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Від редакційної колегії

Восьмий випуск збірника наукових праць «Теорія та практика судової 
експертизи і криміналістики» приурочено до 85-річчя з дня створення спів-
засновника видання – Харківського науково-дослідного інституту судових 
експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. Саме тому в ньому міститься 
відповідна рубрика із матеріалами, спрямованими на висвітлення славетно-
го шляху розвитку наукової, експертної, кадрової харківської школи 
криміналістів і судових експертів.

Редакційна колегія при формуванні випуску додержувалася традиційної 
рубрикації: в ньому представлені матеріали вчених щодо загальних питань 
теорії судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання 
судово-експертної діяльності, сучасних проблем криміналістики, а також роз-
діли, що формувалися із праць, у яких розкриваються теоретичні та практич-
ні проблеми за окремими класами, родами, видами та підвидами судових 
експертиз. Питання експертної практики виділені у відповідних підрозділах 
основних рубрик. У підготовці статей для збірника взяли участь представни-
ки судово-експертних установ, вищих навчальних закладів, правоохоронних 
органів і судів не тільки України, а й зарубіжних країн. У збірник надані також 
і матеріали, що містять інформацію про науково-практичні конференції за 
тематикою криміналістики та судової експертизи.

Висловлюємо щиру вдячність усім авторам, які надали матеріали до 
оприлюднення у збірнику, а також фахівцям, які взяли участь у його видан-
ні, та запрошуємо вчених і практиків до підготовки статей у наступний ви-
пуск.
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От редакционной коллегии

Восьмой выпуск сборника научных трудов «Теория и практика судебной 
экспертизы и криминалистики» приурочен к 85-летию со дня создания со-
учредителя издания – Харьковского научно-исследовательского института 
судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса. Именно поэтому в нем 
содержится соответствующая рубрика с материалами, направленными на 
освещение славного пути развития научной, экспертной, кадровой харьков-
ской школы криминалистов и судебных экспертов.

Редакционная коллегия при формировании выпуска придерживалась 
традиционной рубрикации: в нем представлены материалы ученых по общим 
вопросам теории судебной экспертизы, организации и нормативно-правовому 
регулированию судебно-экспертной деятельности, современным проблемам 
криминалистики, а также разделы, сформированные из работ, в которых 
раскрываются теоретические и практические проблемы по отдельным клас-
сам, родам, видам и подвидам судебных экспертиз. Вопросы экспертной 
практики выделены в соответствующих подразделах основных рубрик. В 
подготовке статей для сборника приняли участие представители судебно-
экспертных учреждений, высших учебных заведений, правоохранительных 
органов и судов не только Украины, но и зарубежных стран. В сборник 
предоставлены также материалы, содержащие информацию о научно-
практических конференциях по тематике криминалистики и судебной 
экспертизы.

Выражаем искреннюю благодарность всем авторам, предоставившим 
материалы для публикации в сборнике, а также специалистам, которые при-
няли участие в его издании, и приглашаем ученых и практиков к подготовке 
статей в следующий выпуск.
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Загальні положення судової експертизи...

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: 

ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ, ПРАВОВІ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Л. М. Головченко, начальник управлін-
ня експертного забезпечення правосуд-
дя Міністерства юстиції України, кан-
дидат юридичних наук, заслужений 
юрист України

ЗМІСТОВНА РОЛЬ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОМЕНТАРІВ 
ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ» 

В ПРАВОЗАСТОСОВНІЙ ПРАКТИЦІ ТА СУДОВІЙ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ

Проаналізовано науково-практичні коментарі до Закону України «Про 
судову експертизу». Обґрунтовано необхідність розроблення комплексного 
постатейного коментарю з урахуванням системного та всебічного вивчен-
ня досягнень загальної теорії судової експертизи, історичних аспектів 
прийняття цього Закону, внесення змін і доповнень до законодавства, а та-
кож емпіричних аспектів правозастосовної практики.

Проанализированы научно-практические комментарии к Закону Украины 
«О судебной экспертизе». Обоснована необходимость разработки комплек-
сного постатейного комментария с учетом системного и всестороннего 
изучения достижений общей теории судебной экспертизы, исторических 
аспектов принятия этого Закона, внесения изменений и дополнений в за-
конодательство, а также эмпирических аспектов правоприменительной 
практики.

При аналізі будь-якого нормативно-правового акта в процесі правозас-
тосовної практики досить часто виникають проблемні питання правильного 
сприйняття, тлумачення і врешті належного застосування тих чи інших його 
норм. Думка науковців з цього приводу, заснована на узагальненні та аналі-
зі чинного законодавства та викладена в науково-практичних коментарях до 
законів, є одним із засобів розв’язання цієї проблеми. Адже і студент, який 
тільки починає вивчати право у вищому навчальному закладі, і досвідчений 
практик, який стикається з проблемами забезпечення правосуддя в процесі 
своєї діяльності, для формування правильного уявлення про ту чи іншу 
норму не можуть не звертатися до розроблених науковцями коментарів за-
конодавства. Саме тому це джерело інформації є дуже цінним як у процесі 
навчання фахівців, так і безпосередньо в здійсненні того чи іншого виду 
правозастосовної діяльності. Звичайно, науково-практичні коментарі не 
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можуть підмінити собою закон, проте мають важливе значення як для фор-
мування внутрішнього переконання будь-якого фахівця, так і для розуміння 
ним тих чи інших норм закону для правильного їх застосування.

У п. 14 ст. 92 Конституції України встановлено правило, згідно з яким 
засади судової експертизи визначаються виключно законами України. Чіль-
не місце серед них займають Кримінальний кодекс України (ст. 384–387), 
нормами якого передбачено кримінальну відповідальність за злочини проти 
експертного забезпечення правосуддя, і процесуальне законодавство, що 
містить правила регулювання питань призначення та проведення судової 
експертизи залежно від виду судочинства. Саме в коментарях до згадуваних 
кодексів ми побачимо положення, у яких містяться роз’яснення норм, у тому 
числі й тих, що регулюють питання призначення та проведення судової екс-
пертизи1.

Базовим у системі актів законодавства України, що регулюють здійснен-
ня судово-експертної діяльності, є Закон України «Про судову експертизу», 
прийнятий у 1994 р. Україна – перша держава на пострадянському просторі, 
яка прийняла такий Закон. Однак перші коментарі до нього почали з’являтися 
через досить тривалий час з моменту введення його в дію. Натомість, росій-
ські вчені буквально одразу ж після прийняття Федерального закону «Про 
державну судово-експертну діяльність в Російській Федерації» активно 
взялися за розроблення коментарів до нього. Першим і, за нашим переко-
нанням, найбільш вагомим є коментар О. Р. Россинської, заснований на 
чинних правових актах, узагальненні слідчої, судової практики та аналізі 
роботи судово-експертних установ2. За ним створено ще низку коментарів 
до цього закону, у розробленні яких брали участь відомі вчені, державні ді-
ячі та фахівці в галузі судової експертизи Росії3. Цими роботами, які до того 

1 Див., напр.: Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / 
Під заг. ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. — К., 2001; Науково-практичний 
коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 р. / За ред. М .І. Мельника, 
М. І. Хавронюка. — К., 2001; Міхеєнко Н. М., Шибко В. П., Дубинський А. Я. Науково-
практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. — К., 1999; 
Тертишнік В. М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального 
кодексу України. — К., 2007; Господарський процесуальний кодекс України. Науково-
практичний коментар / В. Е. Беляневич та ін. — К., 2006; Ярема А. Г., Карабань В. Я., 
Кривенко В. В., Ротань В. Г. Науково-практичний коментар до цивільно-проце-
суального законодавства України. Нормативні документи та коментарі. — К., Севас-
тополь, 2006; Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний комен-
тар: У 2 т. / За заг. ред. С. Я. Фурси. — К., 2006 та ін.

2 Див.: Россинская Е. Р. Комментарий к Федеральному закону «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». — М., 2002.

3 Див., напр.: Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» / Каледин А. И., Колкуткин В. В., 
Корухов Ю. Г. и др. — М., 2002; Комментарий к Федеральному закону «О государ-
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» и к главе 27 
УПК РФ «Производство судебной экспертизы» / Под общ. ред. С. Н. Чурилова. — М., 
2003; Комментарий к Федеральному закону «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» / Под общ. ред. В. П. Кашепова. — М., 2003 
та ін.
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ж містять додатки з профільної нормативно-правової бази, зроблено істотний 
внесок у практику застосування зазначеного закону.

Вважаємо, що певне гальмування у створенні подібного роду коментарів 
до Закону України «Про судову експертизу» було пов’язане із тим, що оскіль-
ки це був перший на пострадянському просторі нормативний акт такого 
базового плану, то необхідний був час аби виявити на практиці, яким чином 
його норми спрацьовуватимуть у процесі застосування. Адже питома вага 
положень з коментарів до законодавства базується саме на правозастосовній 
практиці. Крім того, одне з першочергових завдань судово-експертної ді-
яльності – удосконалення норм права, пов’язаних з її регулюванням. Остан-
німи роками спостерігається позитивна тенденція, яка полягає в системнос-
ті та динамічності процесів нормативно-правового регулювання судової 
експертизи. Одним з важливих аспектів у цьому плані є внесення змін до 
Закону України «Про судову експертизу». Практика застосування цього За-
кону підтвердила його необхідність і важливість як базового правового ре-
гулятора відносин у сфері судово-експертної діяльності. За період його за-
стосування більшість положень не втратили своєї актуальності, однак поряд 
із цим виявилися проблеми, вирішення яких вимагало системного вдоско-
налення та уточнення норм Закону і внесення досить істотних змін і до-
повнень до нього.

У зв’язку із цим Міністерством юстиції України при участі підвідомчих 
йому науково-дослідних інститутів судових експертиз з урахуванням про-
позицій зацікавлених міністерств та інших органів державної влади було 
підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про судову експертизу», який було прийнято Верховною радою України 
9 вересня 2004 р. На деяких більш важливих з них вважаємо за необхідне 
коротко зупинитися. У першу чергу вони стосуються законодавчого уточ-
нення правового статусу суб’єктів судово-експертної діяльності, адже в ста-
рій редакції Закону існувала норма про здійснення її на підприємницьких 
засадах. Це невірно відображало саму сутність діяльності судових експертів, 
яка на відміну від підприємницької жодною мірою і ні в якій формі не спря-
мована на одержання прибутку. Саме тому тепер категорія експертів, які не 
працюють у державних експертних установах, відповідно визначена в новій 
редакції Закону.

Новелою в Законі є й те, що він закріплює виключне право проведення 
криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз за 
державними спеціалізованими установами. При цьому Закон передбачає 
можливість залучення за рішенням органа або особи, що призначили судову 
експертизу, інших фахівців у відповідних галузях знань до проведення дея-
ких видів експертиз, які не виконуються винятково державними спеціалізо-
ваними установами.

Ці положення знайшли своє подальше відображення і закріплення у від-
повідних нормах нових Цивільного процесуального кодексу та Кодексу ад-
міністративного судочинства України, якими встановлено, що як експерт 
може залучатися особа, котра відповідає вимогам Закону України «Про су-
дову експертизу». 
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Ще однією новелою є також норма Закону про те, що методики прове-
дення судових експертиз (крім медичних і судово-психіатричних) підлягають 
атестації та державній реєстрації в порядку, встановленому Кабінетом Мі-
ністрів України. На реалізацію цієї норми Закону Мін’юст підготував проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку держав-
ної атестації та реєстрації методик проведення судових експертиз», яким 
передбачено ведення Реєстру атестованих методик. Ця постанова була при-
йнята 2 липня 2008 р. Використання Реєстру судами, правоохоронними 
органами надасть істотну допомогу в оцінці висновків судових експертів, 
у процесі якої слідчий або суддя, що не володіє спеціальними знаннями, 
зможе точно визначити, чи використовував експерт науково обґрунтовану 
методику (тільки такі можуть бути внесені до Реєстру).

Істотні зміни торкнулися змісту вимог, пропонованих до осіб, що мають 
право виконувати функції експертів: Законом установлено обов’язкові 
освітньо-кваліфікаційний рівень (не нижче спеціаліста), відповідна вища 
освіта (саме така, що відповідає спеціалізації експерта), а також обов’язкові 
підготовка і одержання кваліфікаційного свідоцтва за певною спеціальністю 
судового експерта. При цьому такі вимоги стосуються як судових експертів 
державних спеціалізованих установ, так і тих, які не є їх працівниками.

