

навички та вміння, використані при вчиненні контрабанди; його злочинної дія-

льності (послідовності дій) і які застосовувались знарядь і засобів; механізму 

відображення слідів злочину . При огляді місця події та предметів контрабанди 

залучаються фахівці різного профілю залежно від виду контрабанди і способів 

її здійснення.  
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У випадках, коли після здійснення злочину пройшов нетривалий період 

часу, увагу в першу чергу звертається на сліди, що вказують на напрям руху 

злочинця з місця скоєння злочину, так як їх виявлення дозволяє невідкладно 

здійснити загороджувальні та пошукові заходи на шляхи відходу злочинця з мі-

сця події.  

 Істотне значення для розкриття злочину мають своєчасні допити свідків 

(включаючи посадових осіб митниці та військовослужбовців прикордонних 

військ), які виявили "безгоспну" контрабанду, з показань яких необхідно отри-

мати максимум інформації про відомі їм обставини, пов'язаних зі злочином. За-

лежно від виду контрабанди і способів її здійснення свідки також можуть бути 

виявлені з числа осіб оформляли митні та інші документи на контрабандний 

вантаж або вантаж, у якому була виявлена контрабанда, - вантажовідправників 

та вантажоодержувачів; представників підприємств, організацій, фірм і компа-

ній, що виробляють, розподіляють і поставляють продукцію, яка контрабандно 

переміщувалася за кордон; власників і власників художніх та інших цінностей, 

незаконно вивезених за межі України; з числа інших категорій посадових осіб і 

громадян (іноді іноземців).  

 Допитуючи свідків, на початковому етапі розслідування слід отримати 

інформацію про ймовірне злочинця, його характеристиці та індивідуалізують 

ознаках, яка повинна негайно передаватися органам, що здійснюють розшук 

злочинців, а також відомості про можливих свідків події.  

 Успішному розслідуванню сприяє широке використання допомоги фахі-

вців і експертів у пошуках додаткових слідів злочину, у дослідженні речових 

доказів, відшуканні потрібної інформації. Така допомога особливого значення 

набуває при встановленні обставин контрабанди наркотичних, психотропних, 

сильнодіючих, отруйних, отруйних, радіоактивних, вибухових речовин, вибу-

хових пристроїв, ядерної, хімічної, біологічної та інших видів зброї масового 

ураження, творів мистецтва, художніх, історичних та інших цінностей і т. д.  
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 Аналіз виявлених при огляді місця події та предметів контрабанди слідів 

злочину і злочинця та іншої отриманої інформації дозволяє висунути додаткові 

слідчі версії і вести розслідування цілеспрямовано.  

 Якщо в процесі розслідування особа, яка вчинила злочин, буде встанов-

лено, то перша типова слідча ситуація може трансформуватися в одну з різно-

видів другий, коли в розпорядженні слідства є інформація про діяння, що міс-

тить ознаки контрабанди, а обличчя, причетному до її здійснення, проте місце-

знаходження цієї особи невідомо чи воно перебуває за кордоном.  

 Основними завданнями розслідування у другій типовій ситуації є: вста-

новлення місцезнаходження особи, яка вчинила злочин, збір даних про його 

особу, родинних та інших зв'язках; встановлення невідомої слідству стадії під-

готовки до злочину та інших обставин об'єктивної сторони злочину, виявлення 

співучасників та свідків злочину; фіксація наявних і отримання додаткових до-

казів злочинної діяльності зник особи; доведення провини підозрюваного, мо-

тивів і цілей вчинення злочину; встановлення обставин, за яких особа, яка вчи-

нила злочин, сховалося зі свого місця проживання (або опинилося за кордо-

ном), а також причин та умов, що сприяли вчиненню злочину.  

 Висунуті приватні версії випливають з названих вище завдань розсліду-

вання і стосуються невідомих обставин об'єктивної сторони злочину, можливих 

співучасників, обставин, за яких особа сховалося з місця події і місця прожи-

вання, мотивів і цілей злочину і т.д.  

 У подібних ситуаціях обсяг інформації про особу, що вчинила злочин, 

може бути самим різним. Однак у будь-якому випадку слідчий має можливість 

хоча б у загальних рисах врахувати при плануванні особливості особистості пі-

дозрюваного (російський громадянин чи іноземець, вік, професія і т.д.).  

 Планування розслідування кримінальної справи стосовно особи, яка пе-

ребуває за кордоном, має певні особливості, які випливають з необхідності вза-

ємодії російських слідчих з їхніми закордонними колегами.  

 Слідчий в умовах даної типової слідчої ситуації робить всі можливі без 

участі особи, яка вчинила злочин, слідчі та інші дії: огляд місця події, предметів 
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контрабанди та інших речових доказів, допит свідків (а також співучасників, 

якщо такі є і не сховалися від слідства), обшуки за місцями роботи та прожи-

вання та в інших місцях, де можуть знаходитися речові докази і саме ховається 

особа, вилучення документів і предметів, необхідних для встановлення істини у 

справі, призначення експертиз, пред'явлення для впізнання предметів контра-

банди та інших предметів і засобів (наприклад, транспортних ), а також що зник 

особи по фотографії, накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонден-

цію та її виїмку.  

 Важливим джерелом інформації про місце перебування особи, яка вчи-

нила злочин, може бути місце події, в ході огляду якого ретельно досліджують-

ся сліди виходу з нього злочинця. При виробництві обшуків, виїмок, огляді по-

штово-телеграфної кореспонденції, допитах свідків (особливо з числа рідних і 

близьких) слідчий повинен з'ясувати наступні обставини: де і протягом якого 

періоду часу проживав, навчався, працював, відпочивав, перебував у відря-

дженнях і на лікуванні, проходив військову службу, відбував покарання розшу-

куваний; ознаки його зовнішності і особливі прикмети.  

 Цінна інформація про коло спілкування розшукуваного і місцях можли-

вого його перебування може бути отримана при огляді його щоденників, запис-

ників, фотоальбомів, листів.  

 Виробляючи обшуки у родичів і близьких зв'язків розшукуваного, крім 

названих вище документів, слід шукати талони і рахунки на міжміські перего-

вори, приготовані до пересилання речі та інші предмети, які можуть свідчити 

про підтримку ними відносин з сховався особою, а також звертати увагу на на-

явність особистих речей розшукуваного. Їх відсутність при повторному обшуку 

дає підставу для висування версії про контакти з ним зазначених осіб.  

 При допитах свідків необхідно отримати як можна більше повні відомос-

ті про особу розшукуваного, про одяг та речі, які були на ньому і при ньому, 

про документи і цінності, які зникли разом з ним, стан його здоров'я, риси хара-

ктеру, звички, схильності та інших властивих йому особливості, про обставини, 
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за яких він зник з постійного місця проживання, та іншу інформацію, що має 

розшукової характер.  

 Найбільш сприятливою для розслідування, як правило, є третя типова 

ситуація, коли на момент порушення кримінальної справи у розпорядженні 

слідства є достатні дані про діяння, що містить ознаки контрабанди, та особу 

(осіб), його вчинила (вчинили), і про місцезнаходження цієї особи (осіб) - особа 

затримана, або відомо, де воно знаходиться, на території країни (України).  

 Найчастіше подібні ситуації виникають при виявленні предметів контра-

банди працівниками митниці або військовослужбовцями прикордонних військ 

на контрольно-пропускних пунктах або при встановленні факту вчинення конт-

рабанди конкретною особою в процесі розслідування кримінальної справи, по-

рушеної за іншою статтею КК.  

 На початковому етапі розслідування в даній типовій ситуації вирішують-

ся такі завдання, як встановлення невідомої слідству стадії підготовки злочину, 

закріплення наявних матеріалів, їх уточнення, доповнення, деталізація, дове-

дення провини підозрюваного, мотивів і цілей злочину. Ці завдання конкрети-

зуються на основі аналізу й оцінки тих фактів і обставин, інформація про яких 

міститься в надійшли матеріалах, а також виходячи з виду контрабанди та спо-

собу її здійснення.  

 Після порушення кримінальної справи або прийняття його до виробниц-

тва здійснюються наступні слідчі дії: затримання (арешт) підозрюваного, його 

особистий обшук і допит; огляд вилучених предметів контрабанди, місць її ви-

явлення; пристроїв для її переміщення або зберігання; документів використа-

них для її прикриття; обшуки і виїмки за місцем проживання і роботи підозрю-

ваного і в інших осіб, у яких міг знаходитися предмети контрабанди та інші 

предмети і документи можуть мати значення для справи; накладення арешту на 

майно, грошові вклади та інші цінні папери, що підлягають конфіскації; виїмка 

(витребування) предметів і документів у відповідних установах, організаціях, 

підприємствах, фірмах, компаніях, товариствах; накладення арешту на пошто-

во-телеграфну кореспонденцію та її виїмку; допити свідків і потерпілих (до їх 
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числа можна віднести осіб, у яких незаконно вилучені предмети і цінності, що 

переміщуються через митний кордон ); пред'явлення їм для впізнання предме-

тів контрабанди, а при необхідності і підозрюваного, проведення очних ставок 

між ними і підозрюваним (підозрюваними), призначення експертиз, ревізій та 

документальних перевірок; виробництво слідчих експериментів.  

 У практиці розслідування справ про контрабанду досить часто виника-

ють і ситуації, що поєднують у різному сполученні елементи двох або всіх 

трьох розглянутих вище типових ситуацій, що позначається на напрямках розс-

лідування, яких може бути декілька. Приймаючи рішення, слідчий повинен ви-

ходити з конкретної ситуації, оцінюючи сукупність формують її чинників, роз-

глядаючи рекомендації, пропоновані для типових ситуацій, як можливі варіанти 

дій.  

 Після визначення на основі аналізу та оцінки вихідної слідчої ситуації 

напрямку розслідування його успіх залежить головним чином від використання 

даних оперативної діяльності, належної організації та кваліфікованого вироб-

ництва окремих слідчих дій. 

Слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування, доці-

льно класифікувати на три групи залежно від обсягу та змісту даних, що пос-

лужили підставою порушення кримінальної справи та інформації про злочинця. 

1. Є ознаки – достатні дані про вчинення контрабанди, відома особа, яка її вчи-

нила. А. Вихідні (початкові) дані–ознаки контрабанди отримано працівниками 

митниці при здійсненні митного контролю під час затримання злочинця з речо-

вим доказом безпосередньо під час незаконного перетину кордону. При прохо-

дженні митного контролю виявляють предмети контрабанди, що за наймену-

ванням, кількістю, вартістю, способом переміщення та приховування від мит-

ного контролю вказують на ознаки контрабанди. При цьому, відома особа, яка 

її вчинила. Слідчі дії: а) обшук особи, затримання і допит підозрюваного; б) 

огляд місця затримання з метою з'ясування обстановки події, виявлення слідів 

злочину та речових доказів; в) слідчий огляд предметів, що мають відношення 

до злочину (предметів контрабанди, документів, транспортних засобів, тайни-
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ків, записних книжок, листів тощо); г) допит осіб, які виявили і спіймали з ре-

човим доказом злочинця, а також допит свідків-очевидців про обставини зло-

чину та затримання; ґ) призначення судових експертиз (трасологічної, біологіч-

ної, товарознавчої, вибухово-технічної, балістичної, а також техніко-

криміналістичної експертизи документів); д) обшук за місцем проживання підо-

зрюваного та в інших місцях, де, зважаючи на обставини справи, можуть збері-

гатися документи та інші предмети, що мають значення для справи. Б. Вихідні 

(початкові) дані про вчинення злочину отримано в результаті прикордонного 

контролю співробітниками Державної прикордонної служби України. Початко-

ві дані про вчинення контрабанди отримано в результаті прикордонного конт-

ролю співробітниками ДПС України, коли виявлено предмети посягання і за-

тримана особа, яка переміщує їх. Протокол затримання, в якому необхідно фік-

сувати всі обставини вчинення контрабанди. Слідчі дії такі ж самі. В. Інформа-

цію про вчинення контрабанди отримано в результаті здійснення оперативно-

розшукових заходів, коли кримінальну справу було порушено за матеріалами 

СБУ або МЕС України. Початкові дані про вчинення контрабанди отримані в 

результаті здійснення оперативно-розшукових заходів. Відомі причетні до зло-

чину особи і місце події, дані про підготовку, безпосереднє вчинення контраба-

нди або про результати контрабандної діяльності, проте інші обставини відомі 

не повністю. У цьому випадку матеріали оперативно-розшукової діяльності є 

приводом і підставою для порушення кримінальної справи і проведення невід-

кладних слідчих дій (п. 1 ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову ді-

яльність»). Раптовість проведення комплексу оперативно-розшукових заходів, 

організаційних та слідчих дій: 1) затримання, обшук особи підозрюваного; 2) 

допит підозрюваного; 3) огляд місця події; 4) огляд предметів контрабанди, 

місць їх приховування та транспортного засобу, в якому вони виявлені; 5) огляд 

документів, пред'явлених митному контролю для переміщення товарів або ва-

люти і для перетинання кордону; 6) допит свідків; 7) обшук за місцем роботи та 

проживання підозрюваного (підозрюваних) і за місцем його «зв'язків»; 8) приз-

начення за необхідністю судових експертиз – товарознавчої, трасо-логічної, те-
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хнічної експертизи документів тощо; 9) виїмка та огляд документів за місцем 

роботи підозрюваного; 10) огляд складських та виробничих приміщень за міс-

цем роботи підозрюваного і товарів, що там знаходяться; 11) виїмка та огляд 

дискет і даних, що містяться в пам'яті комп'ютерів за місцем роботи та прожи-

вання підозрюваного, і за необхідності призначення щодо них експертизи; 12) 

накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію. Г. Інформацію про 

ознаки вчинення контрабанди отримано в ході розслідування інших злочинів. 

Відрізняється від розглянутих вище насамперед фактором несподіванки, коли 

ознаки контрабанди слідчий виявляє в результаті проведення слідчих дій у ін-

шій кримінальній справі, не пов'язаній із контрабандою. Напрямами розсліду-

вання в таких ситуаціях є передусім встановлення події злочину та вини особи, 

яка його вчинила. Діяльність працівників дізнання (слідства) орієнтована на 

збирання доказів та встановлення всіх обставин, що входять до предмета дока-

зування. Початкові дані про підготовлювану або вчинену контрабанду отрима-

но із заяв, повідомлень громадян, а також інформації, що надійшла від інших 

правоохоронних органів. Початкові дані щодо контрабанди отримано в резуль-

таті попередньої перевірки заяв і повідомлень фізичних та юридичних осіб про 

підготовлювану або вчинену контрабанду. Під час проведення перевірки шля-

хом відібрання пояснень або витребування документів (ст. 97 КПК України) 

нерідко має місце передчасне витікання інформації, що дає можливість злочин-

цю вжити заходів щодо приховування слідів контрабандної діяльності чи само-

му переховатися від слідства. Слідчі дії аналогічні першій типовій ситуації 2. Є 

ознаки про вчинену контрабанду, особа, яка її вчинила, невідома. Виникають 

при виявленні предметів контрабанди на митному кордоні, коли особа, яка вчи-

нила злочин, невідома. Кримінальна справа порушується за фактом виявлення 

злочину, за відсутності особи, підозрюваної у його вчиненні. Встановлення 

особи злочинця, його розшук, затримання та викриття. а) висококваліфіковане 

проведення огляду місця події, утому числі огляд предметів контрабанди та 

місць їх приховування; б) допит свідків-очевидців, а за їх відсутності дії мають 

бути спрямовані на їх виявлення; в) залучення спеціалістів кінологічної служби 
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митниці або прикордонників; г) перевірка результатів оглядів та допитів за 

криміналістичним обліком (дактилоскопічним, за способом вчинення, за озна-

ками зовнішності тощо); ґ) вивчення матеріалів архівних кримінальних справ 

даної категорії (розкритих і нерозкритих) шляхом порівняльного аналізу спосо-

бів вчинення контрабанди (розслідуваного та вказаного в архівній справі); д) 

взаємодія митних органів, Прикордонних військ, підрозділів СБУ і МВС Украї-

ни та ін. 3. Є ознаки контрабанди і відомості про злочинця, але останній зник з 

місця події. Особа контрабандиста відома, але останній зник з місця злочину. 

Напрями розслідування в цій ситуації мають бути орієнтовані на дослідження 

матеріальної обстановки на місці події, виявлення, збір і фіксацію доказової та 

орієнтуючої інформації про подію злочину й особу злочинця, який зник. Дії 

мають бути спрямовані на негайне переслідування злочинця «по гарячих слі-

дах» та на його затримання, а також на збір даних, що характеризують особу 

розшукуваного, виявлення його зв'язків, встановлення можливого його місцез-

находження, вжиття заходів для затримання злочинця та доставлення його за 

місцем дізнання. Комплекс початкових слідчих дій у даній ситуації може ви-

глядати таким чином: а) огляд місця події, включаючи огляд предметів контра-

банди та місць їх приховування; б) допит свідків-очевидців, співучасників (як-

що такі є); в) допит осіб, що можуть дати відомості про злочинця та його спосіб 

життя (родичів, товаришів по службі, знайомих); г) затримання й обшук особи 

підозрюваного; ґ) допит підозрюваного; д) обшук за місцем проживання та його 

«зв'язків»; е) за необхідності – призначення криміналістичних експертиз (за 

предметами посягання або результатами оглядів) та ін. Паралельно зі слідчими 

діями здійснюються оперативно-розшукові й організаційні заходи, до числа 

яких належать: а) використання службово-розшукових собак; б) переслідування 

злочинця, який зник з місця події, «по гарячих слідах»; в) виявлення можливих 

свідків та їх допит; г) прочісування й обстеження місцевості із залученням при-

кордонників у районі місця події; ґ) проведення загороджувальних заходів; д) 

складання (або постановка завдання про складання) композиційного портрета 

особи, яка вчинила контрабанду; е) складення розшукових орієнтувань стосов-
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но злочинця; є) накладення арешту на поштово-телеграфну кореспонденцію; ж) 

оперативне спостереження у місцях вірогідної появи злочинця; з) блокування 

можливих місць перебування злочинця та ін. 

 

 

ВИСНОВОК ДО ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ 

 

  При розгляд третього питання ми зазначаємо, що типові слідчі версії та 

ситуації які виникають на початковому етапі розслідуванні контрабанди не зво-

диться до складання плану, що є лише зовнішнім вираженням цього процесу, 

завершенням і в більшості випадків письмовим оформленням певної стадії пла-

нування. зміст планування значно ширше і являє собою організаційну й творчу 

сторону роботи слідчого, що починається з початку розслідування й триває до 

його закінчення. вона припускає: а) побудову версій: б) визначення всіх версій, 

що випливають із аналізу, обставин і питань, що підлягають з'ясуванню; в) ви-

значення слідчих дій, оперативно-розшукових і інших перевірочних і профілак-

тичних заходів, необхідних для дослідження висунутих версій, з'ясування пи-

тань, що випливають із них, установлення предмета доведення в справі й рі-

шення інших завдань розслідування; г) визначення конкретних виконавців на-

мічених заходів, строків і черговості їхнього виконання. всі елементи плану-

вання знаходять своє конкретне вираження в плані розслідування в справі. 

 

 

4. ВЗАЄМОДІЯ ПРАВООХОРОННІХ ОРГАНІВ ПРИ РОЗСЛІДУВАН-

НІ СПРАВ ПРО КОНТРАБАНДУ 

Економічна та суспільна небезпека контрабанди, а також труднощі, з яки-

ми найчастіше пов'язане її розкриття і розслідування, вимагають об'єднати зу-

силля органів досудового слідства, оперативно-розшукових та митних відділів з 

оперативно-технічними підрозділами інших правоохоронних органів та прико-

рдонних військ, а нерідко і з правоохоронними органами зарубіжних держав. 

Під об'єднанням зусиль необхідно розуміти не просте складання сил, а взаємо-
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дія посадових осіб з чітким розмежуванням їх прав і обов'язків, передбачених 

законом. 

Митні органи, відповідно до чинного КПК є органом досудового слідства у 

справах про контрабанду. Порушивши кримінальну справу, вони проводять по 

ньому лише невідкладні слідчі дії, покликані встановити і закріпити сліди зло-

чину, і не пізніше ніж через десять діб передають його слідчому. 

Органи досудового слідства, незважаючи на спільність завдань боротьби з 

контрабандою, незалежні і вирішують їх специфічними засобами, виключають 

підміну одного іншим. На митні органи Митний кодекс України покладає виро-

бництво необхідних оперативно-розшукових та інших заходів, передбачених 

Кримінально-процесуальним кодексом України і Законом "Про оперативно-

розшукову діяльність", для припинення й виявлення контрабанди, а також ви-

явлення осіб, які вчинили її. Оперативно-розшукові заходи аж ніяк не єдина 

форма діяльності митних органів. Важливе місце тут займає реалізація адмініс-

тративної функції, оскільки ст.ст. 231 і 288 Митного кодексу України передба-

чена адміністративна відповідальність за митні правопорушення для юридич-

них осіб при одночасній адміністративної та кримінальної відповідальності їх 

посадових осіб та інших працівників. Кримінальна відповідальність для фізич-

них осіб встановлена за контрабанду та інші злочини в сфері митної справи. 

Тут законодавець застосував підхід, коли за одне митне правопорушення настає 

відповідальність відразу двох суб'єктів посадових осіб та інших працівників 

юридичної особи і самої юридичної особи. 

Внаслідок цього з одного і того ж митного правопорушення ведеться дві 

справи: одну кримінальну, друге адміністративне. 

Кримінальну справу спочатку розслідують працівники відділу досудового 

слідства митниці чи регіонального митного управління, а потім передають його 

слідчому територіальної або транспортної прокуратури. Адміністративний про 

порушення митних правил веде співробітник відділу досудового слідства або 

відділу митних розслідувань, а в результаті одні і ті ж особи проходять свідка-

ми і у кримінальній справі, і у справі про порушення митних правил. Одні й ті 
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самі об'єкти фігурують у якості речових доказів як у кримінальній, так і в адмі-

ністративній справі. У підсумку аналогічні обставини підлягають доказуванню 

не тільки у кримінальній справі про контрабанду, але й у справі про порушення 

митних правил. 

Разом з тим припинення кримінальної справи про контрабанду чи іншому 

митному злочині не тягне обов'язкового припинення адміністративної справи, 

що ведеться у відношенні юридичної особи. Це ще раз підкреслює необхідність 

тісної взаємодії між особою, яка провадить досудове слідство, з одного боку, 

оперативними працівниками відповідних відділів з іншого, і особою, що здійс-

нює адміністративне розслідування, з третього. 

Якщо співробітник слідчого відділу одночасно з розслідуванням криміна-

льної справи здійснює і адміністративне виробництво, то взаємодія з оператив-

но-розшуковими відділами буде самим тісним. Це обумовлено тим, що при по-

рушенні митним органом кримінальної справи у всіх випадках створюється 

слідчо-оперативна група, яка виробляє по ньому досудове слідство та адмініст-

ративне провадження. У більшості випадків керівник обох підгруп співробітник 

відділу досудового слідства, а всі включені в них оперативні співробітники та 

працівники митних органів йому підконтрольні. Але така форма взаємодії 

практикується тільки в період досудового слідства в кримінальній справі. 

Адміністративне провадження про порушення митних правил передається 

з слідчого відділу у відділ митних розслідувань відповідного митного органу, а 

слідчо-оперативна група скасовується. 

Досвід показує, що чим раніше слідчий прийме до свого провадження 

справу про контрабанду, досконало вивчить її матеріали і результати адмініст-

ративного виробництва, своєчасно отримуючи при цьому від органу досудового 

слідства криміналістичну значиму інформацію, а митні органи, у свою чергу, 

будуть мати можливість знайомитися з фактичними даними і доказами, отри-

маними слідчим, тим з більшою підставою можна говорити, що обидві сторони 

узгоджують свої дії і працюють спільно. Якщо цього немає, то й у криміналь-

ній, і в адміністративній справі спостерігається неповнота розслідування, а ор-
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гани досудового слідства та митні органи при аналізі й оцінці доказів нерідко 

приходять до діаметрально протилежних висновків. 

Тільки тісне ділове взаємодія органів попереднього слідства з митними ор-

ганами забезпечує позитивне стан справ. Для цього слідчого, що прийняв до 

свого провадження кримінальну справу, потрібно вивчити матеріали даної 

справи і з'ясувати, чи показують вони докази і документи, якими володіють ми-

тні органи, і при необхідності вимагати їх. Слідчий повинен вивчити практику 

у справах цієї категорії, перевірити, закінчено чи адміністративне провадження 

у справі, і якщо ні, зобов'язати митний орган інформувати про хід розслідуван-

ня, знайомити з новими матеріалами та документами. 

Вивчення слідчої практики допоможе почерпнути відомості про найбільш 

вдалих прийомах, способах і засобах розслідування, визначити місце і форми 

участі оперативних працівників і фахівців митних органів на попередньому 

слідстві. Перевірена форма взаємодії створення слідчо-оперативної групи, до 

якої включаються співробітник слідчого відділу (бажано проводив у справі до-

судового слідства), працівники відділу митних розслідувань, співробітники від-

ділу по боротьбі з митними правопорушеннями та інші працівники митних та 

інших правоохоронних органів. Як правило, речові докази залишаються в мит-

ному органі, а в органи попереднього слідства спрямовуються лише зразки або 

проби контрабандних товарів. 

План розслідування повинен включати перелік слідчих дій та оперативно-

розшукових заходів. При цьому необхідно пам'ятати, що кожний із суб'єктів 

взаємодії вирішує стоять завдання в рамках своєї компетенції притаманними 

силами і засобами: слідчий виконує слідчі і розшукові дії, а оперативні і опера-

тивно-технічні підрозділи агентурно-оперативні та інші заходи. 

З моменту прийняття кримінальної справи до провадження тільки слідчий 

ініціатор і організатор цієї взаємодії. Погодившись з ситуацією, що у справі 

слідчої ситуації, він визначає форми, способи та інші аспекти взаємодії. За ре-

зультатами останнього він вносить корективи і доповнення до плану розсліду-

вання, приймає рішення про виробництво додаткових або повторних слідчих 
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дій (обшуків, виїмок, затримань, допитів, експертиз і т.п.), а також проведення 

оперативно-розшукових заходів. 

Аналіз практики взаємодії слідчих територіальних і транспортних проку-

ратур з митними органами та прикордонними контрольно-пропускними пунк-

тами показує, що найбільш характерні наступні його форми: взаємна інформа-

ція про факти контрабанди, нові способи приховування товарів від митного ко-

нтролю, застосованих злочинцями, проведення спільних операцій з припинення 

злочинної діяльності контрабандистів, виконання доручень і запитів слідчого як 

усередині країни, так і за її межами. 

Взаємодія з іноземними правоохоронними органами потрібно тоді, коли у 

кримінальній справі потрібно перевірити факт існування зарубіжних фірм, ук-

ладення ними з російськими господарюючими суб'єктами відповідних зовніш-

ньоторговельних контрактів, а також за наявності у кримінальній справі матері-

алів про порушення митних правил закордонними постачальниками. У подіб-

них випадках взаємодію з правоохоронними органами "далекого" і "ближнього" 

зарубіжжя здійснюється через Генеральну прокуратуру України шляхом спря-

мування окремих слідчих доручень про надання відповідної допомоги у кримі-

нальній справі або через Держмитницю України (запит направляється в зарубі-

жну митну службу). 

Результативність боротьби з контрабандою залежить від своєчасної інфор-

мованості відповідних служб митних органів, прокуратури, міліції про доско-

налу або готується контрабанді. При надходженні даних про підготовку конт-

рабанді до прокуратури або інспекцію вони в кінцевому підсумку передаються 

до митних органів і КПП прикордонних служб. Останні в офіційному порядку 

вживають заходів до виявлення ознак контрабанди та її припинення. При розс-

лідуванні контрабанди виявляються нестандартні різновиди способів прихову-

вання її предметів, підробки документів та інші хитрощі контрабандистів. У 

рамках взаємодії слідчі органи повинні негайно інформувати про це митні 

структури і прикордонні КПП. 
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Ефективність взаємоузгоджених дій щодо виявлення та припинення конт-

рабанди найбільш очевидна, коли виявляється великий безхазяйний контрабан-

дний товар на транспортних засобах міждержавного сполучення. Для боротьби 

з такими фактами контрабанди, збору доказів, виявлення винних і застосування 

до них передбачених законом заходів впливу необхідні спільні зусилля пред-

ставників правоохоронних органів різних держав у рамках існуючих міжнарод-

них договорів про надання правової допомоги. Наприклад, розслідування кри-

мінальних справ, пов'язаних з контрабандою великих партій товарів, вимагає 

обов'язкової зустрічної перевірки митних документів, оформлених в Україні, з 

аналогічними митними документами, оформленими щодо тих же товарів в дер-

жавах, звідки вони імпортувалися або куди експортувалися, або через які йшли 

транзитом. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ 

 

Підсумуючи вищевикладене, можна дійти висновків, що основними по-

ложеннями взаємодії правоохоронних і контролюючих органів з виявлення, ро-

зкриття і розслідування контрабанди є такі: 

- законність у діяльності суб'єктів взаємодії та дотримання конституційних 

прав і свобод громадян; 

- діяльність кожного з суб'єктів взаємодії лише у межах повноважень, на-

даних йому чинним законодавством; 

- відносна самостійність кожного з суб'єктів взаємодії; 

- узгодженість дій суб'єктів взаємодії; 

- достатній доступ до проміжної та остаточної інформації суб'єктів взаємо-

дії; 

- обмеженість взаємодії її метою; 

- можливість реалізації результатів взаємодії відповідно до компетенції її 

учасників. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Підсумовуючи розглянуту тему лекції треба зазначити, що контрабанда є 

одним зі злочинів, які мають підвищену суспільну небезпечність, оскільки по-

сягає на встановлений порядок переміщення через митний кордон України ма-

теріальних цінностей і може завдавати збитків економіці держави, її культурній 

спадщині, сприяти розширенню тіньового сектора економіки, а в окремих ви-

падках поєднуватися із вчиненням інших тяжких злочинів. Тому, Державна по-

літика повинна бути спрямована на запобігання і боротьбу з контрабандою, 

створення дієвої системи заходів протидії цій негативній діяльності. 

1) внесення змін до чинних законів України з питань оподаткування з метою 

оптимізації рівня оподаткування (мито, акцизний збір, податок на додану 

вартість,) з урахуванням забезпечення необхідного рівня захисту внутріш-

нього ринку; 

2) завершення процесу демаркації державного кордону; 

3) удосконалення функціонування пунктів пропуску на митному кордоні; 

4) створення інтегрованої інформаційної системи обліку переміщення товарів 

через державний кордон; 

5) запровадження обміну інформацією між відповідними державними органа-

ми з питань зовнішньоекономічної діяльності. 

У результаті здійснення визначених заходів буде усунено економічні пе-

редумови для контрабандної діяльності, підвищено ефективність митного і 

прикордонного контролю, також передбачається зменшення обсягів контрабан-

дної діяльності шляхом переорієнтації імпорту товарів у легальний обіг.  
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

 

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНО-

СТІ (контрабанди)  

 

 

1. Яка мета та завдання організації боротьби з контрабандою? 

2. У чому полягає суть організації розслідування контрабанди? 

3. У чому полягає зміст планування розслідування контрабанди? 

4. Яке значення мають версії під час розслідування контрабанди? 

5. Назвіть типові слідчі версії які виникають під час розслідування контрабан-

ди. 

6. Зазначте особливість розслідування контрабанди наркотичних засобів, пси-

хотропних, сильнодіючих, отруйних і отруйних речовин.  

 

7. Визначить особливість розслідування контрабанди вогнепальної зброї, боє-

припасів, вибухових речовин заводського виготовлення. 

 

8. Назвіть сучасні проблеми в галузі боротьби з контрабандою? 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

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

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді кабінету криміналіс-

тики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння на-

вчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа за-

значених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів не-

обхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням поло-

жень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є дискусій-

ними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними один від 

одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. До таких питань, зокрема, 

відносяться:  
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відмежування повноважень органів митної та податкової під час прове-

дення ревізій, встановлення обставини, що підлягають з‘ясуванню під час розс-

лідування контрабанди та особливості організація розслідування деяких видів 

контрабанди. 
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: Вивчення та закріплення знання курсантами теоретич-

них питань, пов'язаних з особливостями розслідування хуліганства, оволодіння 

теоретичними знаннями з методики розслідування окремих видів злочинів. Роз-

виток вміння логічно аналізувати навчально-наукову інформацію, зокрема від-

носно особливостей розслідування хуліганства. 

 

ВСТУП 

Історіографи і юристи зазначають, що будь-яке суспільство завжди нама-

гається жити за встановленими правилами поведінки і співіснування, проте не-

має жодної людської спільноти, в якій би такі правила не порушувалися. Це дає 

нам підстави стверджувати, що злочин і покарання є тими негативними факто-

рами, які, на жаль, є постійними супутниками суспільного життя практично 
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всіх країн світу. Одним із найбільш розповсюджених злочинів, що впродовж ба-

гатьох століть посягають на громадський порядок та основні конституційні права 

громадян, є хуліганство. 