Однією з найбільш важливих коректив у плані вдосконалення фінансо-
вого й організаційного забезпечення судово-експертної діяльності стало 
введення в Закон норми, згідно з якою проведення судових експертиз у кри-
мінальних справах і справах про адміністративні правопорушення здійсню-
ється за рахунок державних коштів. При цьому Закон залишає можливість 
проведення судових експертиз у цивільних і господарських справах в по-
рядку, встановленому чинним законодавством. Поряд з тим інші досліджен-
ня проводяться за рахунок замовника. Зазначені новели мали своїм наслідком 
значне поліпшення фінансового забезпечення насамперед державних спеці-
алізованих установ Мін’юсту України та сприяло розвитку їх матеріально-
технічної бази.

Оскільки пропоновані зміни до Закону тривалий час обговорювалися 
в комітетах Верховної Ради України, на семінарах, науково-практичних 
конференціях з проблем судової експертизи та оприлюднювались у юридич-
них виданнях, вважаємо, що науковці в очікуванні цих змін не поспішали із 
коментарями до норм, які потребували вдосконалення. Тим не менш, по-
чинаючи з 2004 р., потреба в науково-практичних коментарях до Закону 
України «Про судову експертизу» почала реалізуватися і в роботах україн-
ських учених. Так, видання «Судова експертиза: нормативно-правове регу-
лювання та наукові коментарі»1 вийшло у світ ще до внесення змін до За-
кону, а тому на сьогодні в частині коментарів до змінених норм низка по-
ложень, наведених у ньому, втратила свою актуальність.

У 2005 р. побачила світ настільна книга адвоката «Експертизи у судовій 
практиці», яка містить розділ «Науково-практичний коментар до Закону 

1 Див.: Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові комен-
тарі: Навчально-довідковий пособник / Шепітько В. Ю., Цимбал М. Л., Сімакова-
Єфремян Е. Б. та ін. — Х., 2004.
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України «Про судову експертизу»1. На деяких положеннях цього коментарю, 
що, на нашу думку, мають дискусійний характер, вважаємо за доцільне зу-
пинитися більш докладно.

Так, автори коментарю під суб’єктами судово-експертної діяльності, «які 
безпосередньо здійснюють проведення судових експертиз професійними 
атестованими судовими експертами»2 (що, на наш погляд, є невдалою ре-
дакцією), розуміють, крім фізичних, ще й юридичних осіб. Однак судова 
експертиза не може виконуватися юридичною особою, оскільки законодав-
ством не передбачено кримінальну відповідальність для юридичної особи 
(наприклад, за давання завідомо неправдивого висновку, відмову від його 
надання тощо). Отже, юридична особа не може бути суб’єктом судової екс-
пертизи, вона може бути суб’єктом судово-експертної діяльності. Поняття 
«судова експертиза» та «судово-експертна діяльність» не є тотожними, і це 
треба чітко усвідомлювати при визначенні їх суб’єктів.

Неодноразово в коментарі йдеться про «головного суб’єкта» судової 
експертизи3 і складається враження, що є й неголовний (другорядний) суб’єкт 
експертизи. Насправді ж суб’єкт судової експертизи єдиний – судовий екс-
перт. Навіть при проведенні комплексних експертиз у складі комісії роль 
провідного експерта не є головною, він має рівний з іншими членами комісії 
правовий статус.

Автори стверджують, що «кримінальна відповідальність … за погрози 
помсти йому (експертові) не встановлена»4. Насправді ж ст. 386 КК України 
передбачає кримінальну відповідальність за погрозу вчинити певні дії про-
ти експерта, а саме: перешкоджання з’явленню експерта до суду, органів 
досудового слідства чи дізнання, примушування до відмови від давання ви-
сновку, давання завідомо неправдивого висновку шляхом погрози вбивством, 
насильством, знищення майна, розголошення відомостей, що ганьблять екс-
перта, а також погрози вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані пока-
зання чи висновок.

Вважаються не зовсім виправданими і такі твердження про судового 
експерта:

— «судовий експерт не є обов’язковим учасником судочинства»5. Це 
твердження не враховує тієї обставини, що законодавством передбачено 
випадки обов’язкового призначення експертизи, що має своїм наслідком 
обов’язковість участі експерта в процесі в таких випадках;

— «він не є персоніфікованим суб’єктом процесу і може бути замінений 
іншим фахівцем»6. З цього приводу слід відмітити, що законодавством вста-
новлена можливість «персоніфікації» певного експерта. Наприклад, ст. 196 
КПК України передбачає: «При необхідності проведення експертизи слідчий 

1 Див.: Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В. Г. Гончаренка. — К., 2004. — 
С. 3–50.

2 Там само. — С. 3.
3 Див.: Там само. — С. 5, 12.
4 Там само. — С. 11.
5 Там само. — С. 13.
6 Там само.
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складає мотивовану постанову, в якій … вказує прізвище експерта ...» (ви-
ділено нами – Л. Г.). Хіба ж це не персоніфікація? Спірним у такому разі 
буде й твердження щодо правомірності заміни експерта іншим фахівцем.

Сумнів викликає й така думка авторів коментарю: «… відмова від про-
ведення судової експертизи за своєю сутністю є неповагою до органу/особи, 
яка призначає судову експертизу, а не злочином проти правосуддя, і у зв’язку 
із цим являє собою адміністративний проступок, за який передбачається штраф 
або відповідне попередження»1. Адже у ст. 1853, 1854 КУАП адміністративну 
відповідальність передбачено за неповагу до суду, що виразилась у злісному 
ухиленні від явки в суд або злісне ухилення від явки до органів дізнання чи 
досудового слідства, а не за відмову від проведення експертизи. Експерт може 
бути викликаний до суду (і це найчастіше трапляється на практиці) не для 
проведення експертизи, а для давання роз’яснень з приводу вже проведеної 
експертизи. Крім того, незрозуміло, про яке «попередження» говорять автори 
коментарю, адже така санкція КУАП не передбачена.

Дискусійною є й пропонована авторами коментарю теза, за якою підстави 
призначення повторної експертизи дорівнюються до підстав призначення 
«нової» експертизи. Зокрема, вони стверджують: «Важливою гарантією отри-
мання правильного експертного висновку, який відповідав би проголошеним 
у Законі принципам СЕД, є передбачена ним і процесуальним законодавством 
можливість призначення повторної («нової») судової експертизи, якщо по-
передній висновок експертизи викликає сумнів щодо його правильності або 
отриманий з істотним порушенням процесуальних норм призначення та про-
ведення судової експертизи. У цих випадках заінтересовані особи мають 
право клопотати перед компетентними органами/особами про призначення 
нової судової експертизи …»2. Але ж у Законі щодо гарантії правильності ви-
сновку експерта йдеться про повторну експертизу, а не про «нову». Тим біль-
ше, що наведені авторами міркування не зовсім відповідають нормам законо-
давства, якими передбачено підстави для призначення повторної експертизи. 
Тобто, у випадках, коли попередній висновок експертизи викликає сумнів 
щодо його правильності або отриманий з істотним порушенням процесуальних 
норм призначення та проведення судової експертизи, то говорити про призна-
чення «нової» експертизи немає сенсу, оскільки законодавством у такому разі 
передбачено призначення повторної експертизи.

При коментуванні вимог до осіб, які можуть бути експертами, автори не 
враховують необхідності «відповідної» вищої освіти3. Ця вимога є новелою 
Закону і має досить істотне значення для встановлення компетентності осо-
би, яка може бути призначена експертом. Викликають питання такі слово-
сполучення: «професійне звання судового експерта», «суто професіональне 
право атестованого судового експерта»4, автори також не розкривають зміс-
ту цих понять.

1 Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В. Г. Гончаренка. — К., 2004. — 
С. 13.

2 Там само.
3 Див.: Там само. — С. 27.
4 Там само.



11

Загальні положення судової експертизи...

Викликає заперечення й вислів «суто професіональне право атестовано-
го судового експерта», адже права експерта передбачено процесуальним 
законодавством, у тому числі цим Законом, а не кваліфікаційними вимогами 
до професії експерта (судового експерта). У класифікаторі професій (ДК 
003-2005 – зміна № 2, чинна від 1 травня 2007 р.) під директивою «В» та 
кодами 2423 і 2429 містяться професійні назви робіт – відповідно «Експерт 
(органи внутрішніх справ)» та «Судовий експерт». У той же час у ньому 
немає навіть посилання на Довідник кваліфікаційних характеристик цих 
професій (ДКХП), яким би визначалися певні вимоги, права чи обов’язки 
професіоналів даної категорії. Наголошуємо ще раз, що права та обов’язки 
судового експерта є поняттям суто процесуальним, адже особа, яка має 
спеціальні знання (з урахуванням обмежень, передбачених законом), може 
бути призначена відповідним органом (особою) для виконання функцій 
судового експерта. Професія у цієї особи може бути різною (науковий спів-
робітник, інженер-механік, економіст, лікар тощо). То ж до чого тут «про-
фесіональні» права? Тим більше, що цей вислів використовується в аспекті 
коментування можливості проведення на договірних засадах досліджень 
з питань, що становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб, тобто йдеть-
ся про використання спеціальних знань не у формі судової експертизи.

Для вирішення питань правового статусу судового експерта, насамперед 
його прав та обов’язків, слід виходити з його процесуального характеру, адже 
особа, яка має спеціальні знання (з урахуванням обмежень, передбачених 
законом), може бути призначена відповідним органом (особою) для вико-
нання функцій судового експерта.

Автори коментарю помилково вважають новелою «право експерта по-
давати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває справа, якщо ці дії 
порушують права судового експерта», адже ця норма існувала в Законі з мо-
менту його прийняття. Вони зазначають: «До цього таке право сприймалось 
опосередковано …»1, що в світлі наведеного не зовсім зрозуміло.

Автори коментарю помилково вважають «суттєвою новелою» норму 
Закону щодо оплати праці та соціального захисту судових експертів2, оскіль-
ки норму викладено без змін і доповнень, а коментарі до норм з міжнарод-
ного співробітництва3, як до речі й до деяких інших норм, в основному по-
вторюють зміст норм Закону, а не дають роз’яснень щодо їх застосування.

У 2007 р. Н. І. Клименко у навчальному посібнику «Судова експертоло-
гія» окремим розділом розробила науково-практичний коментар до Закону 
України «Про судову експертизу»4. Враховуючи формат цього видання, а він 
являє собою курс лекцій для студентів, аспірантів, викладачів юридичних 
закладів освіти, а також працівників правоохоронних органів, у додатку до 
якого й наведено коментар до Закону, вбачається в основному інформація 
оглядового плану.

1 Експертизи у судовій практиці / За заг. ред. В. Г. Гончаренка. — К., 2004. — 
С. 32.

2 Див.: Там само. — С. 40.
3 Див.: Там само. — С. 48–50.
4 Див.: Клименко Н. І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. 

юрид. спец. вищ. навч. закл. — К., 2007. — С. 202–252.



12

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

Таким чином, аналізуючи згадані коментарі, ми не мали метою висловити 
критичне ставлення до деяких їх положень, а лише намагались обґрунтувати 
необхідність комплексного постатейного підходу до розроблення науково-
практичних коментарів, який має здійснюватися з урахуванням системного та 
всебічного вивчення досягнень загальної теорії судової експертизи, історичних 
аспектів прийняття та внесення змін до законодавства, а також емпіричних 
аспектів правозастосовної практики. На реалізацію цієї мети відповідно до 
плану наукових робіт судово-експертних установ Мін’юсту України на 2008–
2009 роки заплановано виконання наукової роботи, завданням якої є розроб-
лення та підготовка до видання монографії «Науково-практичний коментар 
до Закону України "Про судову експертизу"». Головна мета цієї наукової ро-
боти – підготувати такий коментар, який би став надійним робочим інстру-
ментом для будь-якого фахівця, що на основі його вивчення матиме можливість 
поглибленого з’ясування історичних аспектів, підстав для розроблення тих чи 
інших його норм і правильно застосовувати положення Закону щодо прове-
дення судової експертизи в Україні.

Т. П. Москвина, заместитель директора 
Департамента правового регулирова-
ния, анализа и контроля деятельности 
подведомственных федеральных служб 
Министерства юстиции РФ, кандидат 
химических наук

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
КАЧЕСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДЕБНО-

ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНЮСТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наведено основні напрямки вдосконалення нормативно-правової бази із 
забезпечення належного якісного рівня проведення експертних досліджень 
у судово-експертних установах Міністерства юстиції Російської Федерації.

Приведены основные направления совершенствования нормативно-
правовой базы по обеспечению надлежащего качественного уровня прове-
дения экспертных исследований в судебно-экспертных учреждениях Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации.

Современное законодательство Российской Федерации в рамках про-
водимой правовой реформы направлено также и на повышение роли инсти-
тута судебных экспертиз, без которого не может быть эффективно проведе-
но расследование и раскрыто преступление.

Система государственных судебно-экспертных учреждений Минюста 
РФ (далее – СЭУ), которая в настоящее время включает в себя 50 учрежде-
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ний, расположенных на всей территории РФ от г. Калининграда до Сахали-
на, эффективно функционирует уже более 58 лет, защищая права граждан 
и интересы государства посредством проведения объективных, научно 
обоснованных экспертиз и экспертных исследований.

Задачей нормативного и методического регулирования деятельности 
государственных СЭУ является создание правового и методического поля, 
позволяющего обеспечить качество судебной экспертизы как одной из 
основных форм использования специальных знаний в судопроизводстве. Эта 
работа неразрывно связана с совершенствованием государственной судебно-
экспертной деятельности, основанной на принципах объективности, все-
сторонности и обоснованности проводимых исследований с использованием 
достижений науки и техники.

Разработанная в последние годы в Минюсте РФ нормативно-правовая 
база регулирования деятельности СЭУ, прежде всего направлена на приве-
дение ее в соответствие с действующими законодательными нормами РФ 
и положениями Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ (далее – ФЗ 
№ 73).

Современное состояние и перспективы развития судебной экспертизы 
отражают в первую очередь потребности судебной и следственной практики, 
обусловленные в основном характером преступлений, уровнем профессиона-
лизма следователя и суда, степенью развития института судебной экспертизы 
как профессиональной систематической деятельности. Без внедрения новых 
научных знаний, использования достижений современной технологии научно-
обоснованное производство судебной экспертизы не может быть эффективным. 
В настоящее время в СЭУ Минюста РФ выполняются не только традиционные 
криминалистические виды судебных экспертиз, но и новые роды, например, 
экономическая, компьютерно-техническая, экологическая, психологическая, 
лингвистическая экспертизы и др.

Порядок организации и производства традиционных видов судебных 
экспертиз в государственных СЭУ за последние годы отрегулирован орга-
низационно и методически.

Изменение структуры преступности, сопровождающее глобальные 
социально-экономические преобразования нашего общества, побуждает 
к поиску новых форм и методов противодействия ей. Это также является 
объективными предпосылками повышения значимости исследования 
вещественных доказательств в судопроизводстве и инициирует развитие 
новых родов и видов судебной экспертизы, главной отличительной особен-
ностью которых все чаще становятся наукоемкость и высокотехнологичная 
инструментальная оснащенность.

В то же время появляются новые способы сокрытия криминальных 
действий в различных направлениях жизнедеятельности общества. В целях 
обеспечения механизма реализации единого научно-методического подхода 
(ст. 11 ФЗ № 73) при организации экспертного обеспечения мероприятий по 
выявлению этих действий и борьбе с ними требуется развитие новых 
экспертных направлений, которые, исходя из потребностей судебной и след-
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ственной практики, разрабатываются при выполнении плановых научно-
исследовательских работ. До утверждения в установленном порядке методик, 
методов, программ подготовки государственных экспертов по новым видам 
(родам) судебных экспертиз эксперты государственных СЭУ по обращениям 
правоохранительных органов и судов могут проводить экспертные исследо-
вания. Такие этапы пройдены при становлении и внедрении психологичес-
кой и лингвистической экспертиз, которые в настоящее время включены 
в перечень обязательных видов судебных экспертиз и могут проводиться 
в СЭУ, где работают аттестованные эксперты.

Важной особенностью современного судопроизводства является укреп-
ление принципа состязательности заключений экспертов. Более присталь-
ного внимания требует порядок установления компетентности судебного 
эксперта путем проведения аттестации и предварительной подготовки, по-
скольку необходимо подтверждение соответствия объема знаний эксперта, 
занимающегося производством судебной экспертизы в рамках освоенной им 
экспертной специальности (отвечают ли его знания требуемому уровню 
компетентности), обоснованной возможности поручения ему производства 
конкретной экспертизы.

Развитие государственной судебной экспертизы в рамках ст. 13 ФЗ № 73 
требует обязательной аттестации экспертов, так как потенциальные возмож-
ности СЭУ прямо зависят от качества подготовки судебного эксперта, его 
опыта, условий работы, уровня научно-методического, информационного 
и технико-инструментального обеспечения.

Поиск механизмов реализации единого научно-методического подхода 
к производству судебных экспертиз в СЭУ Минюста РФ показал, что одним 
из основных организационных моментов, способствующих повышению 
качества производства судебной экспертизы, является совершенствование 
системы профессиональной подготовки и повышения квалификации работ-
ников СЭУ. В то же время, в соответствии с правоприменительной практикой 
по проведению стандартизации процессов обучения и международным 
опытом, порядок аттестации судебных экспертов на право самостоятельно-
го производства судебной экспертизы нуждается в унификации и стандар-
тизации.

При комплексной оценке выводов эксперта особое внимание следует 
уделять надежности и эффективности использованных им методик. Для этого 
все экспертные учреждения, в том числе негосударственные, заинтересованные 
в повышении своего статуса, все активнее внедряют новые формы и методы 
подготовки экспертов, организуют их аттестацию и выдают квалификационные 
свидетельства. Кроме того, в различных системах стандартизации утверж-
даются экспертные методики, разрабатываются и внедряются системы ка-
чества, дающие право на соответствующую аккредитацию по одному из 
международных стандартов.

Подготовка экспертов СЭУ Минюста РФ осуществляется в соответствии 
с Положением об организации профессиональной подготовки и повышении 
квалификации государственных судебных экспертов государственных 
судебно-экспертных учреждений Минюста России (далее – Положение об 
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организации подготовки экспертов), утвержденным соответствующим при-
казом Минюста РФ от 15 июня 2004 г. № 112. Согласно Положению 
определены основные виды подготовки экспертов: подготовка к получению 
права самостоятельного производства экспертиз по конкретной экспертной 
специальности; повышение квалификации; прохождение стажировок; учас-
тие в работе научно-практических семинаров и школ; обучение в аспиран-
туре, а также самостоятельная подготовка.

По всему утвержденному перечню экспертных специальностей для под-
готовки государственных экспертов Минюста РФ разработаны программы 
подготовки. Одно из основных достоинств новых программ подготовки 
экспертов в СЭУ – унифицированность их по структуре и содержанию. 
В каждой программе предусмотрены перечень тематик и вопросов по со-
ответствующим разделам, методические рекомендации и список подлежащей 
изучению литературы, а также срок подготовки эксперта.

При составлении программ по экспертной специальности учитывается, 
каким объемом знаний из области теории и практики производства конкрет-
ного рода (вида) судебной экспертизы, в том числе в части профилактичес-
кой деятельности, должен обладать судебный эксперт для самостоятельного 
производства судебных экспертиз.

Подготовка эксперта по экспертной специальности базируется на изу-
чении «Основ криминалистики» и «Основ судебной экспертизы» – общих 
дисциплин, в дополнении к которым разработаны специальные программы. 
Каждая из этих программ представлена рядом разделов. Так, общая часть 
включает в себя: 1. Теоретические и методические основы конкретного рода 
(вида) судебной экспертизы, 2. Основы назначения и производства конкрет-
ного рода (вида) судебной экспертизы; специальная часть – 1. Основы базо-
вой науки, 2. Методики, применяемые при производстве экспертиз по кон-
кретной экспертной специальности. В самостоятельные разделы выделены 
методические рекомендации по освоению типовой программы и завершаю-
щий каждую специальную программу список рекомендуемой литературы.

Некоторые из программ дополнены методическими рекомендациями по 
изучению и применению нормативных документов, специальных методик. 
Это обусловлено тем, что многие экспертные направления в последнее вре-
мя требуют все более углубленного изучения и применения положений 
и требований ГОСТов (технических регламентов), отраслевых руководящих 
методических материалов, отечественных и зарубежных источников инфор-
мации, например, информационных ресурсов сети Интернет.

В целях регулирования порядка подготовки государственных судебных 
экспертов СЭУ по новым экспертным специальностям приказом Минюста 
РФ от 1 ноября 2004 г. № 174 «О внесении изменений в приказ Министерства 
юстиции Российской Федерации от 15.06.2004 № 112» предусмотрены до-
полнения, регламентирующие порядок подготовки экспертов, в основе ко-
торого, что особо отмечается, лежат самостоятельное изучение ими соответ-
ствующих программ, обязательное выполнение не менее пяти прилагаемых 
контрольных заданий и последующее оформление их в виде учебных за-
ключений эксперта. Утверждаемые Научно-методическим советом (НМС) 
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РФЦСЭ при Минюсте РФ контрольные задания предполагают решение 
лицом, проходящим обучение по одной из экспертных специальностей, 
конкретной экспертной задачи.

Завершающим этапом подготовки эксперта по конкретной экспертной 
специальности является его аттестация на право самостоятельного произ-
водства судебной экспертизы. Согласно ст. 13 ФЗ № 73 «Профессиональные 
и квалификационные требования, предъявляемые к эксперту» определение 
уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право 
самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются 
экспертно-квалификационными комиссиями (ЭКК) в соответствии с поряд-
ком, установленным нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти.

Аттестация экспертов государственных СЭУ – необходимая организа-
ционная мера, призванная гарантировать надлежащее качество профессио-
нальной подготовки экспертов, и, руководствуясь единым научно-
методическим подходом, добиваться необходимой надежности и обосно-
ванности результатов экспертизы.

Для СЭУ в настоящее время действует приказ Минюста РФ от 12 июля 
2007 г. № 142 «Об утверждении Положения об аттестации экспертов 
в государственных СЭУ Минюста России», принятый взамен утративших 
силу приказов Минюста РФ от 23 декабря 2004 г. № 196 и от 15 ноября 2006 г. 
№ 331.

Особое внимание следует обратить на то, что в свете требований ФЗ 
№ 73 выдаваемое свидетельство на право самостоятельного производства 
судебной экспертизы является ведомственным документом, действительным 
в течение пяти лет. По истечении этого срока либо при увольнении работ-
ника из системы СЭУ или подразделений соответствующего федерального 
органа исполнительной власти он утрачивает юридическую силу.

Действующим положением об аттестации, как и предыдущим, не 
предусмотрено каких-либо норм, регулирующих возможность проводить 
аттестации экспертов других министерств и ведомств, организаций, 
негосударственных экспертов. В то же время, СЭУ Минюста РФ в рамках 
уставных задач предоставлена возможность подготовки экспертов иных 
ведомств и физических лиц по утвержденным экспертным специальнос-
тям.

В целях обеспечения развития судебной экспертизы, практической реа-
лизации принципов состязательности и равноправия сторон в современном 
судопроизводстве идет постоянный поиск эффективных процедур внедрения 
в практику Минюста РФ новых норм подтверждения специальных знаний 
в процессуальных и непроцессуальных формах.

Одной из форм проверки соответствия качества в общем случае являет-
ся сертификация. Сертификация методического обеспечения судебной 
экспертизы – это форма подтверждения органом, осуществляющим серти-
фикацию, соответствия методического обеспечения требованиям нормативно-
правовых актов, призванных регулировать вопросы по судебной 
экспертизе.
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В результате всесторонней проработки вопроса в полном соответствии 
с Федеральным законом РФ от 27 декабря 2000 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» в Российском федеральном центре судебной экспертизы 
была создана Система добровольной сертификации методического обеспе-
чения, при разработке методических требований которой за основу были 
взяты нормативно-правовые акты Минюста РФ.

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
Российской Федерации (Госстандарт России) разработанная система заре-
гистрирована как «Система добровольной сертификации методического 
обеспечения судебной экспертизы – РОСС RU. В175.040Э00 от 02.03.2005» 
(далее – Система). В рамках этой Системы проводятся работы:

— по испытанию и выдаче рекомендаций к использованию в экспертной 
практике методических материалов, методов и специальных средств при 
производстве судебной экспертизы;

— по оценке и подтверждению компетентности судебных экспертов при 
использовании методических материалов, методов и специальных средств, 
применяемых при производстве судебной экспертизы в рамках определенной 
экспертной специальности.