Згідно ч.1 ст. 296 КК України, хуліганством вважаються умисні дії, що 

грубо порушують громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, 

що супроводжуються особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом. Хуліган-

ство належить до числа найбільш поширених злочинів і на відміну від інших 

злочинних посягань на громадську безпеку, громадський порядок і здоров'я 

громадян, воно відрізняється розмаїттям форм свого прояву. Інакше кажучи, 

хуліганство охоплює велике коло протиправних дій – від лайки, нецензурних 

висловів до спричинення тяжких тілесних ушкоджень та вбивства людей із ху-

ліганських спонукань, пошкоджень засобів зв'язку і транспорту, підпалу буді-

вель.  

Відкрито протиставляючи себе суспільству, цинічно і грубо порушуючи 

громадський порядок, хулігани тим самим заважають праці і відпочинку людей, 

завдають їм часом великого матеріального і, що не менш важливо, морального 

збитку, деморалізуюче впливають на нестійких осіб, особливо на молодь. Небе-

зпека хуліганства полягає і в тому, що воно породжує ряд супутніх йому злочи-

нів: спричинення тілесних ушкоджень, розбійні напади, зґвалтування, опір 

співробітникам міліції тощо. 

1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХУЛІГАНСТВА 

Ефективному розслідуванню злочинів сприяє з‘ясування даних, що 

складають криміналістичну характеристику хуліганства, тобто сукупності кри-

міналістичне значущих елементів, які допомагають найбільш швидкому розсліду-

ванню.  

До  елементів  криміналістичної  характеристики  хуліганства  належать:  

1. Спосіб приготування, скоєння та приховування злочину; 

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

3. Сліди злочину; 

4. Особа злочинця; 
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5. Особа потерпілого. 

1) Спосіб приготування, вчинення та приховування злочину. Ознаки спо-

собу злочину, відображення їх в матеріальній обстановці місці скоєння та ін-

ших джерелах використовуються для визначення шляхів встановлення злочин-

ця, його співучасників, вияснення обставин злочину та ін. При розслідуванні 

деяких злочинів особливо важливим є облік ознак способу приховування (на-

приклад, при можливому інсценуванні події з метою приховати те що дійсно 

відбулося). 

Відомості про спосіб скоєння злочину є одним із основних елементів їх 

криміналістичної характеристики. За об'єктом посягання спосіб хуліганства 

можна класифікувати на дії:  

а)направлені проти суспільного порядку; 

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

     Першу групу складають дії:  

а)які грубо порушують спокій громадян, нормальний режим праці підприємств 

та установ (непензурна лайка, погрози, шум, зривання масових заходів);  

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

рухи); 

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

г)які викликають афектні стани та неправдиву тривогу громадян (неправдивий 

виклик швидкої допомоги, неправдиве повідомлення про смерть близьких і 

т.п.);  

д)які грубо порушують загальноприйняті норми гуманного поводження з тва-

ринами (знущання, нанесення каліцтва);  

е)які викликають перешкоди радіозв‘язку і порушення правил радіопередач 

(вихід в ефір без дозволу і т.п.). 

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

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

сення побоїв; натравлення собак; обмеження свободи (поміщення в підвал, зв'я-
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зування); пошкодження особистого або державного майна (руйнування огорож, 

засобів вуличного освітлення і т.п.). 

Основу хуліганської дії складають елементи:  

 жест   (міміка) складає основу таких способів здійснення хуліганських дій, 

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

зображення нецензурних надписів тощо. 

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

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

режиму роботи підприємства, спокою громадян в квартирах та громадських 

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

 фізичне насильство - основа більшості способів скоєння хуліганства: нане-

сення побоїв, опір представникам влади, знущання, натравлення собак, на-

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

над пам‘ятниками та інше. 

2) Місце, час, обстановка, знаряддя та засоби скоєння злочину. Класифі-

кація способів скоєння хуліганства на  основі перерахованих елементів дозво-

ляє чітко уявити слідову картину місця злочину, прогнозувати джерела ідеаль-

них та матеріальних слідів-відображень. 

     Місце вчинення злочину в криміналістичній характеристиці відобра-

жається різними, в тому числі деталізуючими ознаками. Конкретна сукупність 

ознак місця злочину визначається в методиці на основі відповідних узагальнень 

практики. Місцем вчинення хуліганських дій можуть бути: вулиця, громадсь-

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

Час вчинення злочину має кримінально-правове, процесуальне та кримі-

налистичне значення. Криміналістичне значення визначається тим, що в скоєн-

ні багатьох злочинів спостерігається визначена вибірковість в часі дій злочин-

ців (в визначений час об'єкт гірше охороняється, відсутні власники квартир, та 

ін.). 
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Переважно за часом вказані дії частіше всього вчиняються ввечері, в ви-

хідні та передвихідні дні, під час масових заходів, коли вони недостатньо орга-

нізовані. 

Обстановка місця скоєння злочину – частина матеріального середовища, 

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

учасників події та ін. Криміналістичні ознаки її можуть мати взаємообумовлені 

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

часом, способом скоєння). 

Як правило, обстановка, характеризується накопиченням громадян, нері-

дко відсутністю поблизу постів міліції, представників громадськості. 

Знаряддя та засоби злочину розглядаються в зв'язку з встановленням спо-

собу скоєння злочину, але можуть мати самостійне значення  

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

вини злочину і злочинця в криміналістичній характеристиці охоплюють:  

а) зміни в речовій обстановці місця події злочину;  

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

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

тини; 

г) документи - письмові докази різного виду та призначення;  

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

При вчиненні хуліганства нерідко залишаються матеріальні сліди 

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

свідомості людей. Матеріальні сліди в основному удається виявити в ході 

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

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

майно, плями крові, а також виділення людського організма. 

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

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

хуліганство скоєне способом жестів та міміки, головне джерело інформації - 

показання свідків-очевидців та потерпілих. В деяких випадках джерелами мо-
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жуть бути матеріальні об‘єкти - фотознімки, фонограми звукозапису, кіностріч-

ки, відеозапис, на яких закріплені дії хулігана. При хуліганстві, скоєному з за-

стосуванням фізичної сили, крім ідеальних відображень в пам'яті потерпілого 

та свідків утворюються матеріальні сліди безпосереднього контакту злочинця 

або знаряддя злочину з об'єктами матеріального світу: сліди рук, ніг, транспор-

тних засобів та ін. На місці події в цих випадках нерідко залишаються сліди-

предмети (палка, камінь), а також сліди-речовини (кров, і т.п.). Необхідно нама-

гатися зафіксувати їх (сліди ніг, запах залишаються у всіх випадках хуліганст-

ва) та використовувати для встановлення особи, розшуку злочинця, якщо він 

зник. Робити це необхідно оперативно, тому що особливістю слідової картини 

місця скоєння хуліганства є те, що вона швидко змінюється (свідки-очевидці 

залишають місце пригоди, матеріальні сліди пошкоджуються). 

     4) Відомості про особу хулігана - також важливий елемент криміналіс-

тичної характеристики. Аналізуючи показники основних елементів криміноло-

гічної характеристики його особи, можна створити соціальний ―портрет‖, яку 

можна використовувати для планування розшуку зниклого злочинця, та розслі-

дування взагалі. 

     Особа злочинця - поняття широке, яке виражає сутність особи, склад-

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

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

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

єння злочину. 

Як приклад при груповому хуліганстві – типова група хуліганів частіше 

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

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

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

переважній більшості неодружених. У групі є лідер, звичайно раніше 

засуджений. У момент вчинення хуліганства усі його учасники частіше всього 

знаходяться в нетверезому стані. Група формується на грунті спільного часу 

припровадження або проживання її учасників в одому районі. 
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Суб'єкт хуліганства, як і суб'єкт будь-якого іншого злочину повинен мати, 

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

новними юридичними ознаками суб'єкту злочину є осудність та досягнення 

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

дальності за хуліганство підлягає осудна особа, тобто така особа, яка під час 

вчинення хуліганства дійсно усвідомлювала свої дії і могла керувати ними. 

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

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

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

України). Більше того, вчинення злочину особою, яка перебуває в стані сп'янін-

ня, є обставиною, що обтяжує відповідальність, якщо так вирішить суд (п. 13 ч.І 

ст.67 КК України). 

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

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

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

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

цього факту обставиною, що обтяжує відповідальність. 

Матеріали слідчої і судової практики незаперечно свідчать, що стан сп'я-

ніння в переважній більшості випадків обумовлює скоєння хуліганства. Отже, 

боротьба з пияцтвом є одним з найбільш важливих засобів усунення умов, які 

сприяють вчиненню хуліганства. 

Вік, з досягненням якого можлива кримінальна відповідальність за хулі-

ганство, також точно визначений в законі. Суб'єкт хуліганства характеризується 

і такою кваліфікуючою даний злочин ознакою, як вчинення його особою, рані-

ше судимою за хуліганство (ч.3 ст.296 КК України). 

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

криміналістичних характеристиках. Це пояснюється двома обставинами:  

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

між особливостями особи його та потерпілого (потерпілої); 
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б)наявністю і характером зв'язків та відносин між потерпілим і злочин-

цем, які впливають на мету, мотив, місце, час, способи скоєння та приховання 

злочину.    Дані про особу потерпілого, його зв'язках та відносинах мають зна-

чення не тільки при розслідуванні злочинів проти життя та здоров'я, тому вони 

включаються в криміналістичні характеристики і інших злочинів. 

Як правило хуліганські дії вчинюються щодо випадкових осіб, незнайо-

мих чи малознайомих правопорушнику коли він не має наміру заподіювати 

шкоду конкретній особі. При вчиненні побутового хуліганства потерпілими 

стають члени сім‘ї, близькі, родичі, знайомі через особисті  неприязні  відноси-

ни, неправильні дії потерпілих та інше. Опір, вчинений щодо особи,  яка  клала  

край  хуліганським діям також  охоплюється  складом  хуліганства. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Таким чином складом хуліганства охоплюється досить різноманітні діян-

ня, що посягають на громадський порядок з мотивів  явної неповаги до суспіль-

ства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цінизмом. Вік 

кримінальної відповідальності настає з 14 років. Переважна кількість випадків 

хуліганських дій реєструються у віці від 18 до 28 років. Вчиняється злочин 

тільки з умисною формою вини і заключається у вчиненні активних дій. Для 

ефективного розслідування даного виду злочину слід з‘ясувати такі елементи 

криміналістичної характеристики, як спосіб приготування, скоєння та прихову-

вання злочину; місце, час, обстановка, знаряддя та засоби скоєння злочину; 

сліди злочину; особа злочинця та особа потерпілого. 

 

2. ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ 

Особливості порушення кримінальної справи. Справи про злочини, пе-

редбачені ст.296 КК України, при наявності підстав можуть порушуватися по 

будь-якому вказаному в ст. 94 КПК України приводу. При цьому органи діз-

нання і слідчі повинні враховувати дві особливості: наявність достатніх даних, 
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які вказують на ознаки кримінально-караного хуліганства, оскільки хуліганські 

вчинки, в залежності від характеру, ступеня порушення і повторності, можуть 

тягти за собою як кримінальну, так і адміністративну відповідальність; спроще-

ний порядок провадження в справах про злочини, передбачені ч.І ст.296 КК 

України, згідно статей 425-431 КПК України – протокольна форма. 

Приводами до порушення кримінальної справи, найчастіше є заяви поте-

рпілих, повідомлення установ, організацій, службових осіб, представників гро-

мадськості або очевидців хуліганства. Нерідко справи про хуліганські вчинки 

порушуються на підставі протоколу затримання правопорушників в момент 

вчинення злочину або ж внаслідок безпосереднього виявлення органом дізнан-

ня, слідчим, прокурором або судом ознак кримінально-караного хуліганства. Як 

уже відзначалося, повідомлення про хуліганські дії поступають або в момент 

їхнього вчинення, або відразу після закінчення і потребують негайного 

реагування з боку робітників міліції для припинення хуліганства і затримки 

злочинців. 

Якщо повідомлення про хуліганство надійшло з запізненням, як правило 

проводять попередню перевірку. У заявника і свідків-очевидців відбирають 

пояснення, відбирають різні документи (медичні довідки, характеристики),  

проводять огляд місця злочину, одягу. 

На початку розслідування висувають і перевіряють загальні типічні 

версії:  

- підозрюваний вчинив кримінально карані хуліганські дії,  

- у діях підозрюваного міститься склад не хуліганства, а іншого 

злочину,  

- підозрюваний вчинив дрібне хуліганство. 

     Ефективність кримінально-правової  боротьби  з хуліганством 

значною мірою залежить від своєчасного реагування на ці небезпечні зло-

чини. 
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Початковий етап розслідування. Початковий етап розслідування хуліган-

ства починається з аналізу та оцінки первинних матеріалів. Це дозволяє визна-

чити слідчу ситуацію, а потім спланувати тактичні операції для її вирішення. 

     Типові слідчі ситуації: 

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

Тут можливі наступні тактичні операції (тобто комплекс організаційних, опера-

тивно-розшукових та слідчих дій) для: 

а) встановлення особи затриманого, встановлення ознак хуліганства в йо-

го діях; 

б) виявлення та забезпечення збереження джерел доказів. Вони включа-

ють: бесіди, опитування, огляд, допит, особистий обшук, обшук по місцю про-

живання та інше. 

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

вжує  

їх скоювати. Це типово для квартирного дебошу, порушень правил пово-

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

хулігани, не звертаючи уваги на попередження громадян, погрожують застосу-

ванням фізичної сили, нанесенням тілесних ушкоджень. Особливо небезпечни-

ми бувають п'яні та озброєні хулігани, а тим більше об'єднанні в групи. 

      Застосовуються наступні тактичні операції для:  

а)припинення хуліганських дій;  

б)затримання під час скоєння злочину; 

в)встановлення джерел доказів. 

3. Хуліганські дії скоєні в минулому, особи злочинців відомі. Ця ситуація 

типова при порушенні кримінальної справи по заяві потерпілих. Заявники в бі-

льшості випадків і є потерпілими, є свідки та деякі матеріальні джерела доказів 

(наприклад, довідки судово-медичного освідування, використані хуліганами 

предмети для нанесення ушкоджень, сліди руйнування та знищення майна, фо-

тознімки, звукозапис, фонограми та кіноплівки, на яких зафіксовані хуліганські 

дії). 
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В цьому випадку допустимі наступні тактичні операції для: 

а)встановлення факту скоєння хуліганства;  

б)прийняття заходів для розшуку і затримання злочинців; 

в)встановлення джерел доказів. 

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

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

нецензурних текстів, які ганблять честь та гідність громадянина, спричинення 

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

теріальні сліди відображають ознаки складу хуліганства, а також несуть інфор-

мацію про спосіб скоєння, про знаряддя та особи злочинців. 

Для вияснення обставин в цьому випадку можливі такі тактичні операції 

по:         

а)збиранню даних про скоєне хуліганство на місці події; 

б)розшук злочинців по знайдених слідах. 

Розслідування повинно бути організованим і цілеспрямованими, слідчі дії 

повинні виконуватись в визначеній послідовності, погоджуватись з оператив-

ними заходами. З цією метою здійснюється планування (в усній чи письмовій 

формі). Усна форма - отримавши повідомлення про подію хуліганства, орган 

дізнання або слідчий оцінює його і визначає, чи достатньо підстав для пору-

шення кримінальної справи про хуліганство (ст.94 КПК України, ст.296 КК 

України). Якщо необхідно, проводиться перевірка в відповідності зі ст.97 КПК 

України та приймається рішення про порушення справи, намічаються початкові 

слідчі дії. Фактично це і є планування, яке здійснюється в усній формі. Воно 

характерне для простих слідчих ситуацій, які зустрічаються частіше всього на 

початковому етапі розслідування. 

Реалізація тактичної операції завжди починається з планування системи 

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

рішення конкретної задачі розслідування.  

Найбільш складним в структурному і тактичному відношенні є плануван-

ня тактичної операції ―Розшук злочинця по матеріальних слідах-відображеннях   
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скоєного   хуліганства‖.  Ця  операція обов'язкова при ситуації, коли хуліганст-

во скоєно без свідків. В цьому випадку здійснюється: допит заявника, огляд мі-

сця події, попереднє дослідження або призначення судових експертиз з метою 

дослідження слідів злочину, бшуки, оперативно-розшукові заходи, організацій-

ні заходи. 

Особливості дослідження місця події в даній ситуації полягаютьу недо-

статності інформації. Тому знаходження всіх видимих та невидимих слідів, за-

лишених мікрооб'єктів (запах, мікрочастинки твердих та сипучих речовин, во-

локна тваринного, рослинного і синтетичного походження), які отримали на 

практиці назву ―слідів накладень‖, ―слідів металізації‖, ―слідів контакту‖, - го-

ловна задача огляду.Дослідження обстановки місця події повинно здійснюва-

тись при широкому використанні технічних засобів та обов'язковому залучен-

ні спеціалістів. 

Таким чином, планування тактичної операції як системи слідчих дій, опе-

ративно-розшукових та організаційних заходів завжди визначається характером 

слідчої ситуації та її задач, що випливають з розслідування хуліганства на поча-

тковому етапі. 