Для  регистрации  участников  Системы ,  а  также  выданных , 
приостановленных и отмененных сертификатов и соответственно 
организационно-методических документов Системы создан и ведется единый 
Реестр.

Система предназначена для проведения независимой квалифицирован-
ной оценки и подтверждения соответствия методического обеспечения 
производства судебной экспертизы и компетентности судебных экспертов 
в рамках конкретной экспертной специальности требованиям Системы. За-
явителем на сертификацию могут быть юридические или физические 
лица.

Главная задача сертификации в Системе – это повышение качества 
судебно-экспертной, научно-методической, образовательной, опытно-
конструкторской и иных видов деятельности физических и юридических 
лиц, а также эффективности использования научно-технических достижений 
в области криминалистики и судебной экспертизы.

Накопленный опыт свидетельствует об актуальности внедрения меха-
низма сертификации методического обеспечения процесса организации 
и производства судебной экспертизы, поскольку только применение 
сертифицированных экспертных методик и предъявление единых 
квалификационных требований к экспертам соответствующих специальнос-
тей при производстве конкретных видов судебных экспертиз во всех 
экспертных учреждениях, организациях независимо от их ведомственной 
принадлежности позволят реализовать возможность стандартизации реше-
ния типовых экспертных задач с заданной точностью результатов при 
экспертном исследовании объектов одинаковых родов и видов.

Одним из главных принципов государственной судебной экспертизы 
является принцип независимости эксперта, заключающийся в том, что 
эксперт не должен находиться в административной зависимости от органа 
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или лица, назначившего судебную экспертизу, сторон и других лиц, 
заинтересованных в исходе дела. Судебно-экспертные учреждения Минюс-
та РФ не подчинены органам дознания, следствия и судам, свободны от 
какой бы то ни было ведомственной заинтересованности. Именно такой 
статус СЭУ вместе с оснащенностью современным научным оборудованием, 
надежной научной и методической базой, а также наличием высококвали-
фицированного кадрового состава сформировал в обществе, прежде всего 
у работников правоохранительных органов, заслуженный авторитет системы 
СЭУ Минюста РФ как гаранта получения объективных и научно обоснованных 
доказательств.

В. М. Шерстюк, директор Кримського 
НДІСЕ, кандидат юридичних наук

ПРИНЦИПИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проаналізовано принципи судово-експертної діяльності, основні з яких 
відображені в чинному законодавстві України та Росії, а також обговоре-
но деякі дискусійні погляди вчених на цю проблему.

Проанализированы принципы судебно-экспертной деятельности, 
основные из которых отображены в действующем законодательстве 
Украины и России, а также обсуждены некоторые дискуссионные взгляды 
ученых на эту проблему.

Уявлення про принципи як вихідне положення, постулат, певне правило 
має відому багатозначність, яка стосується перш за все ступеня спільності1. 
Під час розвитку теорії судової експертизи створювались її принципи, мето-
дологічні, правові й організаційні засади, відбулося виникнення наукових 
основ нових судових експертиз, викликаних до життя практичною потребою 
правоохоронних органів у вирішенні питань, що вимагають спеціальних знань 
обізнаних осіб – експертів2. М. Я. Сєгай підкреслює, що еволюція розвитку 
наукових ідей від розробки теоретичних засад криміналістичної експертизи 
(О. Р. Шляхов) до створення самостійної галузі науки про судову експертизу 
є природним шляхом осмислення експертної практики і створення наукових 
теорій про предмет, мету і зміст нової науки – судової експертології3.

У юридичній літературі деякі автори зверталися до аналізу принципів 
судової експертології. Зокрема, А. І. Вінберг і Н. Т. Малаховська до таких 
принципів відносять: принцип оптимального використання всієї доказової 

1 Див.: Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории 
и тенденции: Учеб. пособ. — Х., 1997. — С. 217.

2 Див.: Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология (общетеорети-
ческие и методологические проблемы судебных экспертиз): Учеб. пособ. — Волго-
град, 1979. — С. 6.

3 Сегай М. Я. Судова експертологія: шляхи становлення і розвитку // Теорія та 
практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 2001. — С. 8.
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інформації, що міститься в об’єкті; принцип комплексності, який поєднує 
в дослідженні щодо конкретного об’єкта необхідну сукупність сучасних 
методів і технічних засобів у світлі вимог науково-технічного прогресу. При-
чому принципом є чітке розроблення для будь-якого об’єкта судової екс-
пертизи з урахуванням субстрату кожного об’єкта і механізму його взаємодії, 
що виражається в ознаках об’єкта, часового інтервалу або періоду зістав-
лення, поза якими втрачаються для експертизи необхідні ознаки тощо1.

Р. С. Бєлкін використовував термін «загальні принципи методики кри-
міналістичних експертних досліджень» і розглядав їх як окрему криміналіс-
тичну теорію2. Т. В. Авер’янова звертається до розгляду принципів загальної 
теорії судової-експертизи і вважає, що це ті вихідні положення, які визна-
чають гносеологічну спрямованість експертної діяльності. У цьому сенсі 
принципами загальної теорії судової експертизи є загальні принципи науки: 
детермінізму (причинності, історизму), об’єктивності, системності, наукової 
обґрунтованості3.

У найбільш загальному вигляді принципи судово-експертної діяльності 
визначено у чинному законодавстві. Так, у ст. 3 Закону України «Про судову 
експертизу» встановлено, що судово-експертна діяльність здійснюється на 
принципах законності, незалежності, об’єктивності та повноти дослідження. 
На нашу думку, такий перелік не повинен бути вичерпним. О. О. Зайцева 
слушно зазначає, що принципи судової експертизи не є чимось застиглим, 
стійким. Вони існують і розвиваються відповідно до розвитку науки кримі-
нального процесу із змінами індивідуальної правосвідомості, що відобра-
жується в актах законотворчості4.

Більш широке коло принципів судово-експертної діяльності визначено 
у Федеральному законі РФ «Про державну судово-експертну діяльність в Ро-
сійській Федерації». Зокрема, у ст. 4 закону наголошується, що державна 
судово-експертна діяльність ґрунтується на принципах законності, дотриман-
ня прав і свобод людини і громадянина, прав юридичної особи, а також неза-
лежності експерта, об’єктивності, всебічності та повноти досліджень, що 
проводяться з використанням сучасних досягнень науки і техніки5.

У літературних джерелах теж мали місце спроби визначити принципи 
судово-експертної діяльності. Так, О. О. Зайцева виокремлює такі принципи: 
1) законність – суворе додержання норм матеріального і процесуального за-
кону при проведенні експертизи з боку всіх учасників процесуальної дії; 
2) повнота та об’єктивність експертного висновку – всебічне дослідження 
експертом усіх матеріалів, що надійшли на експертизу, відповіді на всі по-

1 Див.: Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Вказ. праця. — С. 18.
2 Див.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. — М., 1997. — Т. 2: Частные 

криминалистические теории. — С. 304–317.
3 Див.: Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. — М., 2006. — 

С. 160, 161.
4 Див.: Зайцева Е. А. Правовой институт судебной экспертизы в современных 

условиях. — Волгоград, 2003. — С. 14.
5 Більш докладно про це див.: Россинская Е. Р. Комментарий к Федеральному 

закону «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции». — М., 2002. — С. 43–47.
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ставлені запитання, застосування до об’єктів експертизи всіх необхідних 
методів, повнота опису всього ходу дослідження, зацікавленість експерта 
в результатах висновку; 3) активність експерта – виявлення ним ініціативи при 
постановленні нових запитань, їх переформулювання, з’ясування обставин 
справи, які не зазначені в постанові слідчого, але такі, що мають значення по 
справі; право й обов’язок експерта у разі необхідності клопотати про надання 
додаткових матеріалів; здійснення ним права бути присутнім при проведенні 
слідчих дій; право експерта звертатися при проведенні складних експертиз за 
консультаційною допомогою до спеціаліста; 4) процесуальна незалежність 
і самостійність експерта – свобода експерта самостійно формувати своє вну-
трішнє переконання на підставі професійного досвіду, правосвідомості, повна 
автономія при обранні методів дослідження; 5) персональна відповідальність 
експерта за наданий висновок, за відмову від давання висновку та показань, 
давання завідомо неправдивого висновку і завідомо неправдивих показань; 
6) проведення дослідження на підставі матеріалів справи, наданих експерту 
слідчим – виключаються самовільне ознайомлення експерта з іншими мате-
ріалами справи, самостійний, не санкціонований слідчим пошук нових ви-
хідних даних; 7) загальнодоступність результатів експертизи – чіткість, на-
очність, стислість, інформативність і у той саме час – повнота викладення 
процесу дослідження та його результатів, аргументація і обґрунтованість ви-
сновків експерта; 8) відмежування експертних функцій від функцій інших 
учасників процесу – недопущення вторгнення експерта до дій слідчого, спроб 
експерта оцінювати матеріали по справі для формування висновку, що не 
входить до його компетенції, побудова експертом своїх версій по справі 1.

Запропоновані принципи судово-експертної діяльності не є однозначни-
ми та однопорядковими. Р. С. Бєлкін слушно зазначав, що внаслідок багато-
значності поняття і відповідно змістовного значення терміна «принцип» 
спроби привести до «загального знаменника» всі варіанти його використан-
ня в криміналістичній літературі не можуть виявитися успішними і навряд 
чи доцільні, враховуючи його змістовні інтерпретації2. До принципів судово-
експертної діяльності відносять основоположні ідеї, положення, процесу-
альні вимоги, певні умови чи особливості виконання діяльності.

Важливим є те, що 98% судових експертів (за результатами їх анкетування 
та інтерв’ювання) зайняли таку позицію: судово-експертна діяльність має ґрун-
туватися на певних принципах, причому до головних принципів здійснення 
судово-експертної діяльності вони віднесли: законність (82%); об’єктивність, 
всебічність і повноту дослідження (79%); незалежність експерта (73%); персо-
нальну відповідальність експерта (41%); науковість дослідження (40%); само-
стійність експерта (34%); загальнодоступність результатів (12%); пізнавальну 
цінність (9%); активність експерта (9%); динамічність дослідження (8%).

Ідея про використання в науковому пізнанні певних принципів, що за-
безпечують надійний та економний порядок роботи, найбільш швидке до-
сягнення мети дозволила деяким науковцям виокремлювати принцип до-

1 Див.: Зайцева Е. А. Вказ праця. — С. 15–20.
2 Див.: Белкин Р. С. Вказ. праця. — Т. 1: Общая теория криминалистики. — 

С. 237.
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цільності. Так, Л. А. Вінберг звертається до цього принципу в криміналі-
стичних наукових і експертних дослідженнях. Зокрема, він намагається 
проаналізувати принцип доцільності з погляду його значення для постанов-
ки завдання наукового дослідження, обрання оптимальних засобів і прийомів 
досягнення поставлених цілей. Причому за допомогою принципу доціль-
ності Л. А. Вінберг пояснює, чому на теперішній час у деяких видах судової 
експертизи (більшою мірою це стосується судового почеркознавства) певні 
застосовувані методи і засоби все ще не дають належного ефекту1.

На нашу думку, підхід до виокремлення самостійного принципу доціль-
ності є спірним. Піднесення доцільності до основних ідей здійснення судово-
експертної діяльності викликає можливість різного тлумачення цього тер-
міна. Судова експертиза як форма застосування спеціальних знань для до-
сягнення її мети передбачає реалізацію доцільних засобів, прийомів і мето-
дів. У цьому сенсі необхідно встановлювати співвідношення поміж опти-
мальністю, ефективністю та доцільністю. Остання підпорядкована функціям 
судової експертизи – значно розширювати пізнавальні можливості суду та 
органів, які ведуть розслідування2.

Принципи судово-експертної діяльності можуть бути двох рівнів: прин-
ципи теорії (судової експертології) і принципи здійснення практичної ді-
яльності. Принципи здійснення судово-експертної діяльності поділяються 
на ті, що передбачені законом, і ті, що прямо не названі в законі як принци-
пи. Тому слід погодитись із тим, що в Законі України «Про судову експер-
тизу» визначено лише основні принципи судово-експертної діяльності – за-
конності, незалежності, об’єктивності та повноти дослідження3.

Важливого значення набуває принцип законності. У теорії права законність 
визначається як режим панування закону, громадянина і посадової особи 
(органу держави). Сутність законності як режиму полягає в тому, що має, 
з одного боку, здійснюватися жорстка, безперечна вимога до всіх органів 
держави та посадових осіб при виконанні ними своїх повноважень найсуво-
рішого додержання букви і духу закону, а з другого – створюватися обстанов-
ка (атмосфера) упевненості кожного громадянина в недоторканності своєї 
особистості, гарантованості реалізації власного правового статусу та невід-
воротності юридичної відповідальності за будь-яке правопорушення4.

Принцип законності в судово-експертній діяльності має декілька специ-
фічних аспектів. Перш за все це забезпечення і захист прав і свобод громадян 
при здійсненні судово-експертної діяльності. В організаційному плані режим 
законності означає сувору регламентацію діяльності судово-експертних 

1 Див.: Винберг Л. А. Принцип целесообразности в криминалистических научных 
и экспертных исследованиях // Вопросы теории судебной экспертизы: Сб. науч. тр. — М., 
1977. — Вып. 31. — С. 108.

2 Див.: Волчецкая Т. С. Основы судебной экспертологии: Учеб. пособ. — Кали-
нинград, 2004. — С. 26.

3 Більш докладно про принципи судово-експертної діяльності, що передбачені 
Законом «Про судову експертизу», див.: Судова експертиза: нормативно-правове 
регулювання та наукові коментарі: Навч.-довід. посіб. — Х., 2004. — С. 224–231.

4 Див.: Словарь терминов по теории государства и права: Учеб. пособ. / Рук. авт. 
кол. Н. И. Панов. — Х., 1997. — С. 48.
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установ1. Істотним є й те, що судово-експертна діяльність має бути чітко 
врегульована законодавчими актами.

Вивчення розглядуваних принципів судово-експертної діяльності до-
зволяє стверджувати, що їх регламентація потребує певного уточнення. Так, 
на нашу думку, має йтися не про незалежність судово-експертної діяльнос-
ті, а про незалежність судового експерта, який проводить дослідження 
в умовах, що виключають будь-яке втручання в його діяльність. О. Р. Рос-
синська зазначає, що принцип незалежності експерта слід розуміти як від-
сутність його залежності від суб’єкта, котрий призначив судову експертизу 
по кримінальній, цивільній справі, справі про адміністративне правопору-
шення. Експерт не залежить від суду, слідчого, дізнавача, прокурора, особи 
чи органу, які розглядають справу, сторін, їх представників та інших осіб, 
зацікавлених у результатах справи2.

Принцип об’єктивності та повноти має бути доповнений ще й всебіч-
ністю. Судовий експерт надає об’єктивні висновки, які повинні ґрунтувати-
ся на всебічних і повних дослідженнях. Що стосується всебічності і повно-
ти досліджень, то вони пов’язані, по-перше, з необхідністю вирішення усіх 
питань, поставлених експерту; по-друге, з дослідженням усіх об’єктів, на-
даних на експертизу; по-третє, з використанням усіх існуючих на даний 
момент апробованих і рекомендованих для практичного застосування мето-
дик експертного дослідження речових доказів3.

Існує думка, згідно з якою вимога всебічності, повноти та об’єктивності 
дослідження обставин справи звернена тільки до владних суб’єктів процесу 
і не стосується інших учасників4. Дійсно, в ч. 1. ст. 22 КПК України пере-
лічені особи, на яких покладається обов’язок вжити всіх передбачених за-
коном заходів для всебічного, повного й об’єктивного дослідження обставин 
справи. До таких осіб кримінально-процесуальний закон відносить суд, про-
курора, слідчого та особу, яка проводить дізнання.

Принцип всебічності, повноти та об’єктивності дослідження обставин 
справи стосовно судово-експертної діяльності набуває специфічного забарв-
лення. Він поширюється на діяльність судового експерта та проведення 
судової експертизи. Дослідження обставин справи визначається предметом 
судової експертизи, тобто тими фактичними даними, що встановлюються на 
підставі спеціальних знань і дослідження матеріалів кримінальної чи ци-
вільної справи. Що ж стосується предмета судової експертизи, то він визна-
чається об’єктом експертного дослідження та питаннями слідчого (суду)5.

Виконання судово-експертної діяльності має ґрунтуватися на принципі 
науковості. Це означає відповідність експертних засобів (методів, методик, 
технологій) науковим даним, проведення експертних досліджень з викорис-

1 Див.: Россинская Е. Р. Вказ. праця. — С. 44.
2 Див.: Там само. — С. 46.
3 Див.: Там само. — С. 46, 47.
4 Див.: Репешко П. И. Принципы уголовного процесса в стадии судебного раз-

бирательства уголовного дела в суде первой инстанции Украины. — Николаев, 
2001. — С. 130, 131.

5 Див.: Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Рос-
синской. — М., 1999. — С. 335.
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танням сучасних досягнень науки і техніки. Незрозуміло, чому цей принцип 
не позначено в законі. З самого початку виникнення експертних установ на 
науковість звертали увагу і навіть зазначали в назві таких установ (кабінети 
науково-судової експертизи, інститути науково-судової експертизи, науково-
дослідні інститути судових експертиз)1.

Т. Павлов відзначав, що наука завжди буває одночасно й методом піз-
нання. Вона завжди є не тільки досягнуте знання, а й пізнання-процес, 
пізнання-прагнення, пізнання, що виникає з практики, яке має своєю вищою 
метою практику2. На цій підставі А. І. Вінберг і Н. Т. Малаховська роблять 
висновок про те, що судова експертологія слугує практиці, спирається на 
міцну основу фактів, установлених практикою і теоретично узагальнених3.

Таким чином, ст. 3 Закону України «Про судову експертизу» може бути 
подана у такій редакції: «Судово-експертна діяльність ґрунтується на прин-
ципах законності, науковості, об’єктивності, всебічності та повноти дослі д -
ження, а також незалежності судового експерта».

Т. В. Иванова, начальник Калининград-
ской лаборатории судебной экспертизы 
Министерства юстиции РФ,
Е. Н. Холопова, профессор кафедры 
№ 17 КПИ ФСБ России, доктор юриди-
ческих наук, кандидат психологических 
наук, доцент

ПРОБЛЕМЫ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И НЕЗАВИСИМОСТИ 
СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проаналізовано проблеми змагальності та незалежності судових екс-
пертів у судочинстві Російської Федерації, а також звернено увагу на на-
зрілу об’єктивну необхідність більш глибокого, системного вивчення тео-
ретичних і практичних аспектів призначення, проведення та використання 
результатів дослідження незалежних експертів.

Проанализированы проблемы состязательности и независимости 
судебных экспертов в судопроизводстве Российской Федерации, а также 
обращено внимание на назревшую объективную необходимость более глу-
бокого, системного изучения теоретических и практических аспектов на-
значения, проведения и использования результатов исследования независимых 
экспертов.

1 Див.: Бокариус Н. Н. ХХV лет работы Харьковского научно-исследовательского 
института судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариус // Проблемы крими-
налистики и судебной экспертизы: Сб. науч. работ. — Х., 1948. — С. 9–27.

2 Див.: Павлов Т. Избранные философские произведения. — М., 1962. — Т. 3. — 
С. 496.

3 Див.: Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Вказ. праця. — С. 17.
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Право на судебную защиту предполагает наличие гарантий, которые по-
зволяли бы реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное 
восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям 
справедливости. Одной из таких гарантий является закрепленное в ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ положение об осуществлении судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия сторон. Состязательность сторон определя-
ет не только содержание процессуальных норм, но и вектор развития юриди-
ческих и других наук, таких как психология, психиатрия, экономика и т. д.

Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ сформулировал 
и определил ее основные принципы и направления развития. Этот 
нормативный акт с учетом общих тенденций развития отечественного за-
конодательства заложил идейные основы для совершенствования норм 
отдельных отраслей права, регулирующих экспертную деятельность, создал 
базу для дальнейших научных исследований теории и практики судебной 
экспертизы.

Принятие указанного закона, глубокое реформирование отраслевого 
законодательства позволили более полно реализовать один из важнейших 
принципов судопроизводства – состязательность. Состязательность судебных 
экспертов в последние годы становится очевидной реальностью. Это связано 
с развитием конституционного принципа состязательности и равноправия 
сторон, а также с ослаблением существовавшего ранее жесткого контроля 
деятельности экспертов. В настоящее время стала широко применяться прак-
тика производства экспертиз в негосударственных учреждениях независимыми 
экспертами. Такие экспертизы законодательно получили статус независимых 
экспертиз.

Однако, как свидетельствует практика, особенности назначения, произ-
водства и использования результатов независимых экспертиз вызывают 
определенные проблемы, а они, в свою очередь, порождают сложности в оцен-
ке конкурирующих заключений экспертов и расхождения в выводах «государ-
ственной» и независимой экспертиз.

Остановимся на некоторых из них.
В историческом и сравнительно-правовом аспектах следует обратиться 

к опыту зарубежных государств в части организации экспертной деятельнос-
ти. Например, в настоящее время в США каждая состязающаяся в суде сто-
рона (сторона защиты и сторона обвинения) вправе пригласить в суд нанято-
го ею эксперта, который в уголовном процессе выступает в качестве свиде-
теля этой стороны и в суде подвергается перекрестному допросу. В связи 
с тем, что услуги эксперта оплачиваются этой стороной, фактически создает-
ся финансовая зависимость эксперта от нанявшей его стороны1, что исклю-
чает полную уверенность в объективности и беспристрастности эксперта при 
производстве экспертизы. Но представляется, что это не мешает суду всесто-

1 См.: Джумайни М. О. О действии принципа состязательности при проведении 
судебной экспертизы по уголовным делам в странах с англо-американской системой 
судопроизводства // Организационно-правовые проблемы судебной экспертизы: Сб. 
науч. тр. ВНИИСЭ. — М., 1982. — С. 115.
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ронне оценить заключение любого из нанятых экспертов обеих сторон с точ-
ки зрения научной обоснованности, достоверности, убедительности и полноты. 
В конечном результате все решает суд на основе тщательного анализа как 
представляемых обеими сторонами экспертиз, так и других имеющихся в деле 
доказательств.

В Германии также весьма развит институт частной экспертизы, который 
успешно функционирует довольно длительное время, составляя реальную 
конкуренцию государственным экспертным учреждениям.

Во Франции при проведении экспертизы этот принцип реализуется в фор-
ме «внутренней состязательности», когда по делу судом назначаются одно-
временно два независимых эксперта (для обеих сторон). Эксперты из числа 
лиц, внесенных в специальный государственный реестр, приглашаются ор-
ганом, ведущим процесс, а не сторонами. «Внутренняя состязательность» 
экспертов, по мнению французских процессуалистов, является гарантией 
соблюдения интересов каждой из сторон, гарантией получения надежного 
доказательства – заключения эксперта1.

Безусловно, в свете происходящей в России административной реформы 
зарубежный опыт функционирования экспертных служб, частных экспертных 
учреждений нуждается в более детальном изучении с точки зрения 
эффективности обеспечения выполнения задач правосудия и защиты инте-
ресов сторон.

Проблемой является правовая регламентация производства экспертиз 
в негосударственных экспертных учреждениях.

В настоящее время широко применяется возможность производства 
экспертиз в негосударственных учреждениях независимыми экспертами 
ведомств, осуществляющих производство по уголовным делам. Представ-
ляется, что разделение судебных экспертиз на государственную и негосу-
дарственную не вполне целесообразно и корректно. Закон говорит о про-
изводстве экспертизы государственными экспертами и «иными экспертами» 
в государственных учреждениях, иных учреждениях и «вне» их. При этом 
«иной» эксперт по ходатайству стороны постановлением (определением) 
судебно-следственных органов может быть привлечен к участию в экспертизе, 
проводимой в государственном экспертном учреждении (ГЭУ). От такого 
симбиоза экспертиза не перестает считаться проведенной в ГЭУ, но при этом 
заключение эксперта, несомненно, становится более полным, объективным, 
мотивированным и, следовательно, «конкурентоспособным» при наличии 
в деле других экспертных заключений, заключений специалистов и других 
данных. Вместе с тем, как показывает практика, чаще всего употребляется 
термин «негосударственная», а экспертизы, проводимые в таких учрежде-
ниях, получили статус независимых. Так, в ст. 53 «Основ законодательства 
РФ об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. (в редакции Федеральных 
законов от 2 марта 1998 г. № 30-ФЗ, от 20 декабря 1999 г. № 214-ФЗ и от 
2 декабря 2000 г. № 139-ФЗ) предусмотрена возможность проведения неза-

1 См.: Зайцева Е. А. К вопросу о состязательной экспертизе в уголовном судопроиз-
водстве // Уголовная юстиция: проблемы правоприменения: Сб. науч. тр. — Волгоград, 
2003. — С. 112.
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висимой медицинской экспертизы при несогласии граждан с заключением 
медицинской экспертизы.