      Першочергові слідчі дії.  

     Огляд місця події. Огляд місця події в справах про хуліганство пови-

нен проводитись негайно після отримання інформації про нього. Сліди хуліган-

ських дій (рук, ніг, запаху, різних виділень, мікрочастин, плям крові, волосся і 

т.п.) обов'язково є на місці події, однак вони погано зберігаються. При огляді 

слід розширювати зону пошуку, старанно дослідити шлях, яким зникли злочи-

нці, використовувати службово-розшукову собаку для переслідування ―по га-

рячих слідах‖. 

     При скоєнні хуліганства з застосуванням фізичної сили і знарядь  ре-

комендується уважно  дослідити територію  для знаходження слідів боротьби 

(плям крові, волосся, знарядь і т.п.), оскільки потерпілі нерідко вчиняють опір. 

      При огляді пошкоджених об'єктів (розбитих вікон, поламаних автома-

тів, нецензурних та ображаючих написів і т.п.) передусім слід вилучати запахо-
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ві сліди з місць, яких торкалися злочинці. Шукати невидимі і маловидимі сліди 

рук, потожирові мазки, фіксувати зліпками сліди злому, а також можливо, слід 

їх вилучати з предметом. Сліди фарбників, якщо неможливо вилучити предмет, 

зішкрібають, попередньо сфотографувавши їх. Іноді написи використовують 

для ідентифікації особи за почерком. Консультацію про це дає спеціаліст-

криміналіст. 

Знаряддям хуліганських дій можуть бути палка, камінь і т.п. Зруйнована 

ними перешкода або предмет в місцях контакту зберігають мікрочастинки, які 

дозволяють встановити вид і матеріал знаряддя. 

Своєчасна, повна фіксація матеріальних слідів на місці події є запорукою 

успішного розкриття злочину та викриття хуліганів. 

Огляд предметів. По справах про хуліганство частіше усього припадає 

оглядати предмети, що служили знаряддями вчинення злочину. Крім того, 

об‘єктами огляду можуть бути одяг і взуття злочинців, одяг потерпілих, 

недокурки і залишки їжи,виявлені на місці події, транспортні засоби, на яких 

пересувалися злочинці, і т.д. 

Якщо одяг потерпілих звичайно оглядають з метою виявлення на ній 

яких-небудь ушкоджень або слідів-накладень різноманітних речовин, то одяг 

підозрюваних, крім того, - для встановлення її приналежності визначеній особі; 

треба мати на увазі, що потерпілі можуть не завжди запам‘ятати зовнішність 

окремих осіб - частіше усього вони запам‘ятовують прикмети одягу, у якому 

був одягнений хуліган. Оскільки при вчиненні хуліганства злочинець і 

потерпілий, як правило, знаходяться на близькій відстані друг від друга, 

можливо влучення слідів крові або інших об‘єктів біологічного походження. 

Огляд одягу потерпілого доцільно проводити одночасно з освідуванням, 

що передбачає виявлення не тільки слідів злочину, але й інших слідів, що 

мають відношення до справи ( рідних плям, шрамів на тілі і т.д.). Освідування 

не рекомендується відкладати, тому що багато слідів у виді подряпин, синців 

можуть безвісти зникнути. 
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Освідування. При розслідуванні справ про хуліганство освідуванню мо-

жуть підлягати як підозрюваний, так і потерпілі. Освідування проводиться піс-

ля порушення кримінальної справи з метою знайдення крововиливів, порізів, 

подряпин та інших ушкоджень, а також виявлення особливих прикмет-

татуювань, шрамів і т.п. 

Для участі в освідуванні доцільно запросити лікаря. Освідування допома-

гає вирішити питання про необхідність призначення судово-медичної експерти-

зи. Як вже зазначалось, одночасно з освідуванням доцільно провести огляд одя-

гу та взуття підозрюваних, тому що на них іноді залишаються плями крові, слі-

ди бруду, сліди знарядь, які застосовувались хуліганами при скоєнні злочину. 

Наявність вказаних слідів допомагає перевірити показання потерпілого та 

встановити картину злочину, особливо в тих випадках, коли виникають сумніви 

в правдивості показань потерпілого. Огляд одягу може допомогти викрити пі-

дозрюваного. 

Затримання й особистий обшук. Одним із невідкладних слідчих дій по 

справах про хуліганство є затримання хуліганів. Затримання оформляється 

рапортом робітника міліції, де, окрім даних хулігана й обставин події, повинні 

знайти свідчення про поводження особи в момент затримання, а також анкетні 

дані очевидців події. 

Вибір тактики затримання залежить від того, чи намагаються хулігани 

сховатися або чинити опір. По справах про хуліганство вкрай рідко вдається 

заздалегідь підготувати і старанно спланувати затримання, тому від 

оперативного робітника потрібно знання обстановки й уміння діяти рішуче, 

щоб забезпечити затримання усіх або більшої частини хуліганів. Особлива 

увага повинна бути виділена забезпеченню безпеки осіб, що роблять 

затримання, оскільки з боку хуліганів не виключено застосування зброї проти 

затримуючих. 

Часто, прибувши на місце пригоди, наряд патрульно-постової служби 

знаходить там лише постраждалого, а хуліган встигає сховатися. У таких 

випадках робітники міліції діють орієнтування про розшук злочинця по горячих 
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слідах. Але і потерпілі, що знаходяться на місці пригоди, можуть бути 

учасниками хуліганських дій, тому треба вживати заходів до встановлення 

їхньої особистості і доставці в міліцію. 

При надходженні повідомлення про вчинення хуліганства в квартирі 

необхідно бути особливо обережним, тому що в подібних випадках хулігани 

найбільше часто чинять опір. У першу чергу треба з‘ясувати обстановку в 

квартирі, наявність сторонніх осіб, кількість хуліганів, їхній стан, можливе 

поводження родичів, сусідів. Проводити затримання слід тільки при кількісній 

перевазі затримуючих. 

 Обшук може бути проведений як за місцем проживання, так і за місцем 

роботи. Пошуку і вилученню підлягають: знаряддя злочину; об‘єкти, що 

свідчать про те, що особа,   яка вчинила хуліганство, вчинила й інші злочини; 

предмети, що розкривають характер взаємовідносин між підозрюваним і 

потерпілим, а також указують на можливе місцезнаходження хулігана, який 

укривається від слідства і суду. 

Хулігани рідко влаштовують схованки для збереження тих або інших 

предметів. Зокрема, ножі, кастети вони як правило, бережуть   відкрито  або 

ховають у таких місцях, відкіля їх можна легко і швидко дістати ( в одязі, у 

столі).  Кийки, ланцюги інші подібні предмети нерідко зберігаються в сараях, 

на горищах, у підсобних помешканнях. 

Допит потерпілого. При хуліганстві потерпілими, як правило є родичі, 

сусіди, знайомі хуліганів, а також сторонні особи, та ті, хто які приймали участь 

безпосередньо в затриманні хуліганів.  

В процесі допиту слід з‘ясувати:  

-чи знає потерпілий хуліганів, які в нього з ними взаємовідносини;  

-час та  місце скоєння хуліганських дій, в чому конкретно вони 

проявились, що стало приводом для хуліганства, які предмети хулігани викори-

стовували для нападу;  

-в чому виразився опір, який потерпілий вчинив хуліганам;  

-які сліди могли залишитись на тілі або одязі останнього, які 
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 пошкодження є на тілі або одязі потерпілого; 

-якої матеріальної шкоди завдано діями хуліганів; які прикмети 

 нападників, в чому вони були одягнуті;  

-чи були свідки хуліганства, хто з цих свідків міг би підтвердити його показан-

ня. 

Якщо потерпілий знаходиться в медичному закладі, його допит прово-

диться тільки з дозволу лікаря. 

Допити підозрюваних (обвинувачених) проводяться негайно, коли вони 

затримані або до них обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, а при 

неможливості - не пізніше 24 годин після затримання (ст. 107 КПК України). 

Враховуючи зацікавленість підозрюваного і обмеженість первинних да-

них, рекомендується попередньо допитати потерпілого і деяких свідків, тобто 

ретельно підготуватися до допиту підозрюваних. При розслідуванні хуліганст-

ва, вчиненого групою правопорушників, важливо з'ясувати характер злочинно-

го угруповання і правильно визначити послідовність допиту кожного співучас-

ника. В групових справах допит підозрюваних найбільш доцільно починати з 

другорядних учасників, які, у випадках визнання своєї вини, досить відверто 

розповідають про обставини хуліганства і роль кожного учасника. Аналізуючи 

ці показання, слідчий повинен звертати увагу на протиріччя між ними, а також 

на факти, по яких спостерігається зіткнення інтересів підозрюваних, з тим, щоб 

використати їх для встановлення істини в справі.  

Тактика допитів будується на використанні загальних прийомів:   переко-

нання, пред'явлення доказів, постановка контрольних та деталізуючих запитань. 

При викритті брехні використовуються прийоми психологічного впливу, мате-

ріали справи, особисті дані, логічні та інші прийоми, які приводять допитува-

них до зміни позицій і дачі об'єктивних показань. 

Задачі допитів підозрюваних зводяться до встановлення: 

     а) обставини скоєння хуліганства: де, коли, хто, яким способом і які дії ско-

їв; які застосовувались знаряддя і предмети, хто їх виготовив, де вони тепер; чи 

готувалось хуліганство та укриття його слідів; 
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     б) даних про підозрюваних: сімейний стан, стан здоров'я, освіта, місце  робо-

ти і  т.п.; 

      в) взаємовідвосин підозрюваних з потерпілим: чи знайомі, як давно, в чому 

виражалося знайомство; чи виникали конфліктні ситуації; що відомо підозрю-

ваним про потерпшого та інше; 

     г) мета, мотив та умисел хуліганських дій; яка переслідувалась мета і як оці-

нюють правопорушники свої дії, шо примусили до їх скоєння; 

     д) матеріальна шкода: кому і які нанесені тілесні ушкодження, що зруйнова-

но, розбито, поламано, коли, де і за яких обставин; 

     е) обставини,  які пом'якшують і обтяжують відповідальність: чи кається у 

вчиненому; як оцінюють скоєний злочин; в якому стані знаходились, чи були в 

стані сп'яніння; чи мали при собі зброю; чи чинили опір представникам влади і 

громадськості. 

Допити обвинувачених за тактичними прийомами аналогічні допитам пі-

дозрюваних і починаються поставленням запитань про те, чи визнають вони 

пред‘явлене обвинувачення.Головною задачею є встановленя відношення допи-

туваних до обвинувачення в скоєному злочині (чи визнають себе винними і в 

чому саме), а тактика допитів залежить від позиції кожного з учасників: якщо 

визнає себе винним, то допит проводиться по пунктам обвинувачення, а якщо 

заперечує вину - застосовуються тактичні і психологічні прийоми, які дозволя-

ють доказати обвинуваченому реальність встановлених фактів та переконати 

його в необхідності дати об'єктивні свідчення. 

При допиті обвинувачених найбільшу трудність представляє ситуація, що 

складається в ході розслідування групового хуліганства, коли співучасники 

об‘єднані ―круговою порукою‖. У цій ситуації, крім звичайних тактичних 

прийомів, використовуються також прийоми, спрямовані на загострення 

неминучих протиріч серед співучасників;створення у допитуваного 

перебільшеного уявлення про об‘єм свідчень, якими керується особа, що 

проводить розслідування; виявлення в ході допиту мотивів дачі неправдивих 

показань, роз‘яснення їх неспроможності. 
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При допитах обвинувачуваних по багатоепізодній справі, коли процес 

хуліганських дій можна розчленувати на окремі стадії, показання варто 

фіксувати в суворій хронологічній послідовності. Доцільно, щоб допитуваний 

склав план місця події, указавши на ньому розташування учасників події, їхні 

переміщення. Подібні схеми можна зіставити, виявлючи неправдиві показання. 

Допит свідків, їх показання дають можливість об'єктивно виявити всі об-

ставини злочину. В ході допиту свідків в справах про хуліганство доводиться 

зустрічатися зі свідками, які знають підозрюваних по спільній праці або прожи-

ванню, свідками, які не мають ніякого відношення до підозрюваних, і, нарешті, 

особами, які в якійсь мірі самі являлись учасниками події. У свідків   

з‘ясовують наступні питання:  

-чи  знає  він  підозрюваних,   потерпілого  і  в  яких  стосунках  з  ними 

знаходиться, при яких обставинах та в якій формі скоїлись хуліганські дії; які 

знаряддя при цьому застосовувались;  

-що робив свідок на місці події;  

-кого він може назвати із інших осіб, які були присутні на місці події;  

-хто припинив хуліганські дії і чи вчинили хулігани при цьому опір;  

-якщо  хулігани  зникли,  то  які  їхні  прикмети  зовнішності, в що вони 

були одягнуті і чи зможе свідок впізнати підозрюваних;  

-якщо свідок знайомий з підозрюваними і потерпілим, як він може 

охарактеризувати їх. 

     В процесі допиту свідка важливо встановити, яка була поведінка поте-

рпілого чи потерпілих, а конкретно, чи не спровокували вони хуліганські дії 

своєю поведінкою. 

В якості свідків допитуються не тільки очевидці злочину, але й особи, які 

знають будь-які факти, що стосуються обставин, які підлягають доказуванню. 

До числа таких свідків відносяться особи, які знають підозрюваних по спільній 

роботі або проживають з ними. У них можна вияснити обставини, які передува-

ли хуліганству, а також встановити факти, що стосуються тих обставин, які 

сприяли скоєнню злочину. 
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Іноді досить важко встановити дійсну роль кожного із злочинців при 

вчиненні групового хуліганства, тобто об'єктивну сторону даного злочину. То-

му, при розслідуванні цієї категорії кримінальних справ, при проведенні таких 

слідчих дій як допити, відтворення обстановки і обставин події потрібно засто-

совувати відеозапис, складати схеми і креслення.  

Це дозволить встановити істину по справі та перевірити показання учас-

ників процесу. 

 

 ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

Важливим елементом процесу доказування по справах про групові хулі-

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

метою слідчий може складати схеми аналізу показань учасників процесу, який 

дозволить йому при плануванні та проведенні послідуючих слідчих дій, напра-

влених на встановлення дійсних обставин справи, винності кожного з підозрю-

ваних (обвинувачених), наявності між ними злочинної змови, розмежування 

причинених тілесних ушкоджень та інше. 

 

 

3. ПОДАЛЬШИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ 

Початок послідуючого етапу розслідування звичайно пов‘язують з  закін-

ченням провадження невідкладних слідчих дій. До цього часу зібрані основні 

джерела доказів, вирішені слідчі ситуації, перевірені версії, які було побудова-

но на основі аналізу первинних матеріалів, знайдені та затримані підозрювані. 

Діяльність слідчого на послідуючому етапі розслідування починається з 

аналізу та оцінки зібраних фактичних даних, визначенні нових слідчих ситуа-

цій, планування відповідних версій та визначення подальшого направлення ро-

зслідування. 

Типові слідчі ситуації:  
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а) встановлено конкретних осіб та їх причетність до скоєння хуліганства, 

пред‘явлені обвинувачення;  

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

причетності підозрюваних до скоєного хуліганства, обвинувачення не 

пред‘явлені;  

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

злочинців. 

Слідчі дії в першій ситуації заключаються в завершенні розслідування і 

направленні матеріалів справи до суду. Якщо обставини хуліганства доказані 

недостатньо, необхідно провести додаткові слідчі дії, оперативно-розшукові за-

ходи по перевірці приватних версій (чи не було співучасників, якщо були, то 

скільки, хто, де вони; чи правильно кваліфіковані дії хулігана; чи встановлені 

всі  обставини  справи). 

Впевнившись в достатності зібраних доказів, слідчий складає обвинува-

льний висновок і, виконавши вимоги ст.217 КПК України, оголошує обвинува-

ченим, що слідство закінчено і вони мають право ознайомитись з усіма матері-

алами справи, можуть заявляти клопотання про доповнення попереднього слід-

ства ( ст.218 КПК України). 

Підозрювані знайдені, а інколи і затримані, проте зібраних доказів недо-

статньо для встановлення їх причетності до скоєного. Обвинувачення, як пра-

вило, не пред‘явлено. 

     Належать відпрацюванню як загальні, так і приватні версії: наприклад, 

хуліганство скоєно іншими особами; події хуліганства не було, була обмова; 

причинний зв'язок між подією хуліганства і отриманими від заявника показан-

нями; чи було хуліганство і хто його міг скоїти; т.д. 