Проведение независимой экспертизы предусмотрено и в ряде постанов-
лений Правительства РФ: «О порядке признания граждан инвалидами» от 
13 августа 1996 г. № 965, «Об утверждении положения о лицензировании 
деятельности в сфере дорожного движения» от 20 ноября 1995 г. № 11, ФЗ 
«Об утверждении положения о лицензировании деятельности, связанной 
с публичным показом кино- и видеофильмов» от 19 сентября 1995 г. № 941 
и др. Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2001 г. № 477 утверж-
дено Положение о проведении независимой идентификационной экспертизы 
товаров и технологий в целях экспортного контроля, которым определяются 
порядок и условия проведения этой независимой экспертизы.

Таким образом, к настоящему времени в России сложились определенные 
условия для дальнейшего становления и развития института независимой 
экспертизы.

Несмотря на то, что независимая экспертиза законодательно закреплена, од-
нако исчерпывающего и общепризнанного определения понятия независимой 
экспертизы в уголовном и гражданском судопроизводстве на данный момент ни 
теорией, ни практикой еще не выработано. Более того, существуют такие термины, 
как «альтернативная», «конкурирующая», «немонополизированная экспертиза» 
и др. Представляется, что стоит согласиться с утверждением В. И. Внукова1, 
который считает, что «независимость» характеризует не сам процесс, а субъекта, 
его осуществляющего, поэтому нужно говорить не о независимой экспертизе, а о 
независимости эксперта, и термин «независимая экспертиза» заменить на термин 
«альтернативная экспертиза» по следующим основаниям:

— замена термина «независимая экспертиза» обоснована в литературном 
и логическом отношениях;

— это исключит противопоставление негосударственной экспертизы (под 
которой чаще всего и подразумевают «независимую экспертизу») государствен-
ной. Так, Толковый словарь русского языка дает определение альтернативы как 
«необходимости выбора одного из двух (или нескольких) возможных реше-
ний». Это наиболее точно отражает суть данной экспертизы – ведь сторона 
может выбрать и государственное, и негосударственное экспертное учреждение 
для производства экспертизы, и частного эксперта – как альтернативу назна-
ченному органом, ведущим производство по делу, эксперту;

— это исключит логическое противоречие, возникающее из-за примене-
ния термина «независимая экспертиза» (все другие экспертизы априори ста-
новятся зависимыми).

Термин «альтернативная экспертиза» семантически «вписывается» в сис-
тему правоотношений, возникающих в состязательном процессе, построен-
ном не только на противопоставлении функций обвинения и защиты, но и на 
наличии равных возможностей для сторон в реализации их законных инте-
ресов.

1 См.: Внуков В. И. Особенности назначения, производства и использования 
результатов независимых экспертиз при расследовании преступлений: Дис. … канд. 
юрид. наук. — Вологда, 2004. — С. 41–43.
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С учетом сложившейся правоприменительной практики традиционно ис-
пользуется термин «независимая экспертиза». Считаем, что его применение 
оправдано только в тех случаях, когда речь идет о производстве экспертизы 
экспертным учреждением (или экспертом), которое не находится в ведомстве, 
осуществляющем производство по уголовному делу, и ее производство не 
оплачено гражданами (или их представителями), имеющими в деле инте-
рес. При анализе научных положений, касающихся сущности судебной 
экспертизы, нами выявлены следующие черты, характеризующие незави-
симую экспертизу:

1) наличие ходатайства сторон о проведении независимой экспертизы 
вне структуры органа, производящего расследование;

2) удовлетворение этого ходатайства органами расследования или 
судом и назначение ими экспертизы:

— либо специалистам, работающим в других ведомствах, в функции 
которых не входит осуществление государственной судебно-экспертной 
деятельности;

— либо негосударственным специализированным экспертным учреж-
дениям;

— либо частному эксперту, имеющему лицензию на производство 
соответствующего исследования.

Основанием для такого вывода является то, что само понятие «незави-
симая экспертиза» предполагает, что такая экспертиза проведена 
независимыми экспертами, после того как одна из сторон обоснованно по-
ставила под сомнение выводы экспертизы, проведенной государственным 
учреждением, либо вообще не доверяет государственным.

Возникают проблемы научно-методического обеспечения независимых 
экспертиз. По нашему мнению, использование экспертами стандар-
тизированных методик будет являться гарантом установления объективных 
факторов по конкретному делу путем производства экспертом обоснованных 
и достоверных исследований. Наличие единой методологической базы ис-
следований, проводимых независимыми экспертами и экспертами 
государственных экспертных учреждений, облегчит суду и сторонам оценку 
результатов таких экспертиз, повысит надежность выводов экспертов, укре-
пит доказательственную базу по делу.

Проблемой является также назначение экспертиз, в том числе 
независимых. В настоящее время правовая инициатива назначения судебных 
экспертиз принадлежит только суду и стороне обвинения, а стороне защиты 
лишь предоставлено право ходатайствовать об этом и представлять доказатель-
ства. Неравенство сторон на стадии предварительного расследования, опреде-
ляемое существующей формой уголовного процесса, порождает предложения 
отдельных процессуалистов расширить права участников процесса со стороны 
защиты при назначении и производстве судебной экспертизы.

Так, В. П. Смирнов предлагает закрепить в законодательном порядке по-
нятие несудебных экспертиз и вводит понятие «состязательность экспертиз». 
Использование этих понятий в уголовном процессе он считает возможным при 
наличии следующих условий: проведение экспертизы не является обязательным, 
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не требует мер принуждения или представления подлинных доказательств, 
а эксперт подлежит допросу в суде. Поскольку возможности сторон влиять на 
процесс назначения экспертизы минимальны, а корреспондирующие обязаннос-
ти суда отсутствуют, автор предлагает запретить суду назначать экспертизу по 
собственной инициативе, если ее проведение не является обязательным, а также 
предусмотреть правило, согласно которому взаимное соглашение сторон о выборе 
эксперта (экспертов) имеет обязывающее значение для суда1.

Р. С. Белкин писал, что подозреваемому, обвиняемому и их защитникам 
нужно «... предоставить право самостоятельно решать вопрос о необходи-
мости проведения судебной экспертизы и дать возможность реализовать это 
право независимо от усмотрения следователя или суда. Полагаем, что закон 
должен предоставить право защитнику обвиняемого по собственной иници-
ативе или по желанию обвиняемого назначать судебную экспертизу, поручать 
ее производство выбранному также по собственному усмотрению эксперту 
(экспертам), присутствовать при производстве экспертизы. Причем защитни-
ку должно быть предоставлено право назначать и дополнительную, и по-
вторную экспертизы и в тех случаях, когда экспертиза назначена органом 
расследования, который отказывает в ходатайстве обвиняемого или его за-
щитника в проведении дополнительной или повторной экспертизы по ре-
зультатам оценки заключения этой первоначальной экспертизы»2.

В связи с этим для устранения противоречий и нарушений принципа со-
стязательности в уголовном судопроизводстве при назначении экспертиз, 
когда сторона зашиты фактически не участвует в процессе назначения 
экспертиз, предлагается обязать следователя и суд удовлетворять обоснованные 
ходатайства защитника о назначении экспертизы, в том числе оставить за 
защитой право выбора эксперта или экспертной организации; запретить сле-
дователю и суду исключать вопросы, поставленные на разрешение эксперта 
стороной защиты, оставив за ними право ставить перед экспертом другие 
вопросы.

Представляется, что законодательное принятие этих предложений поло-
жительно повлияет на более полную реализацию принципа состязательнос-
ти в уголовном процессе.

Одна из проблем состоит в том, что бывшие сотрудники государственных 
экспертных учреждений продолжают свою деятельность в составе 
негосударственных экспертных организаций, при этом в ряде случаев забывая 
о профессиональной чести. Как никогда, сегодня получили распространение 
«заказные экспертизы», выводы которых напрямую зависят от желаний за-
казчика исследования. Не является секретом и тот факт, что у таких специа-
листов существуют и определенные расценки. Для получения результатов 
(выводов), заведомо не являющихся достоверными, существуют тарифы, 
размеры которых многократно превышают установленные. «Так, одним из 
сотрудников частной юридической фирмы г. Екатеринбурга, в прошлом яв-

1 См.: Смирнов В. П. Состязательное начало по уголовным делам в суде первой 
инстанции: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 21.

2 См.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пособ. для вузов. — М., 
2001. — С. 619.
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лявшимся экспертом-криминалистом системы МВД, после проведения 
транспортно-трасологического исследования, было лично заявлено о том, 
что клиент в их фирме всегда прав и он получит заключение с теми выводами, 
которые ему угодны в данный момент»1.

Другой существенной проблемой является оценка следствием или судом 
заключений экспертов не только независимых экспертиз, но и экспертиз, 
выполненных в государственных экспертных учреждениях. В качестве при-
мера можно привести оценку заключения судебно-психиатрической 
экспертизы (СПЭ), поскольку эта экспертиза на современном этапе являет-
ся самой монополизированной.

Суды, как правило, не утруждают себя сколь-либо полной оценкой за-
ключения эксперта, как того требуют нормы процессуального законодатель-
ства. В судебных решениях не указывается, на чем основаны выводы 
эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на 
экспертизу, и проведен ли им соответствующий анализ. Суды по-прежнему 
относятся к акту СПЭ как к решающему средству доказывания и не оцени-
вают его в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами2. 
В такой ситуации повышается риск вынесения судом необоснованных ре-
шений.

Одним из путей выхода из создавшегося положения должно стать рас-
ширение, а не ограничение круга профессионалов, привлекаемых к произ-
водству СПЭ. Именно состязательность, представление альтернативных 
экспертных заключений способны повысить качество экспертиз, вывести 
экспертную систему из состояния стагнации3, что в свою очередь будет спо-
собствовать обеспечению полноты исследования доказательств и установ-
лению истины по делу.

При сравнении результатов экспертиз следователь (суд) должен оценить 
их с точки зрения истинности, достоверности, научности и полноты. Ана-
лизируя заключения этих экспертиз, следователь (суд) должен прийти 
к выводу о доказательном потенциале каждой из них и в конечном счете 
решить вопрос о виновности либо невиновности лица.

Следует обратить внимание на то, что в условиях развития науки и тех-
ники, усложнения экспертных методов и методик оценка заключений 
государственных и негосударственных экспертов представляет собой слож-
ную задачу для следствия и суда.

Оценить научную обоснованность выводов, правильность выбора и при-
менения методов исследования может только высококвалифицированный 
специалист, обладающий теми же специальными знаниями, что и эксперт. 
Следователь и суд при возникновении затруднений с определением доказа-

1 Кузнецов П. С., Макушкин И. О. Проблема состязательности судебных 
экспертов // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: Матер. 
Международ. науч.-практ. конф. — М., 2007. — С. 145.

2 Эти вопросы особо отражены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебном решении» от 19 декабря 2003 г. № 23.

3 См.: Цымбал Е. И. Перспективы развития судебно-психиатрической экспертизы // 
Независимый психиатрический журнал. — 2004. — № IV. — С. 40–41.
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тельственной значимости заключений экспертов должны обращаться за 
помощью к специалисту для консультаций по некоторым вопросам, 
связанным с применением в них специальных знаний, для более полной 
и правильной их оценки, поскольку не всегда в процессе допроса эксперта 
они могут получить нужную информацию.

Таким образом, особенности назначения, производства и использования 
результатов независимых экспертиз, как показывает практика, вызывают 
определенные проблемы, к которым можно отнести лицензирование, качество 
подготовки кадров, техническое оснащение и наличие стандартизированных 
методик производства экспертиз, проблемы приема, передачи, хранения и сбе-
режения объектов экспертиз, оценки заключений и др.

Эти нерешенные проблемы в свою очередь порождают сложности 
в оценке конкурирующих или альтернативных заключений экспертов и рас-
хождения в выводах «государственной» и независимой экспертиз. Сказанное 
свидетельствует о назревшей объективной необходимости более глубокого, 
системного исследования теоретических и практических аспектов назна-
чения, производства и использования результатов независимых экспертиз 
в уголовном судопроизводстве Российской Федерации.

Г. А. Сергаева, ведущий эксперт При-
волжского регионального центра судеб-
ной экспертизы, кандидат юридических 
наук

ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧАЕМАЯ 
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ВОЛОКНИСТЫХ 

МАТЕРИАЛОВ

Викладено принципи оцінки доказової інформації, одержаної при екс-
пертному дослідженні мікрокількостей волокнистих матеріалів. Наведено 
перелік питань, що ставляться на вирішення експертизи. Запропоновано 
варіанти експертних висновків за результатами експертного дослідження.

Изложены принципы оценки доказательственной информации, полу-
ченной при экспертном исследовании микроколичеств волокнистых мате-
риалов. Приведен перечень вопросов, ставящихся на разрешение экспертизы. 
Предложены варианты экспертных выводов по результатам экспертного 
исследования.

Исследование экспертом-волокноведом обнаруженных на поверхности 
объектов-носителей таких «немых» свидетелей событий преступления, как 
невидимые простым глазом наслоения фрагментов текстильных волокон, 
позволяет получить информацию, играющую важную роль в раскрытии 
преступлений и изобличении лиц, их совершивших, и тем самым оказывает 
неоценимую помощь следственным работникам, расследующим дела 
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различных категорий, где в орбиту судопроизводства попадают изделия из 
волокнистых материалов.

В качестве носителей доказательственной информации эти микрообъекты 
ценны прежде всего потому, что помогают следователю или суду установить 
факт контактного взаимодействия многих объектов, в том числе комплектов 
одежды людей в связи с обстоятельствами совершения преступления.

При назначении экспертизы по исследованию микрочастиц волокнистых 
материалов следователя прежде всего интересует вопрос: «Имеются ли на 
каких-либо предметах одежды потерпевшего микрочастицы волокон от 
одежды подозреваемого лица?», что равнозначно вопросу: «Являются ли 
обнаруженные на предмете-носителе микрочастицы частью индивидуально 
определенного предмета одежды, принадлежащего конкретному лицу?».

Для придания криминалистической направленности исследованию мик-
роколичеств волокнистых материалов теоретики ранее, к сожалению, 
выдвинули постулат о возможности идентификации конкретного объекта 
волокнистой природы по отделенным от него микрочастицам, несмотря на 
то что возможность идентификации материалов и веществ по признакам 
состава и структуры отрицали некоторые ведущие ученые – Р. С. Белкин, 
А. Н. Васильев, А. И. Винберг.

Выдвижение указанного постулата негативно сказалось на практике 
проведения криминалистических экспертиз микроколичеств волокнистых 
материалов, поскольку задачи такого рода экспертизы следственные работ-
ники и суд понимали преимущественно как идентификационные, на что 
и была направлена их ориентировка – требовать решения в основном вопро-
сов идентификации конкретных объектов волокнистой природы по 
отделенным от них микрочастицам.

Однако эта частная задача индивидуального отождествления объекта 
волокнистой природы по микроволокнам, оставленным на другом предмете-
носителе, разрешима только теоретически, и то в случае одновременного 
выполнения двух условий:

— идентифицируемый объект должен иметь уникальный практически 
неповторяющийся волокнистый состав;

— для предмета носителя, на котором обнаруживаются микроволокна, 
однозначно исключается возможность как контактного, так и бесконтактно-
го попадания на его поверхность волокон вне связи с исследуемым 
событием.

Кроме того, имеется ряд других причин невозможности идентификации 
конкретного объекта волокнистой природы по отделившимся от него микро-
частицам:

— стандартизация технологических процессов изготовления текстильных 
материалов;

— однотипность изменений в структуре и составе под влиянием эксплу-
атационных факторов, что существенно затрудняет выявление индивидуа-
лизирующих признаков при установлении принадлежности волокон-
наслоений конкретному предмету волокнистой природы;

— индивидуализирующие признаки изделия из текстильных материалов 
обычно не передаются в микроследах-наслоениях волокон. Так, микрочас-
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тица волокна не содержит информации о признаках внешнего строения 
изделий: фасоне, размере, технологических признаках прядения и ткачества, 
локальных повреждениях. Неоднозначно передается в элементарном волок-
не и информация о виде волокнистого материала (ткань, трикотаж, пряжа), 
из которого изготовлено изделие;

— одинаковые по природе волокна могут входить в различные по виду 
и назначению изделия;

— в наслоениях микрочастиц волокон обычно неадекватно отображает-
ся информация и о субстанциональных свойствах целого: наслоения прак-
тически всегда содержат лишь часть такой информации.

На современном этапе развития данного вида экспертизы в отношении 
микронаслоений волокон успешно решаются задачи:

— обнаружения микрочастиц волокон на поверхности проверяемых 
предметов-носителей или в массе иных проверяемых;

— установления общей родовой (групповой) принадлежности волокон 
в составе материала объекта волокнистой природы и наслоениях на предмете- 
носителе, иными словами, их одинаковости по совокупности свойств.

При этом формы экспертных выводов по результатам их сравнительно-
го исследования следующие.

1. Категорический отрицательный вывод об отсутствии общей родовой 
(групповой) принадлежности сравниваемых объектов при обнаружении их 
несовместимых свойств. Несовместимыми являются такие различия, которые 
не могли возникнуть в результате изменения объекта во времени.

Значение такого отрицательного вывода не всегда должным образом 
оценивается судьями, следователями и самими экспертами. Отрицательное 
заключение об отсутствии общей родовой (групповой) принадлежности надо 
строить таким образом, чтобы оно наряду с негативной частью (исключение 
проверяемого объекта) содержало позитивную информацию об искомом 
объекте. Очевидно, что доказательственное значение такого отрицательного 
вывода значительно выше.

2. Категорический положительный вывод эксперта об общей родовой 
(групповой) принадлежности сравниваемых объектов.

Такие выводы о разных уровнях индивидуализации являются судебным 
доказательством и служат средством установления искомого объекта. Выводы 
подобной формы устанавливают более или менее узкий круг объектов (род, 
группу), в числе которых находится искомый. Различие родового и группо-
вого тождеств состоит в том, что они отражают разные уровни выделения 
искомого объекта, т. е. более широкий (род) или более узкий (группа) круг 
объектов, в число которых входят сравниваемые.

Недостатки такой формы выводов, а их число составляет 95% всех 
экспертных выводов по результатам исследования микроколичеств 
волокнистых материалов, заключаются также в следующем.

Во-первых, они не содержат никакой экспертной оценки их значимости 
для установления главного доказательственного факта – контакта лиц в мо-
мент события преступления и ограничиваются констатацией выявленного 
экспертом промежуточного факта. Они не объясняют, в какой же степени 
установленные экспертом факты обосновывают конечный тезис.
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Во-вторых, как правило, следователь и суд некритически относятся 
к такому категорическому положительному выводу и трансформируют смысл 
экспертного вывода об общей родовой (групповой) принадлежности микро-
частиц в вывод о безоговорочном тождестве, ссылаясь в обвинительном 
заключении или приговоре суда на то, что эксперт дал категорический 
положительный ответ о принадлежности.

В-третьих, такой формы выводы ни в коей мере не решают задачу ин-
дивидуализации единичного искомого объекта, выделения его из нескольких 
проверяемых.

Задача следствия и суда, суммируя всю информацию об искомом объекте, 
добытую в ходе следственных, судебных действий, экспертных исследова-
ний, индивидуализировать, т. е. выделить тот комплект одежды или предмет, 
который был в момент совершения события на лице-участнике события.

Ранее одной из распространенных форм вывода по результатам иссле-
дования микроколичеств волокнистых материалов было предположительное 
заключение о тождестве, или его вероятная форма.

Вероятная форма заключения эксперта указывает на два существенных 
обстоятельства:

— в результате исследования не обнаружено данных, препятствующих 
положительному разрешению поставленного вопроса;

— результаты исследования недостаточны для категорического разре-
шения вопроса.

Недостаточность установленных данных означала то, что этими данными 
нельзя ограничиваться, необходимо восполнить их в процессе доказывания.

Общим для указанных форм экспертных выводов является недостаточ-
ность информации для достоверного выделения единичного объекта. Раз-
личие же в том, что при даче вероятного заключения идентификационная 
информация, выявленная экспертом, обеспечивает выяснение индивидуаль-
ного объекта, но не обеспечивает полной надежности вывода, который в силу 
этого дан в вероятной форме. В случае установления родового (группового) 
тождества полученная информация обеспечивает полную надежность вывода 
эксперта, но не обеспечивает индивидуализацию единичного из массы 
однородных объектов.

Но в связи с тем, что вероятное заключение не устанавливает достовер-
но искомый факт, по руководящему указанию Пленума Верховного Суда 
СССР (1971 г.) такая форма вывода не могла быть использована в обосно-
вание обвинительного приговора. В экспертной практике именно в резуль-
тате поиска пути преодоления недостающей идентификационной информа-
ции, содержащейся в подобных выводах экспертизы, возникла идея уста-
новления факта контактного взаимодействия объектов (ФКВ).

Родоначальником этой идеи следует считать М. Я. Сегая1, который об-
ратил внимание на то, что не только следообразующий идентифицируемый 
объект отображается на следовоспринимающем, но и следовоспринимающий 

1 См.: Сегай М. Я. Научно-технический прогресс и методические проблемы 
судебной экспертизы материальных следов преступлений // Криминалистика и су-
дебная экспертиза. — К., 1974. — Вып. 10.
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объект в той или иной степени также отображается на следоообразующем 
объекте, т. е. имеет место дополнительная информация о событии, устанав-
ливаемом по делу. М. Я. Сегай теоретически предложил использовать весь 
объем информации, связанной с событием контактного взаимодействия 
в целом.

Основные же положения экспертизы по установлению ФКВ элементов 
вещной обстановки были впервые изложены в работе В. С. Митричева 
и М. Н. Тарана в 1978 г., где подчеркивалось, что экспертизы по установле-
нию ФКВ элементов вещной обстановки целесообразно проводить, когда 
идентификационное исследование не завершено отождествлением одного 
или обоих взаимодействующих элементов вещной обстановки1.

Интерес к проблеме ФКВ со стороны следственных (судебных) работ-
ников объясняется рядом причин:

— следственная (судебная) задача установления ФКВ элементов вещной 
обстановки по сравнению с индивидуальным отождествлением имеет зна-
чительно большую вероятность решения, поскольку индивидуальным в пер-
вую очередь является механизм контактного взаимодействия;

— не во всех случаях даже на основе установления факта тождества 
конкретного предмета (объекта) с очевидностью можно сделать вывод об 
образовании следа на воспринимающем объекте в результате контактного 
взаимодействия следовоспринимающего и следообразующего объектов;

— возможность использования для установления ФКВ элементов вещ-
ной обстановки экспертного вывода даже в форме установления общей родо-
вой (групповой) принадлежности сравниваемых объектов.

Признаками контактного взаимодействия (механического взаимодей-
ствия объектов с устойчивой морфологией, обеспечивающей их способность 
передавать и воспринимать в следах информацию об этом взаимодействии) 
являются:

— наличие на предметах-носителях взаимопереходящих микрочастиц 
текстильных волокон, образующихся в результате встречного переноса час-
тиц материалов одежды и имеющих общую родовую (групповую) принад-
лежность с волокнами следоообразующего и следовоспринимающего 
объектов;

— качественное разнообразие и количество обнаруженных волокон-
наслоений;

—локализация наслоений как на отдельном предмете одежды, так и на 
различных участках одного предмета;

— наличие одинаковых посторонних частиц (текстильных волокон, 
микрочастиц материалов и веществ иной природы).

Однако на пути экспертно-практического воплощения идеи решения 
задачи ФКВ объектов возникли нерешаемые проблемы принципиального 
характера. Поэтому, по мнению некоторых ученых (В. Ф. Берзин, З. А. Ко-
вальчук, З. С. Меленевская) от попытки решения задач ФКВ как экспертной 

1 См.: Митричев В. С., Таран М. Н. Основные положения экспертизы в целях 
установления факта контактного взаимодействия элементов вещной обстановки // 
Вопросы теории и методики экспертизы в целях установления факта контактного 
взаимодействия элементов вещной обстановки. — М., 1978.
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задачи следует отказаться, поскольку недопустимо формулирование вывода 
о ФКВ на основании суммирования идентификационной информации1.

Подобную позицию занимал и Г. Л. Грановский, который констатировал 
невозможность решения вопроса о том, находился ли объект в контактном 
взаимодействии со следовоспринимающим, если не будет установлено, что 
след оставлен именно проверяемым объектом, т. е. положительное решение 
вопроса о ФКВ возможно только в случае индивидуальной идентификации 
объекта2.