Підходячи до планування рішення задач вказаної ситуації, слідчий, пере-

дусім, повинен встановити: прогалини допущені на початковому етапі розслі-

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

поверхово, неповно; джерела, які необхідно додатково знайти і ввести в процес 

доказування; які і куди треба зробити запити.  
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Типові слідчі дії на послідуючому етапі розслідування: повторні допити і 

допити нових свідків, пред‘явлення для впізнання, відтворення обстановки і об-

ставин події, обшуки, призначення експертиз, послідовність провадження яких 

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

найбільш складна. Утворюється вона внаслідок ряду об‘єктивних і 

суб‘єктивних причин, обумовлених недоліками, допущеними на початковому 

етапі: зібрана інформація вкрай недостатня для встановлення і розшуку хуліга-

нів тощо. 

Планування розслідування в таких випадках потрібно починати з вирі-

шення задач початкового етапу - аналіз і оцінка зібраних фактичних даних по 

всім обставинам, що підлягають встановленню та доказуванню, названих в 

ст.64 КПК України, ст.296 КК України. В ході аналізу необхідно оцінити слідчу 

ситуацію, побудувати обгрунтовані версії, у відповідності з якими намітити пе-

ревірочні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи для вирішення задачі по суті. 

Передусім підлягають перевірці версії про особу злочинця і його соціальний 

портрет (судимість, моральні та інші ознаки), місці проживання, співучасниках, 

знаряддях скоєння хуліганства. 

Обов'язково планується проведення повторного огляду, допиту потерпі-

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

заходів  та   проведення організаційних заходів (використання криміналістич-

них обліків, допомоги громадських організацій і т.п.). Таким чином, послідую-

чий етап розслідування в залежності від слідчої ситуації включає:  

а) оцінку зібраних даних на початковому етапі розслідування;  

б) критичну перевірку повноти побудованих версій і проведених слідчих дій, 

об'єктивності отриманих результатів;  

в) виявлення і дослідження нових джерел фактичних даних; 

г) визначення задач подальшого розслідування та можливих тактичних опера-

цій для їх вирішення; 

д) активне використання оперативно-розшукових заходів. 

Проведення окремих слідчих дій має деякі особливості, обумовлені хара-
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ктером розглянутих вище слідчих ситуацій. 

Пред‘явлення для впізнання звичайно проводиться в випадках, коли по-

терпілий або свідок заявляють, що вони бачили злочинців в зв‘язку з скоєнням 

хуліганства і можуть їх впізнати. Не можна проводити впізнання, якщо впізна-

юча особа знає впізнаваєму або приймала участь в оперативному впізнанні під 

час розшуку і затриманні. Інколи підозрюваний заявляє, що запам‘ятав потер-

пілого. В цьому, випадку для перевірки  показань  потерпілого доцільно 

пред‘явити його для впізнання підозрюваному (обвинуваченому). 

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

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

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

зрюваному (обвинуваченому), його рідним, друзям, співучасникам. Це дозволяє 

встановити, що річ належить саме підозрюваному. 

Відтворення обстановки і обставин події в справах про хуліганство засто-

совують в випадках, коли необхідно встановити обставини та перевірити пока-

зання про особливості обстановки і умови, при яких було скоєно хуліганство. 

При цьому перевіряються показання: а) обвинуваченого, підозрюваного, потер-

пілого, свідків – шляхом огляду з поясненнями на місці скоєння хуліганства 

предметів обстановки, які вони запам‘ятали. Це дозволяє встановити точне міс-

це скоєння злочину, окремі деталі (наприклад, положення предметів, учасни-

ків), викрити співучасників, які не були на місці події, а дають показання про 

неї; б)  перевірити показання обвинуваченого, потерпілого, свідків про спосіб 

скоєння хуліганства - шляхом слідчого експерименту. 

Призначення експертиз. При розслідуванні більшості справ про хуліганс-

тво виникає необхідність у проведенні різних експертиз.  

Нерідко при вчиненні хуліганських дій заподіюються тілесні ушкодження 

як потерпілим так і правопорушникам. При розслідуванні таких справ судово-

медична експертиза живих осіб може вирішувати широке коло питань, зокрема 

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

утворення ушкоджень, про рід і вид знарядь, якими вони заподіяні. Судово-
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психіатрична експертиза призначається для визначення психічного стану обви-

нуваченого при наявності даних, які викликають сумнів щодо його осудності. 

Судово-медичну експертизу речових доказів доцільно призначати для встанов-

лення виду досліджуваної речовини, групових і типових ознак крові, волосся, 

слини, сперми, сечі та інших об'єктів судово-медичного характеру. Хулігани, як 

правило не турбуються про знищення відбитків пальців на місці події. Тому до-

брі результати дає дактилоскопічна експертиза. 

По справам про хулігансво можуть бути назначені експертизи – почерко-

знавча, судово-балістична, криміналістичне дослідження холодної зброї. 

Важливі питання можуть вирішувати також судово-хімічні, біологічні та 

інші експертизи. 

Розслідуючи справи про осіб, які вчинили хуліганство на грунті алкоголі-

зму, слідчий повинен всебічно з'ясувати цю обставину і в разі необхідності при-

значити судово-медичну або судово-психіатричну експертизу для встановлення 

тяжкості захворювання з тим, щоб суд міг вирішити питання про направлення 

засудженого на примусове лікування.  

Призначаючи експертизи особа, що проводить розслідування безпосеред-

ньо взаємодіє з експертом.   

 

 

 

При взаємодії з оперативними працівниками вирішуються  питання щодо 

встановлення осіб, які вчинили злочин, а також осіб, причетних до нього; вияв-

лення всіх епізодів злочинної діяльності; перевірка причетності осіб до злочи-

нів, що вже розкриті, де маються підозрювані, обвинувачені; встановлення 

місць знаходження знарядь, зброї; встановлення намірів протидіяти розсліду-

ванню і вжиття відповідних заходів; перевірка даних свідків, потерпілих, якщо 

є сумніви у їх достовірності; збір інформації про особу злочинців, їх риси, ха-

рактер поведінки; отримання оперативної йнформації щодо наявності по справі 
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інших доказів; розшук злочинців, що переховуються,  встановлення свідків 

злочину. 

Особа, що проводить розслідування використовує оперативну інформа-

цію для: 

1) прийняття процесуальних рішень;  

2) обрання тактики проведення окремих слідчих дій; 

3) отримання нової доказової інформації. 

 

 ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Кримінальна справа по факту хуліганства порушується за будь-яким при-

водом статті 94 КПК України. На початку необхідно визначити ситуацію що 

склалася, здійснити планування слідчих та оперативно-розшукових дій. На пос-

лідуючому етапі проводяться пред‘явлення для впізнання, відтворення обста-

новки та обставин події та призначаються експертизи. Під час розслідування по 

справі постійно відбувається взаємодія особи, яка безпосередньо його прово-

дить з іншими суб‘єктами. 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ: 

 

Як висновок слід зазначити, що хуліганство - грубе порушення громад-

ського порядку з мотивів  явної неповаги до суспільства, що супроводжується 

особливою зухвалістю чи винятковим цінизмом. Кримінальна відповідальність 

за цей злочин настає з 14 років. Переважна кількість випадків хуліганських дій  

вчиняється у віці від 18 до 28 років. 

Хуліганські прояви можуть бути спрямовані на будь-кого і будь-що. Під 

час хуліганства нерідко вчиняються більш тяжкі злочини: вбивство, нанесення 

тілесних ушкоджень різної тяжкості тощо. Багато осіб, які не вперше притяга-

ються до кримінальної відповідальності за тяжкі злочини, вже, раніше, були за-

суджені за хуліганство. Небезпечність вчинення хуліганства полягає ще й в то-

му, що воно може вчинятися на очах багатьох осіб. Для обрання правильного 
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шляху до розкриття злочину необхідно правильно кваліфікувати діяння з ура-

хуванням всіх обставин, відмежувати кримінально- каране хуліганство від  ад-

міністративного проступку,  визначити кваліфікуючі ознаки. 

Організацію розкриття та розслідування даного виду злочину слід по-

чинати з  визначення елементів криміналістичної характеристики:  способу 

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

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

потерпілого. 

На початковому етапі  розслідування порушується кримінальна справа, 

визначається ситуація, що склалася, відповідно до цього здійснюється 

планування. На цьому етапі доцільно проводити невідкладно: огляд місця події, 

огляд предметів, освідування, затримання та особистий обшук, допити потерпі-

лих, підозрюваного, свідків.  

На послідуючому - аналізується вся зібрана інформація і приймаються 

відповідні рішення. Проводяться такі слідчі дії, як: пред‘явлення для впізнання, 

відтворення обстановки та обставин події та призначаються експертизи. 

Під час розслідування особа, що його проводить повинна виявляти при-

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

стати подання, яке вноситься у відповідний державний орган, громадську орга-

нізацію, або посадовій особі.  

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ХУЛІГАНСТВА» 

 

1. Система криміналістичної характеристики хуліганства. 

2. Способи та предмет хуліганства як елемент криміналістичної характеристи-

ки. 

3. Сутність обстановки та «слідової картини» хуліганства. 

4. Особа потерпілого та особа злочинця при вчиненні хуліганства 
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5. Особливості порушення кримінальної справи по злочинам зазначеної кате-

горії. 

6. Обставини, що підлягають з‘ясуванню при розслідуванні хуліганства. 

7. Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування хуліганства. 

8. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів зазначеної ка-

тегорії. 

 

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

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

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету криміналістики. 

Готуючись до семінарського заняття, насамперед курсанти зобов‘язані 

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

розслідування хуліганства є складним динамічним процесом по збиранню, дос-

лідженню й використанню доказів з метою встановлення істини у кримінальній 

справі шляхом провадження слідчих дій. Результативність слідчих дій набагато 

обумовлюється їх належним організаційно-тактичним провадженням.  

Відповідні рекомендації щодо такого провадження визначаються специ-

фікою тієї чи іншої слідчої ситуації. Тим не менш, процесу розслідування хулі-

ганства притаманні такі елементи тактики, як-от: планування й організація роз-

слідування; оціночний і поведінковий моменти як слідчого, так і обвинувачено-

го; протидія розслідуванню та засоби її подолання; тощо.  
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МЕТА ЛЕКЦІЇ: Головною метою лекції є на основі вивчення вітчизняної 

судово-слідчої практики, узагальнення позитивного зарубіжного досвіду, з ура-

хуванням сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку кримі-

налістичної науки розгляд низки теоретичних питань, зокрема, щодо поняття 

нерозкритих злочинів минулих років, структури окремої позавидової методики, 

що вміщує рекомендації з розслідування зазначеної категорії злочинів, характе-

ристики причин та факторів, що впливають на їх розкриття та розслідування, 

діяльності слідчого щодо аналізу матеріалів кримінальної справи, зупиненої в 

зв‘язку х не встановленням особи, яка вчинила злочин тощо. 

 

ВСТУП 

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням органів досудового слідства є 

швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних і забезпечення правильно-

го застосування закону для того, щоб кожен, хто вчинив злочин, був притягну-

тий до відповідальності та жоден невинний не був покараний. Розкриття злочи-

нів як кінцевий результат є способом попередження нових посягань. 

На жаль, окремі злочини на протязі тривалого часу або взагалі залиша-

ються нерозкритими. Таким чином особа, що вчинила діяння, передбачене 
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Кримінальним кодексом України, не несе за нього відповідальність, тобто не 

дотримується принцип невідворотності покарання, а у злочинця формується 

переконання, що його неможливо викрити, і це стимулює його до нових проти-

законних вчинків. З іншого боку, громадяни втрачають впевненість у тім, що 

правоохоронні органи здатні їх захистити. 

Аналіз даних з кримінально-правової статистики свідчить, що на протязі 

минулих десяти років приблизно кожен третій–четвертий злочин в Україні за-

лишається нерозкритим. 

До числа нерозкритих злочинів найчастіше потрапляють крадіжки, гра-

бежі, незаконне заволодіння транспортним засобом. Інші види злочинів скла-

дають незначний відсоток, але навряд чи хтось сприйме з оптимізмом той факт, 

що в середньому в Україні за рік залишаються нерозкритими більше 500 тяж-

ких тілесних ушкоджень, більше 1000 розбоїв, 200 навмисних убивств, більше 

150 вимагань, до 100 згвалтувань. 

 

 

1. ПОНЯТТЯ НЕРОЗКРИТИХ ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ 

Розглянемо криміналістичний зміст поняття ―нерозкриті злочини минулих 

років‖. На наш погляд, його присутність у назві сукупності криміналістичних 

рекомендацій не повинна вводити в оману щодо їх застосування в частині ви-

користання словосполучення ―минулих років‖. Буквально його слід розуміти 

стосовно розслідування злочинів, вчинених у роки, що передують поточному, 

чи, інакше кажучи, це злочини, досудове слідство у кримінальних справах про 

які зупинено не пізніше 31 грудня року, що минув, щодо року, у якому прово-

диться розслідування. Проте, на наш погляд, це лише поверхнева, формальна 

його оцінка. Фактично ж рекомендації з розслідування нерозкритих злочинів 

минулих років можуть бути успішно застосовані з метою розслідування всього 

комплексу нерозкритих злочинів, незалежно від часу отримання ними такого 

статусу. 

Правомірність цього побічно підтверджується тим, що науковці, які розг-
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лядали в тому або іншому аспекті проблеми нерозкритих злочинів минулих ро-

ків (Б.Н. Коврижних, В.П. Лавров, В.П. Бахін, В.М. Биков, інші) принципово не 

розмежовували такі поняття, як ―нерозкриті злочини‖ і ―нерозкриті злочини 

минулих років‖ та не виділяли якоїсь специфіки розслідування для нерозкритих 

злочинів минулих років на відміну від нерозкритих злочинів поточного року. 

На думку В.М. Бикова
1
, термін ―злочини минулих років‖ не слід розуміти 

буквально як тільки ті, що вчинені в минулому; маються на увазі також і нероз-

криті злочини поточного року, справи про які зупинені. 

Трактування вищезгаданого терміна зустрічаємо у чинній Інструкції про 

єдиний облік злочинів, відповідно до п. 29 якої «до категорії нерозкритих зло-

чинів минулих років належать злочини, справи по яких зупинені за п. 1 ст. 206 

(ст. 207), п. 3 ст. 206 (ст. 209) КПК України у попередні роки та у звітному пе-

ріоді не подано документи первинного обліку про їх розкриття або про зняття з 

обліку‖. 

Формально до нерозкритих злочинів минулих років належать ті, криміна-

льні справи про які були порушені та досудове слідство зупинено раніше 1 січ-

ня поточного року. Тобто в зміст зазначеного поняття не включаються злочини 

поточного року, навіть якщо з моменту зупинення слідства у справах пройшло 

9–10 місяців, і в той же час ним охоплюються діяння, вчинені незадовго до но-

вого року, слідство по котрих уже встигли зупинити. Навряд чи таке трактуван-

ня можна вважати досконалим з погляду необхідності та можливості розкриття 

злочину. З позиції криміналістики, для цього більш вагомий є час, що пройшов 

із моменту вчинення діяння. Завдяки йому видозмінюються або цілком знищу-

ються матеріальні та ідеальні сліди, й чим більше його проміжок, тим вище 

можливість настання таких наслідків. 

Роздивимося питання про доцільність включення до поняття ―нерозкриті 

злочини минулих років‖ діянь, слідство у кримінальних справах про які зупи-

нено на підставі п. 1 ч. 1. ст. 206 КПК України. 

                                                 
1
 Быков В.М. Расследование нераскрытых преступлений прошлых лет: Лекция. – Ташкент: НИиРИО Ташкентс-

кой высшей школы МВД СССР, 1984. – 37 с., С. 4. 
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На наш погляд, це позбавлено сенсу з таких причин. На момент зупинення 

кримінальної справи за даними (п. 1 та п. 3 ч. 1. ст. 206 КПК України) неодна-

ковими підставами у розпорядженні слідства є цілком різний обсяг інформації. 

Так, у першому випадку (п. 1 ч. 1. ст. 206) встановлено особу та їй інкриміну-

ється вчинення злочину. Оскільки вона зникла, основним завданням на аналізо-

ваному етапі є виявлення її місцезнаходження для того, щоб прийняти ряд про-

цесуальних рішень і виконати дії, здебільшого спрямовані на формування сис-

теми доказів і закінчення досудового слідства. В іншому ж випадку (п. 3 ч. 1 

ст. 206) особа, яка вчинила злочин, невідома, а також невідома й перспектива 

того, коли її буде встановлено. Є лише якийсь обсяг інформації, що далеко не 

завжди дозволяє висунути версію про особу злочинця, й основним завданням 

на даному етапі є таке, що прямо зазначене в ст. 209 КПК України, а саме вста-

новлення особи, яка вчинила злочин. 

Виходячи з різниці завдань, що стоять перед слідством у кримінальних 

справах, зупинених на підставі п. 1 та п. 3 ч. 1 ст. 206 КПК України, їх реаліза-

ція також буде досягатися неоднаковими шляхами. У разі розшуку обвинуваче-

ного основна робота зводитиметься до таких дій: направлення доручень в орга-

ни дізнання про виконання пошукових заходів; проведення опитувань родичів, 

знайомих особи, яка переховується; направлення запитів у транспортні підпри-

ємства, де могли фіксувати дані про пасажира (повітряні, залізничні перевезен-

ня тощо); перевірки по криміналістичних обліках; направлення запитів у відпо-

відні установи й організації (військкомати, бюро з працевлаштування, ЗАГСи, 

адресні бюро тощо); розміщення оголошень про розшук і фотографій у засобах 

масової інформації й інші дії, спрямовані на виявлення місцезнаходження відо-

мої особи. 

Встановлюючи ж невідому особу, яка вчинила злочин, співробітники пра-

воохоронних органів із метою одержання нової та перевірки інформації, що на-

дходить, можуть додатково опитувати потерпілих і свідків; повторно знайоми-

тися з місцем події; додатково орієнтувати інші органи внутрішніх справ про 

нерозкритий злочин; використовувати криміналістичні обліки; перевіряти місця 
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збуту предметів злочинних посягань; вивчати архівні, а також нові кримінальні 

справи, особливо з аналогічними способами вчинення злочинів, тощо. Не аналі-

зуючи зараз докладно вказані дії, можна констатувати, що навіть поверхневий 

погляд на них виявляє значну кількість невідповідностей. 

Далі розглянемо статтю 131 КПК України, положення якої вимагають ная-

вності достатніх доказів щодо вчинення злочину конкретною особою, для того, 

щоб слідчий виніс мотивовану постанову про притягнення її як обвинувачено-

го. Зі змісту закону випливає, що прийняттю такого рішення передує результа-

тивна робота уповноваженої державою посадової особи, яка, проаналізувавши 

наявні в її розпорядженні докази, а не просто внаслідок лише одних внутрішніх 

переконань (інтуїції), змінює процесуальний статус громадянина, що спричиняє 

для останнього найчастіше не тільки моральну шкоду. Слідчий повинен прийн-

яти дійсно зважене, засноване на законі рішення, тим більш, що за помилку та-

кого характеру він сам може бути притягнутий до відповідальності. 

Отже, у процесі розслідування кримінальної справи встановлено особу, 

щодо неї є вже не просто підозри, а достатні докази, що дозволяють пред'явити 

їй обвинувачення у вчиненні злочину. Можливо, даний злочин не можна оста-

точно визнати розкритим, оскільки вина особи ще не встановлена судом або, як 

того потребує чинна Інструкція про єдиний облік злочинів, не складено обви-

нувальний висновок, справу не закрито за нереабілітуючими підставами тощо, 

але і вважати його нерозкритим в криміналістичному розумінні недоцільно. Зу-

пинення слідства у кримінальній справі на підставі п. 1 ч. 1 ст. 206 КПК Украї-

ни констатує, щонайменше, розкриття злочину у вузькому змісті, чого не мож-

на сказати про кримінальну справу, зупинену на підставі п. 3 ч. 1. ст. 206 КПК 

України, де на момент прийняття даного рішення відсутні як особистість обви-

нуваченого, так і підозрюваного. Тож, не можна казати про злочин, у ході розс-

лідування якого особі пред'явлене обвинувачення, як про нерозкритий у цілому. 

На відміну від поняття ―нерозкриті злочини минулих років‖, яке викори-

стовується в кримінально–правовій статистиці, його криміналістичний зміст 

вужчий і до нього слід віднести злочини, досудове слідство у кримінальних 
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справах про які зупинено на підставі п. 3 ч.1 ст. 206 КПК України не пізні-

ше 31 грудня року, що минув, стосовно року, у якому проводиться розслі-

дування. 

Криміналістичні рекомендації з розслідування нерозкритих злочинів ми-

нулих років слід застосовувати для розслідування злочинів, слідство по кримі-

нальних справах про які зупинено у зв'язку з невстановленням осіб, котрі їх 

учинили (тобто на підставі п. 3 ч. 1 ст. 206 КПК України), та, насамперед, не-

розкритих діянь минулих років, але, беручи до уваги достатній ступінь універ-

сальності, визнати доцільним їх використання при розслідуванні злочинів, що 

залишилися нерозкритими в поточному році. З урахуванням даних в галузі 

кримінально–правової статистики про поширення видів злочинних діянь і нега-

тивних результатів їх розкриття, слід зазначити, що найчастіше застосування 

даних криміналістичних рекомендацій можливе при розслідуванні злочинів ко-

рисливої і корисливо–насильницької спрямованості. 

 

ВИСНОВКИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ: 

Приблизно кожний третій–четвертий злочин залишається нерозкритим. 

Основну масу нерозкритих злочинів минулих років складають посягання кори-

сливої і корисливо–насильницької спрямованості. 

 

2. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСУ РЕКОМЕНДАЦІЙ (МЕТОДИКИ) З РОЗС-

ЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХ ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ 

Раніше Ви ознайомились з багатьма криміналістичними методиками, що 

виділені за єдиним критерієм – видом злочину (або за кримінально-правовою 

класифікацією). 

В основу виділення криміналістичних рекомендацій з розслідування не-

розкритих злочинів минулих років покладено достатньо специфічний за зміс-

том критерій – час, що минув з моменту вчинення злочину та стан роботи з йо-

го розкриття. Цей критерій є визначальним і для формування структури ком-

плексу зазначених рекомендацій (методики). Комплекс (методику) рекоменда-
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цій з розслідування нерозкритих злочинів минулих років побудовано відмінно 

не тільки від видової, але й від інших окремих методик та комплексів криміна-

лістичних рекомендацій. При розслідуванні нерозкритих злочинів минулих ро-

ків мова завжди йде про проведення роботи вже після зупинення досудового 

слідства, коли початковий його етап частково пройдений та можна говорити 

лише про його продовження, аж до прийняття процесуального рішення про 

притягнення особи як обвинуваченого. Усе, що було виконано у кримінальній 

справі з метою розкриття злочину до моменту її зупинення, знаходиться в ми-

нулому та враховується слідчим як певний обсяг інформації, що є базою для 

планування й організації подальшої роботи спочатку непроцесуального (до від-

новлення слідства), а потім і процесуального характеру. 

На відміну від структури типової криміналістичної методики, що являє 

собою комплекси криміналістичних рекомендацій з ведення слідства від пору-

шення кримінальної справи (і навіть раніше) до її закінчення, при застосуванні 

рекомендацій з розслідування нерозкритих злочинів минулих років не виникає 

необхідності в розгляді особливостей дослідчої перевірки інформації про вчи-

нене правопорушення та формуванні рекомендацій щодо проведення слідства 

на початковому етапі чи до зупинення слідства у кримінальній справі. 

Тож в сукупності рекомендації відрізняються й специфіка їх застосування 

обумовлена тим, що вони повинні використовуватись як додаткові у сукупності 

з видовою методикою тоді, коли самостійне використання останньої виявилося 

на початковому етапі слідства безрезультатним. 

Раніше Ви вивчали поняття та значення криміналістичної характеристики 

для формування окремої криміналістичної методики, а тому не будемо окремо 

зупиняться на цьому питанні. Зазначимо лише, що з урахуванням поняття, 

структури та значення криміналістичної характеристики, не слід говорити про її 

присутність як обов'язкового елементу в структурі комплексу (методики) кри-

міналістичних рекомендацій з розслідування нерозкритих злочинів минулих 

років. При розслідуванні нерозкритого злочину певного виду повинна застосо-

вуватись саме його видова криміналістична характеристика. Як додаткове дже-
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рело типової інформації (по аналогії з криміналістичною характеристикою, яка 

також є типовою інформаційною моделлю) разом з зазначеною моделлю мо-

жуть бути використані дані про причини нерозкриття злочинів та фактори, зда-

тні впливати на їх розслідування. 

Як уже було зазначено вище, не слід до структури комплексу рекоменда-

цій, що стосуються досить вузької сфери діяльності в межах окремого етапу ро-

зслідування, тобто розслідування нерозкритих злочинів, включати криміналіс-

тичну характеристику. Разом з тим, на нашу думку, в цій структурі повинен бу-

ти присутнім елемент, зміст котрого, з одного боку, буде характеризувати певні 

важелі, що вже впливали й надалі здатні впливати на процес розкриття злочину, 

а з іншого боку, дозволить використовувати такі дані для визначення напрямків 

подальшого розслідування зазначеної категорії злочинів, знаходити не викори-

стані раніше можливості. 

Такий елемент, як джерело типової інформації, повинен характеризувати 

ті причини, котрі призвели до наявного стану в розслідуванні злочину, тобто до 

його нерозкриття, а також вміщувати й характеристику тих факторів, що й на-

далі будь–яким чином здатні впливати на отримання позитивних результатів 

розслідування. 

Надалі структура методики повинна логічно послідовно відображати про-

цес розкриття й розслідування злочинів аналізованої категорії – містити про-

граму для слідчого, що конкретизує його дії в напрямку, обумовленому ще не-

вирішеними в ході досудового слідства завданнями: встановлення особи, яка 

вчинила діяння; збір доказів, достатніх для пред'явлення їй обвинувачення, а 

також прийняття подальших процесуальних рішень з метою остаточного розк-

риття злочину. 

Таким чином, слідство вже проводилось, і хоча зібрані докази, виявлені 

факти не призвели до встановлення винного, саме вони, як сукупність інформа-

ції, послужать вихідною базою для нового розслідування. Логіка підказує, що 

воно повинно початись з вивчення матеріалів зупиненої кримінальної справи, у 

процесі якого аналізуються наявні докази, оцінюється в цілому обсяг проведе-
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ної роботи, зокрема тактичні своєчасність і правильність проведення слідчих 

дій та оперативно-пошукових заходів. Результатом даної роботи стануть висно-

вки про: а) наявність причин об'єктивного і суб'єктивного характеру, що обумо-

вили неможливість розкриття злочину; б) тривалість їх дії та існування всіх або 

деяких із них на даний момент; в) можливість подолання їх дії або обертанні на 

свою користь у ході подальшого розслідування. Крім того, з урахуванням ре-

зультатів аналізу матеріалів справи, висуваються нові, а також приймаються 

рішення про необхідність додаткової перевірки ―старих‖ версій. Тим самим ви-

значаються напрямки подальшого розслідування та шляхи вірогідного одер-

жання нових доказів. Їх конкретним утіленням стануть заплановані дії. Слід за-

значити, що спочатку вони будуть мати непроцесуальний характер і проводи-

тись до відновлення слідства у справі. Це обумовлено необхідністю розширен-

ня того обсягу інформації, що мав місце на момент зупинення слідства та ви-

явився недостатнім для встановлення винної особи. Крім того, оперування до-

датково отриманими даними дозволить виконувати слідчі дії більш ефективно. 

Положення кримінально–процесуального закону також не суперечать необхід-

ності проведення дій непроцесуального характеру до відновлення слідства. 

Таким чином, після аналізу матеріалів справи про нерозкритий злочин і 

висування версій, найбільше оптимальним буде планування спочатку дій не-

процесуального характеру. У результаті накопичення даних, отриманих із різ-

номанітних джерел, у тому числі й від оперативних служб, найчастіше виникає 

об'єктивна необхідність їх перевірки, закріплення, легалізації проведенням слі-

дчих дій. У такому випадку рішення про відновлення слідства є найбільш ви-

правданим. Йому повинне передувати коригування, у разі необхідності, плану 

розслідування. 

Виділення основних складових процесу розслідування нерозкритих злочи-

нів і розташування їх у логічній послідовності дозволяє сформувати такі елеме-

нти: 1) аналіз матеріалів кримінальної справи, досудове слідство у якій зупине-

но; 2) планування розслідування, у тому числі пошукової роботи; 3) виконання 

заходів непроцесуального характеру; 4) провадження слідчих та інших дій піс-
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ля відновлення слідства. 

В цілому все вищевикладене дозволяє сформувати структуру комплексу 

рекомендацій з розслідування нерозкритих злочинів минулих років, вклю-

чивши до нього такі елементи: 

1) характеристика причин та факторів, що впливають на розкриття та розс-

лідування нерозкритих злочинів минулих років; 

2) аналіз матеріалів кримінальної справи, досудове слідство по якій зупи-

нено; 

3) типові слідчі ситуації, організація і планування розслідування; 

4) непроцесуальна діяльність у ході розслідування нерозкритого злочину; 

5) особливості тактики провадження окремих слідчих дій. 

Перший із них виступає як джерело інформації щодо різновидів та ступе-

нів впливу на розкриття злочину, яку слідчий чи інший співробітник можуть 

урахувати та на базі цього знання планувати подальшу роботу. Інші елементи 

пов‘язані з першим, взаємозалежні між собою й логічно послідовно відобража-

ють процес розслідування. 

 

ВИСНОВКИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ: 

На відміну від структури типової криміналістичної методики, що являє 

собою комплекси криміналістичних рекомендацій з ведення слідства від пору-

шення кримінальної справи (і навіть раніше) до її закінчення, методика розслі-

дування нерозкритих злочинів минулих років не пропонує рекомендації особ-

ливостей проведення дослідчої перевірки, слідства на початковому етапі чи до 

моменту зупинення слідства у кримінальній справі. Не слід до структури ком-

плексу рекомендацій, що стосуються досить вузької сфери діяльності в межах 

окремого етапу розслідування, тобто розслідування нерозкритих злочинів, 

включати криміналістичну характеристику. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН ТА ФАКТОРІВ, 

ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗКРИТТЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ 

НЕРОЗКРИТИХ ЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ 

Визначення причин, внаслідок дії яких злочини отримують статус нероз-

критих, та факторів, що з плином часу здатні впливати на зміну цього стану, є 

суттєвою проблемою як в цілому, для формування загальних положень розслі-

дування нерозкритих злочинів минулих років, так і зокрема, для визначення по-

тенційних можливостей розкриття та напрямків ведення слідства по кожному 

конкретному злочину названої категорії. 

Насамперед, визначимо коло причин, як суб'єктивного, так і об'єктивного 

характеру, з яких злочини залишаються нерозкритими. 

Об’єктивні причини – такі, що ускладнюють розслідування та існують 

незалежно від бажань та можливостей слідчого або особи, яка проводить діз-

нання. 

Суб’єктивні причини – такі, що обумовлені певними якісними та кількі-

сними показниками роботи слідчого (в першу чергу), а також інших працівни-

ків ОВС. 

З проявом об'єктивних і суб'єктивних причин процес розкриття злочину 

сповільнюється адекватно посиленню їх впливу. Якщо вплив достатньо актив-

ний, злочин залишається нерозкритим. Тобто через дію зазначених причин ви-

ключено можливість виявлення ідеальної сукупності криміналістично вагомих 

ознак злочину з усіма зв'язками та взаємозалежностями між ними. Наприклад, 

неякісно проведений із вини слідчого огляд місця події (суб'єктивна причина) 

може дати результат у вигляді неповно виявлених слідів. Якщо, крім цього, 

злочинець ще спеціально вжив заходів до приховування, мінімізувавши тим са-

мим ризик їх виявлення (об'єктивна причина), то обопільна дія названих причин 

швидше за все призведе до невиявлення взагалі яких–небудь слідів. 

Не всі причини об'єктивного та суб'єктивного характеру, що впливають на 

розкриття злочину, діють постійно. Різні з них до зупинення слідства виявля-

ються протягом нього або на його окремих стадіях. Деякі, в основному об'єкти-
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вні, найчастіше діють на самому початку, інші більш тривалий період. Але, так 

чи інакше, їх вплив невідривний від часу в цілому, а конкретніше, від часу, що 

пройшов із моменту вчинення злочину. Тривалість часу може послабляти або 

зовсім усувати дію одних, і, навпаки, посилювати дію інших причин. Окремі з 

них, по проходженню певного періоду, можуть змінювати свою дію з негатив-

ної, що заважає розкриттю на початку слідства, на позитивну, котра допомагає 

йому. Таким чином, між причинами, які впливають на розкриття злочину, та 

часом, що минув із моменту його вчинення, існує залежність. 

На наш погляд, необхідно розмежовувати причини, які впливають на розк-

риття злочину, та фактори, що впливають на подальше розслідування злочину. 

З однієї сторони цей розподіл носить умовний характер, оскільки, як уже зазна-

чалося, деякі з них діють протягом всього розслідування, до того ж не завжди 

обов'язково змінюючись. З іншого боку, розподіл на дві групи дозволяє показа-

ти їх у динаміці, у процесі впливу на проведення досудового слідства на різних 

його стадіях. Характеризуючи в цілому причини, що впливають на розкриття 

злочину, слід зазначити, що вони завжди діють негативно на цей процес і не до-

зволяють сформувати ідеальну сукупність даних про криміналістично вагомі 

ознаки злочину, в протилежному випадку він виявився б розкритим. Необхідно 

також уточнити, що до названої групи ми відносимо лише причини, які вини-

кають після вчинення злочину та діють максимум до прийняття рішення про 

зупинення слідства у зв'язку з невстановленням винної особи. Саме їх дія, котру 

не змогли перебороти особи, які розслідують кримінальну справу про неочеви-

дний злочин, і викликає зазначений результат. До групи факторів, що вплива-

ють на подальше розслідування, слід віднести ті, враховувати дію яких повинні 

особи, котрі продовжують розслідування злочину після зупинення досудового 

слідства у кримінальній справі. Одними із завдань вказаних осіб виступають: 

а)необхідність виділення шляхом аналізу кримінальної справи й інших наявних 

матеріалів усього комплексу причин, що впливали негативно на процес розк-

риття; б)з'ясування ступеня зміни та продовження дії усіх або частини з них, а 

також появи нових факторів впливу на розслідування, коли минув певний пері-
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од часу, до моменту прийняття рішення про відновлення слідства; в)визначення 

потенційної можливості зміни полярності ще діючих причин та нових факторів 

у бік, більш сприятливий розслідуванню. Іншими завданнями будуть: 

а)з'ясовування в процесі аналізу матеріалів проведеного розслідування сукуп-

ності встановлених і відсутніх даних про криміналістично вагомі ознаки злочи-

ну, відсутність яких обумовлена дією вищезгаданих причин; б)визначення мо-

жливості максимального поповнення даних про криміналістично вагомі ознаки 

за умови зміні дії причин та факторів у позитивний бік. З‘ясуванню даних про 

вже виявлені криміналістично вагомі ознаки злочину буде сприяти використан-

ня типової криміналістичної характеристики виду (групи) злочинів, що зали-

шився нерозкритим. 

Таким чином, час є ланкою, що зв‘язує між собою причини, за яких злочин 

залишився нерозкритим (внаслідок неповноти виявлення даних про його кри-

міналістично вагомі ознаки), та фактори, які треба враховувати, оскільки вони 

здатні впливати на подальше розслідування (на можливість виявлення даних 

про криміналістично вагомі ознаки злочину, обумовлену кількістю часу, котрий 

минув та здатен трансформувати дію причин нерозкриття злочину), тож він 

обумовлює стан розслідування в цілому. 

Аналіз практики з розслідування нерозкритих злочинів минулих років 

свідчить, що саме причини суб'єктивного характеру превалюють над всіма ін-

шими. Результати вивчення нами матеріалів кримінальних справ, досудове 

слідство по яких зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 206 КПК України, показують, 

що в більшості випадків саме недоліки й помилки, допущені в ході досудового 

слідства або дізнання, у більшому ступені, ніж об'єктивні фактори, сприяли то-

му, що злочин залишився нерозкритим. Так, планування розслідування відбу-

валось, судячи з наявності плану, по 74 % від усіх кримінальних справ, проте в 

62 % випадків версії взагалі були відсутні, а в 35 % – їх висунення носило фор-

мальний характер. Часто затягується самий початок розслідування: по 85 % ма-

теріалів рішення про порушення кримінальної справи приймалося в термін від 

3 до 10 діб, по 12 % – понад 10 діб і тільки 3 % – від 1 до 3 діб. У той же час у 
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86 % випадків повідомлення про злочин надходили відразу ж після події, тобто 

своєчасно. Розрахунки частоти (щільності) слідчих дій за період слідства до йо-

го зупинення показали, що в 10 % випадків проводилася одна дія в термін до 5 

днів, у 37 % випадків – одна у термін до 10 днів, по 36 % справ – у термін до 20 

днів, по 17 % – раз на місяць. Таким чином, найчастіше кримінальна справа не 

розслідувалась, а лежала у сейфі. Кажучи про необхідність найбільш активного, 

невідкладного провадження слідчих дій на початковому етапі, треба зазначити, 

що в 43 % випадків більшість із них було проведено в термін до 10 днів, у 35 % 

– до 30 днів і в 22 % – після 30 днів. У цілому всі необхідні та можливі слідчі дії 

до зупинення слідства були проведені лише по 25 % вивчених кримінальних 

справ, причому тільки по 7 % з тих, де розслідування провели неповно, рішення 

про зупинення було скасовано прокурором, а по 3 % – слідство відновлено за 

вказівкою начальника відділу. Значні недоліки існують при оглядах місць по-

дій. Так, по 23 % вивчених кримінальних справ вони взагалі не проводились, по 

56 % – виїзди були своєчасними, а по 21 % – запізнілі. Їх результати лише в 

59 % випадків фіксувалися в протоколах достатньо повно. У той же час, тільки 

по 17 % оглядів місць подій мав місце негативний вплив кліматичних факторів 

на процес виникнення й збереження слідів, а говорити про вірогідне вчинення 

діяння досвідченим злочинцем (якщо враховувати відсутність виявлених слідів 

при достатньо якісному проведенні огляду місця події) можна лише в 11 % ви-

падків. 

Не проводячи в даній лекції аналіз різних думок вчених щодо причин не-

розкриття злочинів та факторів, котрі впливають на подальше розслідування, 

запропонуємо готову конструкцію. 

Таким чином, систему причин несвоєчасного розкриття злочину та фа-

кторів, що впливають на розслідування нерозкритих злочинів минулих 

років, можна запропонувати в такому вигляді: 

Причини несвоєчасного розкриття: 

1. Об'єктивні: 
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1.1. Обумовлені діями злочинця (або зацікавлених осіб), спрямованими на 

виключення можливості його виявлення: 

1.1.1. Ретельна підготовка до вчинення злочину. 

1.1.2. Вчинення злочину на ―гастролях‖. 

1.1.3. Приховування слідів. 

1.1.4. Вчинення злочину за наявності на місці події сприятливої обстанов-

ки. 

1.2. Існуючі незалежно від бажання злочинця й такі, що враховуються або 

не враховуються ним як сприятливі вчиненню або приховуванню злочину: 

1.2.1. Вплив кліматичних факторів на появу та знищення слідів. 

1.2.2. Особливості обстановки на місці події (слабке освітлення, наявність 

шуму, різкого запаху тощо). 

1.2.3. Відсутність очевидців вчинення злочину. 

1.3. Залежні від дій потерпілого (очевидців) або характеристики його осо-

бистості: 

1.3.1. Невчасне повідомлення про злочин. 

1.3.2. Відсутність зв'язку в минулому між злочинцем і жертвою. 

2. Суб'єктивні: 

2.1. Пов'язані з організацією та якістю проведення окремих слідчих дій і 

ОПЗ: 

2.1.1. Невчасне проведення слідчих дій і ОПЗ (запізнілий виїзд на огляд 

місця події, невжиття заходів для розшуку по ―гарячих слідах‖). 

2.1.2. Поверхневе проведення огляду місця події. 

2.1.3. Некваліфіковані допити потерпілих, свідків і т.д. 

2.1.4. Невикористання техніко–криміналістичних засобів для фіксації ре-

зультатів слідчих дій. 

2.2. Обумовлені рівнем організації діяльності з розкриття злочину: 

2.2.1. Слабка взаємодія між підрозділами правоохоронного органу. 

2.2.2. Недоліки контролю за станом розслідування. 

2.2.3. Невикористання всіх можливостей експертних підрозділів і спеціалі-
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стів. 

2.2.4. Недостатня взаємодія та невикористання можливостей інших право-

охоронних органів. 

2.3. Пов'язані з якістю проведення слідства по нерозкритому злочину в ці-

лому: 

2.3.1. Затягування порушення кримінальної справи або прийняття необ-

грунтованого рішення про відмову в порушенні кримінальної справи. 

2.3.2. Відсутність планування, координації слідчих дій і ОПЗ. 

2.3.3. Неповне висунення версій, їх поверхнева перевірка або захоплення 

лише однією. 

2.3.4. Відсутність наполегливості, наступальності слідства, інертність його 

проведення, тяганина, формалізм. 

2.3.5. Необгрунтованість або передчасність рішення про зупинення слідст-

ва. 

2.4. Обумовлені фаховими й особистими якостями співробітника: 

2.4.1. Низький рівень професійної підготовки та недостатність практичного 

досвіду. 

2.4.2. Недостатні логіко–комбінаційні властивості мислення. 

2.4.3. Переоцінка доказового значення показань підозрюваного. 

2.4.4. Зневага до вимог кримінально–процесуального закону. 

2.4.5. Одностороння оцінка (обвинувальний ухил) і некритична перевірка 

сумнівних доказів. 

2.4.6. Професійна деформація. 

Фактори, які впливають на розслідування нерозкритого злочину: 

1. Наявність певних результатів проведеного слідства, що не призвело 

до встановлення злочинця: 

1.1. Позитивний вплив фактора: 

1.1.1. Проведено слідчі дії, можливі за відсутності підозрюваного. 

1.1.2. Доведено наявність події злочину. 

1.1.3. Можливо, встановлений спосіб учинення злочину. 



 242 

1.1.4. Є інформація, що безпосередньо або опосередковано вказує на осо-

бистість злочинця. 

1.2. Негативна дія фактора: 

1.2.1. Є помилки слідства, які неможливо усунути. 

1.2.2. Виправлення недоліків спричинить витрати більших зусиль і часу, 

ніж на початку розслідування. 

2. Продовження дії низки об'єктивних причин, що ускладнили розк-

риття злочину: 

2.1. Позитивну дію фактора не виявлено. 

2.2. Негативна дія фактора: 

2.2.1. Відсутність очевидців. 

2.2.2. Відсутність зв'язків між злочинцем і потерпілим. 

2.2.3. Відсутність або недостатність матеріальних слідів злочинця. 

3. Рівень організації роботи по кримінальних справах про нерозкриті 

злочини в даному правоохоронному органі. 

3.1. Позитивна дія фактора: 

3.1.1. Створення, з метою більш тісної взаємодії співробітників, слідчо–

оперативної групи з розслідування нерозкритого злочину. 

3.1.2. Спеціалізація окремого слідчого (слідчих) з розслідування нерозкри-

тих злочинів. 

3.1.3. Залучення до слідства у справі про нерозкритий злочин нового, 

більш досвідченого слідчого. 

3.1.4. Здійснення контролю за ходом розслідування. 

3.2. Негативна дія фактора: 

3.2.1. Відсутність тісної взаємодії між службами та практики створення 

слідчо–оперативних груп. 

3.2.2. Розслідування справ про нерозкриті злочини слідчими, у проваджен-

ні яких знаходяться справи, що вже мають перспективу бути спрямованими до 

суду. 
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3.2.3. Продовження розслідування конкретної справи про нерозкритий 

злочин слідчим, зусилля котрого не дали позитивного результату. 

3.2.4. Відсутність контролю, у першу чергу з боку начальника слідчого 

підрозділу, за ходом розслідування нерозкритого злочину. 

4. Психологічний фактор: 

4.1. Позитивна дія фактора: 

4.1.1. Новий слідчий, якого залучено до проведення слідства у справі, зда-

тен заново та неупереджено проаналізувати матеріали, побачити інші шляхи до 

розкриття злочину. 

4.1.2. Ослаблення психічної напруги, що зберігалась у злочинця після вчи-

нення діяння, притуплення обережності, які можуть проявитися в поведінці, 

мимовільних обмовленнях або свідомих похваляннях про свої ―подвиги‖. 

4.2. Негативна дія фактора: 

4.2.1. Співробітник, що проводив слідство до його зупинення, вважає мож-

ливості з розкриття вичерпаними. 

4.2.2. Втрата частини інформації, що зберігається в пам'яті першого слід-

чого або в його чорнових записах, при переданні справи новому слідчому. 

4.2.3. Сумнів потерпілого в можливості розкриття злочину по проходженні 

часу. 

4.2.4. Небажання потерпілого та свідків повідомляти вагому для розсліду-

вання інформацію через острах відповідальності за зміну раніше даних неправ-

дивих або неповних показань, помсти з боку винної особи (її оточення), розго-

лошення компрометуючої інформації або через сором за свою непорядну пове-

дінку під час події. 

5. Особливості процесуальної регламентації діяльності по зупиненій 

справі про нерозкритий злочин: 

5.1. Позитивна дія фактора: 

5.1.1. Строки досудового слідства у кримінальних справах, по яких не 

встановлені особи, що учинили злочини, не спливають. 

5.2. Негативна дія фактора: 
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5.2.1. Неможливість проведення процесуальних дій слідчим. 

6. Фактор часу: 

6.1.  Позитивна дія фактору: 

6.1.1. Зменшення остраху бути викритим, зниження самоконтролю злочи-

нця, притуплення обережності, повернення в район учинення діяння. 

6.1.2. Реалізація винною особою (її оточенням) викраденого майна, що мо-

же сприяти розкриттю злочину. 

6.1.3. Вчинення нових, аналогічних за способом, діянь може сприяти ви-

криттю злочинця. 

6.1.4. Усунення у свідків (потерпілих) мотивів замовчування про відомі 

обставини злочину або надання неправдивих показань. 

6.1.5. Зміна ставлення злочинця до вчиненого, що призводить до явки з 

провиною. 

6.2. Негативна дія фактора: 

6.2.1. Забування певних обставин поінформованими про подію особами. 

6.2.2. Знищення своєчасно невиявлених та незафіксованих слідів, що зни-

жує можливості ідентифікації злочинця. 

6.2.3. Зміна ідентифікаційних ознак об'єктів, установлення тотожності яких 

при їх виявленні призвело б до розкриття злочину. 

6.2.4. Поява змін в обстановці місця події, що впливають на тактику окре-

мих слідчих дій. 

6.2.5. Виїзд в інші регіони, держави або смерть осіб, що мають значення 

для розслідування. 

6.2.6. Реалізація злочинцем, знищення або погіршення споживчих власти-

востей викраденого майна, що заважає відшкодуванню збитків відразу після 

розкриття злочину. 

7. Протидія розслідуванню: 

7.1. Позитивна дія фактора: 

7.1.1. Урахування конфліктної ситуації, що ініціюється особами, зацікав-

леними в приховуванні обставин події, та вибір засобів для її подолання. 
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7.2. Негативна дія фактора: 

7.2.1. Знищення або фальсифікація об'єктів, що можуть бути визнані речо-

вими доказами. 

7.2.2. Створення перешкод проведенню слідчих дій. 

7.2.3. Розголошення даних, що є таємницею досудового слідства. 

7.2.4. Дії з приховування обставин події з боку винного й інших зацікавле-

них осіб (замовчування, надання неправдивих показань). 

8. Фактор раптовості: 

8.1. Позитивна дія фактора: 

8.1.1. Можливість виявлення нових джерел інформації про подію. 

8.1.2. Неможливість для протидіючої сторони передбачити зміст і характер 

дій слідчого. 

8.2. Негативна дія фактора: 

8.2.1. Несподівані для слідчого дії, поводження учасників кримінального 

судочинства й інших осіб (наприклад, зміна показань, зникнення свідка). 

8.2.2. Несподівана поява нових обставин, що потребують швидкого реагу-

вання. 

Вказані причини та фактори безпосередньо впливають на результати роз-

слідування злочинів, що залишаються нерозкритими. Крім того, слід зазначити 

й на наявність низки факторів, що опосередковано впливають на організацію 

розслідування, проведеного по кримінальних справах, у тому числі й про не-

розкриті злочини. 

Фактори, які опосередковано впливають на результати розкриття 

злочинів та їх подальше розслідування: 

1. Відсутність критеріїв оцінки діяльності співробітників по зупинених 

справах. 

2. Некомплект, плинність кадрів, помолодшання складу слідчих, оператив-

ників, що у цілому заважає формуванню в підрозділах ядра досвідчених профе-

сіоналів, спроможних накопичувати досвід і ділитися ним із молодими співро-

бітниками. 
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3. Незадовільні умови праці (відсутність кабінетів або відділених секцій 

для одного співробітника; недостатність офісної техніки та засобів друку, слу-

жбового транспорту і т.д.). 

4. Слабка оснащеність криміналістичною та спеціальною технікою. 

5. Переобтяження роботою та високі психічні навантаження. 

6. Необхідність оформлення великої кількості документів, що не лишає ча-

су для аналітичної роботи по матеріалу (кримінальній справі). 

7. Відсутність фіксованих і диференційованих критеріїв для матеріального 

стимулювання за розкриття злочину. 

8. Недосконалість оцінки діяльності в цілому за критерієм розкриття. 

9. Часті відволікання співробітників на виконання завдань, безпосередньо 

не пов'язаних із діяльністю по розкриттю злочинів. 

10. Недосконалість механізмів забезпечення безпеки потерпілих, свідків. 

11. Недостатній рівень соціального захисту співробітників правоохоронних 

органів або неповне виконання вимог відповідних норм, задекларованих у за-

конодавстві. 

12. Недосконалість, суперечливість ряду норм кримінально–

процесуального законодавства. 

Запропонована система причин невчасного розкриття злочину та факторів, 

що впливають на їх розслідування, дозволить співробітнику, що має у прова-

дженні кримінальну справу про нерозкритий злочин, використовувати її (сис-

тему) для більш цілеспрямованого виконання аналізу матеріалів кримінальної 

справи, точного визначення об'єктивних причин, що мали місце, прорахунків і 

помилок слідства, допущених до його зупинення, та, з огляду на фактори, здат-

ні вплинути на його результативність у подальшому, намічати коло процесуа-

льних дій і ОПЗ. 

 

ВИСНОВКИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ: 

Знання недоліків і помилок, які найчастіше допускаються в процесі діз-

нання, досудового слідства (особливо на початковому етапі) та у ході операти-
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вно-розшукових заходів по кримінальній справі, дає можливість співробітнику 

більш грамотно планувати, підготовлювати і виконувати свою роботу. 

 

 

4. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СЛІДЧИМ МАТЕРІАЛІВ 

КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ, ЗУПИНЕНОЇ В ЗВ’ЯЗКУ З 

НЕВСТАНОВЛЕННЯМ ОСОБИ, ЯКА ВЧИНИЛА ЗЛОЧИН 

Аналіз матеріалів справи про нерозкритий злочин, яка вже зупинена, до-

зволяє дослідити й оцінити зібрані доказі, оперативно-розшукові дані; встано-

вити пробіли, помилки, інші недоліки у розслідуванні та можливості їх усунен-

ня; визначити конкретні цілі й завдання подальшої роботи по справі. 

Серед суб’єктів, що з різних причин можуть аналізувати таку справу, 

слід вказати наступних: 

- слідчий, що зупинив провадження, але повинен продовжувати роботу по 

встановленню винної особи; 

- інший слідчий, що прийняв справу до свого провадження; 

- оперативний співробітник, що працює над розкриттям даного злочину; 

- оперативник, що вивчає справу в процесі роботи по розкриттю інших 

злочинів; 

- начальник слідчого відділу, який перевіряє хід розслідування по справі; 

- прокурор, що наглядає за законністю. 

У процесі досудового слідства співробітники, які його проводять, постій-

но вивчають, аналізують отриману інформацію, приймаючи рішення про те, чи 

є вона доказовою, вагомою для подальшого розслідування. До певного моменту 

цей процес є безперервним. Він зупиняється, коли слідчий, керуючись ст. 206 

КПК України, дійде висновку про те, що по кримінальній справі виконані всі 

необхідні та можливі слідчі дії для встановлення особи, яка вчинила злочин. 

Перейшовши в категорію нерозкритих, кримінальна справа про такий злочин 

більшу частину часу проводить у сейфі, ніж на столі співробітника. Хоча 

ст. 209 КПК України й зобов'язує слідчого як безпосередньо, так і через органи 
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дізнання вживати заходів до встановлення особи, яка вчинила злочин, він не 

завжди володіє для цього достатніми можливостями, що обумовлено необхідні-

стю провадження слідства по інших поточних справах. Результати проведеного 

опитування показують, що в середньому 67 % оперативних співробітників і 

61 % слідчих працюють по нерозкритих злочинах лише при наявності часу, ві-

льного від розслідування поточних (перспективних) справ, а не постійно. 

Сприяти більш якісному та цілеспрямованому проведенню аналізу мате-

ріалів кримінальної справи про нерозкритий злочин може програма (рекомен-

дація щодо послідовності) дій для співробітника, який її розслідує. На нашу 

думку, вона повинна виходити з мінімальної поінформованості слідчого, тобто 

орієнтована на вивчення заново всіх матеріалів кримінальної справи, якби би це 

робив новий слідчий. 

Аналіз матеріалів зупиненої справи про нерозкритий злочин має свої 

особливості. По-перше, обсяг досліджуваної та оцінюваної інформації значно 

більший, ніж на початковому етапі розслідування, але він не може бути ви-

знаний достатнім (немає даних про винність особи, причинах і умовах, що 

сприяли вчиненню злочину). По-друге, аналіз – не тільки оцінка, а ще й перео-

цінка матеріалів, пошук нових шляхів встановлення істини, вичленовуван-

ня інформації, що відноситься до особистості злочинця. Аналіз відзначається 

і тим, що на цьому етапі відносимість фактичних даних (отримання інформації 

про особистість злочинця) більш значима, ніж їх допустимість як доказів по 

справі. Висновки за результатами аналізу – це визначення необхідності від-

новити розслідування по справі чи доцільності взагалі продовжувати роботу 

по ній. 

Якісну сторону проведення аналізу у свій час характеризував Ганс Гросс, 

який вважав, що всі епізоди слідства, з самих початкових, повинні бути піддані 

аналізу, найнезначніші дані перевірені, розбиті на складові частини, та кожна з 

цих частин повинна пройти той самий процес перевірки, поки нарешті не буде 

досягнуто неподільних елементів. Кожен із цих елементів також слід оцінити 
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стосовно його походження, грунтовності та мотивів
2
. 

Які загальні рекомендації щодо проведення аналізу справи. 

Насамперед треба починати вивчення матеріалів кримінальної справи про 

нерозкритий злочин із постанов про порушення кримінальної справи та зупи-

нення досудового слідства. Як слушно зазначав І.М. Лузгін, завдяки цим доку-

ментам можна скласти загальне уявлення про подію й підстави зупинення слід-

ства
3
. Наступне вивчення матеріалів справи доцільно побудувати таким чином, 

щоб відтворити хронологію пізнання події злочину. Подібна тактика буде кори-

сна як для слідчого, що вже розслідував даний злочин, так і для співробітника, 

котрий заново вивчає матеріали. Першому з них буде простіше відновити в па-

м'яті всі особливості проведеного слідства та, можливо, навіть акцентувати 

свою увагу на ряді деталей, котрі через метушню, що виникає при роботі одно-

часно по декількох справах, не були ним вчасно помічені. Новий слідчий, до-

тримуючись хронологічної послідовності у вивченні матеріалів справи, зможе 

об'єктивно оцінити хід слідства, виявити причини, за яких злочин залишився 

нерозкритим. Для цього всі матеріали необхідно розподілити по датах і годинах 

їх складання (надходження в правоохоронний орган). 

З числа результатів фіксації слідчих дій першим документом у такому пе-

реліку, в більшості випадків, повинен знаходитись протокол огляду місця події. 

Відповідно до ч. 2 ст. 190 КПК України, огляд місця події в невідкладних випа-

дках може бути проведений до порушення кримінальної справи. Невідкладний 

характер огляду, відображений у Законі, свідчить про його велике значення для 

розслідування злочину. Він є основною слідчою дією, що забезпечує слідчому 

необхідну об'єктивну базу для розгортання слідства. 

При аналізі невідкладних, слідчих дій вивчається їх коло, своєчасність та 

послідовність, зміст кожної дії, рівень використання при їх проведенні науково-

технічних засобів та прийомів, а також допомоги спеціалістів. Концентрується 

увага на повноті та правильності фіксації ходу та результатів цих дій. Обов'яз-

                                                 
2
 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Новое изд., перепеч. с изд. 

1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1088 с., С. 44. 
3
 Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Юрид. лит., 1986. – 544 с., С. 533. 
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ково вивчаються речові докази, одержані в результаті проведення початкових 

слідчих дій. 

Перевіряється, чи прийняті міри по вилученню документів, що дозволя-

ють індивідуалізувати предмети крадіжки (номер речі, її паспорт (керівництво 

по використанню), фотографію тощо). Встановлюється, чи поставлене викраде-

не майно на відповідний криміналістичний облік. 

Серйозна увага приділяється при аналізі результатів допитів всіх осіб по-

рівнянню та з‘ясуванню протиріч, розходжень з іншими матеріалами справи. Ці 

протиріччя можуть бути усунуті, а можуть і залишитися. 

Вивчення різних протоколів слідчих дій проводиться на предмет перевір-

ки дотримання всіх необхідних процесуальних вимог та криміналістичних ре-

комендацій щодо умов збирання доказів. 

Особливе значення має правильна оцінка проведених по справі експерт-

них досліджень. 

Треба встановити чи всі необхідні по справі експертизи призначались, чи 

правильно визначені питання на розгляд експерта, експертна установа, чи дос-

татньо об‘єктів та зразків для дослідження, на якому рівні воно проведено, чи 

правильно оцінені слідчим результати експертизи. 

Разом з аналізом матеріалів кримінальної справи в їх хронологічній пос-

лідовності, процес пізнання слідчим обставин події, котрий базується на вису-

ненні версій, правильність вибору ним тактичних моментів проведення тих або 

інших дій відображає план розслідування кримінальної справи. Тому вивчення 

даного документа в процесі аналізу матеріалів справи про нерозкритий злочин, 

перевірка повноти та своєчасності його виконання є обов'язковою умовою. На 

жаль, як свідчать результати проведеного нами вивчення матеріалів криміналь-

них справ про нерозкриті злочини, плани складалися лише в 74 % випадків, та й 

ті, в основному, формально. Так, у 62 % випадків версії в структурі плану вза-

галі були відсутні, а в 35 % – висунуті занадто узагальнені. 

Значну увагу в ході аналізу матеріалів кримінальної справи треба приділя-

ти встановленню способу вчинення та приховування злочину, а також макси-
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мальному виділенню всіх ознак (прикмет) особистості невстановленого злочи-

нця, що містяться безпосередньо в матеріалах справи чи опосередковано виті-

кають з них. 

Таким чином, пропонується така схема аналізу матеріалів кримінальної 

справи про нерозкритий злочин, досудове слідство по якій зупинено: 

1. Розподіл усіх матеріалів кримінальної справи в хронологічній послідов-

ності по мірі їх складання співробітниками правоохоронного органу або надхо-

дження туди від інших адресатів. 

2. Вивчення постанов про порушення кримінальної справи, зупинення 

слідства, а також ознайомлення з іншими матеріалами справи для одержання 

загальної уяви про подію, визначення типової слідчої ситуації на момент зупи-

нення слідства. 

3. Ознайомлення з планом розслідування кримінальної справи, що викори-

стовувався до зупинення слідства. 

4. Перевірка ступеня його виконання в цілому зіставленням кількості за-

планованих слідчих і непроцесуальних дій із наявними в справі протоколами й 

іншими документами. 

5. Детальне вивчення систематизованих у хронологічній послідовності 

протоколів огляду місця події, допитів потерпілого, свідків, інших слідчих дій, 

а також інших документів для: 

а) визначення якості перевірки усіх версій, відображених у плані розсліду-

вання кримінальної справи, а саме: 

– чи усі вони перевірялись, чи не була якась пропущена; 

– чи повною мірою використані можливості кожної з проведених слідчих 

дій для встановлення всіх обставин, що потребують доказування; 

б) визначення якості (повноти) проведення та фіксації результатів слідчих 

дій, у тому числі із використанням техніко–криміналістичних засобів; 

в) визначення ступеня оцінки та використання отриманих результатів для 

планування й проведення подальших слідчих та інших дій, необхідність яких 

витікає з попередніх, а саме: 
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– чи встановлені та допитані всі особи, на яких посилаються потерпілий, 

свідки або причетність котрих будь–якою мірою до події злочину вбачається з 

інших документів; 

– чи досліджені належним чином всі матеріальні об'єкти, вилучені в ході 

проведення різноманітних слідчих дій; 

– чи використані дані, отримані під час початкових слідчих дій, при прове-

денні подальших, зокрема допитів (там, де це тактично виправдано); 

– чи призначені всі можливі експертизи (чи отримані всі необхідні зразки 

для порівняльного дослідження, чи поставлені всі питання перед експертом) та 

чи повною мірою використані їх результати при проведенні інших процесуаль-

них дій; 

– чи проведені обшуки, виїмки, впізнання, відтворення обстановки й об-

ставин події, очні ставки, зняття інформації з каналів зв'язку, накладення ареш-

ту на кореспонденцію у випадках, коли для цього є фактичні підстави; 

– чи направлені відповідні запити на підприємства, в установи й організа-

ції та чи отримані повноцінні відповіді (а не відписки); 

– чи направлена інформація, скорегована з урахуванням нових отриманих 

даних про подію злочину, у відповідні підрозділи інших правоохоронних орга-

нів; 

– чи направлені доручення в порядку статей 114 та 118 КПК України про 

проведення слідчих дій та ОПЗ; 

г) зіставлення даних, що містяться в протоколах слідчих дій та інших ма-

теріалах справи, для виявлення протиріч як між різноманітними документами, 

так й усередині окремих із них; 

д) виділення інформації, що безпосередньо чи опосередковано дозволяє 

з'ясувати прикмети злочинця, його психологічний портрет; 

е) визначення в деталях способу вчинення злочину. 

6. Використання даних про прикмети винної особи та спосіб вчинення зло-

чину для пошуку кримінальних справ і матеріалів про інші злочини зі схожими 

показниками. 
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7. Складання переліку всіх виявлених причин об'єктивного характеру, про-

галин і недоліків при провадженні слідства до його зупинення, через які злочин 

залишився нерозкритим. 

8. Визначення чинних на момент проведення аналізу факторів, які вплива-

ють позитивно або негативно на розслідування злочину. 

9. Визначення потенційної можливості надолуження прогалин і недоліків 

проведеного слідства, а також усунення або пом'якшення дії факторів, які нега-

тивно впливають на розслідування, у ході подальшого проведення як процесуа-

льних, так і непроцесуальних дій, застосування заходів організаційного харак-

теру. 

10. Визначення нових напрямків і можливостей для пошуку винної особи 

висуненням додаткових версій, побудованих з урахуванням виявлених прога-

лин проведеного слідства, протиріч у справі, а також знову виділеної інформа-

ції про прикмети винної особи та способи вчинення злочину. 

 

 

ВИСНОВКИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ: 

Однією з найважливіших форм роботи по нерозкритих злочинах є аналіз 

матеріалів зупиненої справи. 

В процесі повного та глибокого аналізу можливе прийняття двох рішень:  

- по-перше, продовжити роботу по зупиненій справі без її відновлення. 

- по-друге, відновити розслідування згідно ст.210 КПК України для про-

ведення слідчих дій, необхідність яких виникла в зв'язку з аналізом матеріалів 

кримінальної справи або в силу інших обставин. 

 

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

Згідно ст.2 КПК України одним із основних завдань судочинства є швид-

ке та повне розкриття злочинів. Виконуючи вимоги Конституції та законів ор-

гани внутрішніх справ у взаємодії з іншими правоохоронними органами прово-
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дять систематичну роботу по попередженню та розкриттю злочинів. Щорічно 

залишаються нерозкритими ще багато злочинів. Занепокоєння викликає й їх ве-

ликий загальний залишок, особливо найбільш небезпечних злочинів: вбивств, 

крадіжок, згвалтувань, розбоїв тощо. Проблема їх розкриття залишається нага-

льною справою сьогодення. 

На відміну від поняття ―нерозкриті злочини минулих років‖, яке викорис-

товується в кримінально–правовій статистиці, його криміналістичний зміст ву-

жчий і до нього слід віднести злочини, досудове слідство у кримінальних спра-

вах про які зупинено на підставі п. 3 ч.1 ст. 206 КПК України не пізніше 31 гру-

дня року, що минув, стосовно року, у якому проводиться розслідування. 

Криміналістичні рекомендації з розслідування нерозкритих злочинів ми-

нулих років слід застосовувати для розслідування злочинів, слідство по кримі-

нальних справах про які зупинено у зв'язку з невстановленням осіб, котрі їх 

учинили, й насамперед нерозкритих діянь минулих років, але не виключено їх 

використання при розслідуванні злочинів, що залишилися нерозкритими в по-

точному році. Найчастіше застосування даних рекомендацій можливе при розс-

лідуванні посягань корисливої та корисливо–насильницької спрямованості. 

Знання щодо особливостей розслідування нерозкритих злочинів минулих 

років є необхідною передумовою якісної підготовки майбутніх юристів та пра-

воохоронців в цілому та, зокрема, опанування ними низки окремих криміналіс-

тичних методик та поглиблення знань стосовно розслідування діянь різних ви-

дів, груп та категорій. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З ТЕМИ 

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕРОЗКРИТИХЗЛОЧИНІВ МИНУЛИХ РОКІВ 

1. Теорія та практика розслідування нерозкритих злочинів минулих років. 

2. Непроцесуальні дії слідчого по розшуку особи, що скоїла злочин при 

розслідуванні кримінальних справ про злочини минулих років. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

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

необхідно буде опанувати майбутнім правоохоронцям та юристам при вивченні 

курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді кабінету криміналіс-

тики. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння на-

вчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа за-

значених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів не-

обхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням поло-

жень законодавства України. 

Пропонується звернути увагу на низку питань, що є дискусійними серед 

науковців, а тому іноді відзначаються дещо відмінними один від одного погля-

дами вирішення теоретичної проблеми. До таких питань, зокрема, належать: 

поняття нерозкритих злочинів минулих років; структура комплексу рекоменда-

цій з розслідування злочинів даної категорії; фактори, що впливають на розк-

риття та розслідування нерозкритих злочинів минулих років, тощо. 

 