В. Я. Колдин обращает внимание на то, что ФКВ не может быть объектом 
экспертизы, так как является предметом процессуального доказывания, ибо 
следователь, назначая экспертизу, только предполагает факт реального кон-
тактного взаимодействия объектов. И после производства экспертизы 
указанный факт еще подлежит процессуальному доказыванию3.

Возможности решения задачи ФКВ экспертами действительно 
ограничены многими объективными и субъективными факторами. Досто-
верное установление ФКВ объектов обеспечивается наличием данных, 
которые часто неизвестны эксперту, а именно:

— исключено ли попадание микрочастиц на предметы-носители вне 
связи с событием преступления;

— соответствует ли локализация следов-наслоений на предмете-носителе 
механизму совершения преступления;

— имел ли место контакт объектов в некриминальных обстоятель-
ствах;

— о степени распространенности подобных объектов в окружающей 
обстановке;

— сведений о материальной субстанции окружающей среды, условиях 
и механизме рассматриваемого события.

Таким образом, сумма полученных экспертом признаков контактного 
взаимодействия объектов на любом уровне их отождествления не может 
быть основанием для экспертного вывода об имевшем ранее место ФКВ 
объектов.

Факт контактного взаимодействия объектов как доказательственный 
факт должен устанавливаться следователем (судом) на основе частной 
системы доказательств. Заключение эксперта может при этом рассматри-
ваться как один из источников доказательств и не более, независимо от 
формы вывода (на уровне родового или группового тождества, в том числе 
в вероятной форме, и даже на уровне признания комплекса взаимоперехо-
дящих волокон индивидуальным).

Представление об экспертизе как самостоятельном и достаточном сред-
стве установления ФКВ по уголовным делам необоснованно и противоречит 

1 См.: Берзин В. Ф., Ковальчук З. А., Меленевская З. С. О нереальных 
идентификационных задачах в теории и практике криминалистической экспертизы // 
Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1988. — Вып. 36.

2 См.: Грановский Г. Л. Взаимодействие через тождество и тождество через вза-
имодействие // Вопросы теории и методики экспертизы в целях установления факта 
контактного взаимодействия элементов вещной обстановки. — М., 1978.

3 См.: Колдин В. Я. Судебная идентификация. — М., 2002.
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теории судебных доказательств. Между тем именно вывод о достаточности 
экспертного заключения для обеспечения достоверности установления ФКВ 
делался в ряде методических рекомендаций для следователей и судей, что 
дезориентировало следственную и судебную практику. Однако, даже если 
бы эксперт и констатировал в своем заключении ФКВ двух комплектов 
одежды, то он решил бы категорически только промежуточную задачу 
доказывания, конечная задача которого – установление факта контакта лиц-
участников события. Решить задачу о том, во что было одето конкретное 
лицо в момент совершения преступления, эксперт не в состоянии. Только 
следователь на основе всей собранной по делу доказательственной инфор-
мации может четко знать, во что были одеты преступник и потерпевший 
в момент события.

Эффективным в установлении ФКВ объектов является путь, суть кото-
рого заключается в воссоздании и оценке ситуации контактного взаимодей-
ствия, в том числе и по выявленной экспертом совокупности признаков этого 
взаимодействия.

Резюмируя изложенное и подводя итоги многолетнему практическому 
опыту работы с микрочастицами, можно констатировать следующее:

— в задачу экспертного исследования с помощью технико-крими-
налистических методов входит выявление объективных признаков предпо-
лагаемого контактного взаимодействия объектов в виде наслоений микро-
частиц волокон, соответствующих по всем технологическим и иным пара-
метрам (в частности, эксплуатационным) аналогичным волокнам в составе 
материалов одежды другого лица;

— в компетенцию других органов доказывания входит подтверждение 
иными процессуальными действиями наличия в прошлом контакта лиц 
в этих предметах одежды, в том числе установление характера этого контакт-
ного взаимодействия.

Поэтому вопрос о ФКВ комплектов одежды или иных объектов волок-
нистой природы как вопрос юридического характера не может ставиться 
перед экспертом. На основании же выделения и оценки признаков контакт-
ного взаимодействия объектов эксперт может сделать такие варианты 
выводов.

Первый вариант: категорический положительный – о наличии на комп-
лектах одежды неповторимой совокупности взаимопереходящих микрочастиц 
волокнистых материалов (иных веществ), для которых установлена общая 
родовая и оптимально узкая общая групповая принадлежность с высокой 
идентификационной значимостью; с указанием конкретной локализации 
и количества наслоений как волокон, так и иных веществ, отображающих 
внешнюю среду на взаимодействующих объектах. Вывод дается в форме: «На 
комплекте одежды обвиняемого и потерпевшего (на конкретных участках 
поверхности предметов одежды) выявлена совокупность взаимопереходящих 
волокон общей родовой и групповой принадлежности с соответствующими 
волокнами в составе материалов их одежды. Наличие взаимопереходящих 
волокон на указанных комплектах одежды оценивается экспертом как основ-
ной признак их предполагаемого контактного взаимодействия».
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Вывод экспертного заключения о наличии на предположительно контак-
тировавших комплектах одежды признаков их контактного взаимодействия 
в виде взаимопереходящих микрочастиц волокон и частиц иной природы по-
зволяет лицам, не владеющим специальными познаниями в данной области, 
оценить выявленную экспертом информацию, содержащую элемент ее кри-
миналистической оценки, и в более полном объеме использовать данные 
экспертизы об общей родовой (групповой) принадлежности объектов.

Второй вариант: категорический отрицательный – об отсутствии указанных 
как идентификационных, так и диагностических признаков контактного вза-
имодействия. Вывод дается в форме: «Признаков предполагаемого контактно-
го взаимодействия объектов в виде взаимопереходящих наслоений, отражаю-
щих в большом объеме волокнистый состав проверяемых комплектов одежды 
лиц-участников события, на момент исследования не имеется».

Именно в такой ситуации наиболее четко понимается правильность по-
становки и решения вопроса только о выявлении признаков контактного 
взаимодействия, а не самого ФКВ, поскольку даже отсутствие соответству-
ющих волокон-наслоений еще не позволяет эксперту судить о том, имел ли 
место такой факт в прошлом.

Третий вариант вывода предлагается в том случае, когда не выявлена 
совокупность взаимопереходящих волокон; установлен либо односторонний 
перенос микрочастиц волокон, имеющих общую родовую (групповую) при-
надлежность с соответствующими волокнами от материалов другого комп-
лекта, либо подобные наслоения обнаружены в единичных количествах. 
Полученные результаты исследования не позволяют оценить обнаруженные 
наслоения как признак предполагаемого контактного взаимодействия комп-
лектов одежды. В этом случае необходимо закончить оценку результатов 
исследований фразой: «Не представляется возможным оценить наличие 
обнаруженных наслоений как признак имевшего ранее место контактного 
взаимодействия комплектов одежды ввиду малочисленности, односторон-
него переноса и т. д.».

О. М. Моїсєєв, провідний науковий 
співробітник Донецького НДІСЕ, кан-
дидат юридичних наук, доцент

ОПЕРОГРАМА В СТРУКТУРІ ЕКСПЕРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Запропоновано документальні форми контролю за проведенням комі-
сійних експертиз з боку керівника судово-експертної установи.

Предложены документальные формы контроля за проведением 
комиссионных експертиз со стороны руководителя судебно-экспертного 
учреждения.

Експертні технології – це управлінські системи оптимального та резуль-
тативного застосування ресурсів (матеріальних, технічних і фінансових, 
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трудових, інтелектуальних, нормативно-правових) судово-експертної уста-
нови (СЕУ) для забезпечення достовірного та повного розв’язання завдань 
судово-експертної практики.

Проблеми, пов’язані з упровадженням експертних технологій у судово-
експертну практику розробляли М. Я. Сегай, В. К. Стринжа, Р. С. Бєлкін, 
Н. А. Замараєва, В. Я. Колдін, О. А. Крестовніков1 та ін. До складу експерт-
них технологій входять організаційний блок, а також блоки кадрового, 
науково-методичного, матеріально-технічного забезпечення2. Однак до сьо-
годні в науковій літературі цілеспрямовано не вивчалися організаційні ас-
пекти експертних технологій, тоді як ефективність судової експертизи зна-
чною мірою забезпечується оптимальною організацією її проведення.

Актуальність теми цієї статті визначається необхідністю розроблення до-
кументальної форми управління організацією і проведенням комісійної екс-
пертизи в СЕУ. Розглядаємо один із ключових елементів експертної технології – 
процедуру управління проведенням судової експертизи – на прикладі організа-
ції роботи комісії експертів в СEУ при виконанні комплексного дослідження. 
Вивчалася практика комісійних комплексних експертиз у Донецькому НДІСЕ, 
які виконувалися судовими експертами різних лабораторій і відомств.

При проведенні комісійних експертних досліджень, особливо за завдан-
нями, що потребують комплексного підходу, значна роль в організації та 
контролі за цим процесом належить керівнику судово-експертної установи. 
У необхідних випадках він призначає комісію експертів, враховуючи різні 
чинники організаційного характеру (наявність експертів потрібної спеціалі-
зації та кваліфікації, працездатність технічного обладнання, розташування 
лабораторій і засоби зв’язку між ними тощо). При цьому він користується 
різними документальними формами відображення процесу управління таким 
дослідженням. Однак дотепер практика ще не виробила такої форми, яка 
б задовольняла вимогам оптимізації проведення комісійних комплексних 
досліджень за експертними технологіями.

Як документальну форму управління проведенням комісійної експерти-
зи з боку керівника СЕУ пропонуємо використовувати оперограму3 – до-
кумент, який відображає послідовність дій учасників комісійної експертизи. 
Оперограму можуть складати керівник СЕУ (чи його заступник), керівник 
підрозділу, у якому проводиться комісійна експертиза (лабораторії, відділу 
чи сектору), керівник комісії експертів або інша особа за дорученням керів-
ника СЕУ.

1 Див.: Сегай М. Я., Стринжа В. К. Актуальные проблемы экспертной техноло-
гии в условиях НТР // Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1984. — Вып. 29. — 
С. 3–7; Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. — М., 2000. — С. 261; За-
мараева Н. А. Понятие, структура экспертной технологии // Актуальные вопросы 
организации и производства судебных экспертиз: Матер. школы-семинара. — 1999. — 
С. 29–41; Колдин В. Я., Крестовников О. А. Судебно-экспертные науки и технологии // 
Теория и практика судебной экспертизы. — М., 2006. — № 1. — С. 12–19.

2 Див.: Моїсєєв О. М. Уточнене визначення документів та експертна технологія 
їх дослідження // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — Х., 2002. — 
Вип. 17. — С. 24–29.

3 Див.: Качалина Л. Р. Научная организация управленческого труда – оргпроек-
тирование. — М., 1973. — С. 143, 144.
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Оперограма подається у вигляді таблиці (табл. 1), за рядками якої вмі-
щено основні операції у визначеній послідовності, котрі здійснюють учас-
ники комісійної експертизи: експерт, голова комісії експертів, керівник 
підрозділу СЕУ (лабораторії, відділу чи сектору, у якому проводиться комі-
сійна експертиза), керівник СЕУ, а також канцелярія, як підрозділ СЕУ із 
здійснення процедур одержання та передавання об’єктів і матеріалів від 
замовника експертизи до інших учасників комісійної експертизи та повер-
нення висновку експерта й об’єктів замовнику. Операції, які здійснюють 
учасники комісійної експертизи, поділяються на ручні (в оперограмі позна-
чаються «Р»), логічні (позначення «Л») і операції з використанням 
комп’ютерної техніки та приладової бази (позначення «П»). За наявності 
альтернатив усі учасники комісійної експертизи оптимізують свої дії за 
критерієм мінімізації ризику втрати експертної інформації1.

Оперограма відображає перебіг експертного дослідження від моменту 
надходження постанови (ухвали) про призначення експертизи й об’єктів 
(матеріалів) експертизи до СЕУ (крок 1) до моменту надіслання результатів 
експертизи замовнику (крок 16). Для спрощення наводиться оперограма для 
комісії у складі двох експертів (експерт і голова комісії), але вона може бути 
розширена до будь-якого складу комісії експертів – шляхом додавання стовп-
чику таблиці для відображення дій кожного експерта.

Першим кроком у проведенні комісійної експертизи визначається над-
ходження постанови/ухвали про призначення експертизи, одержання об’єктів 
і матеріалів для дослідження. У канцелярії СЕУ вони належним чином до-
кументально фіксуються, чим забезпечується можливість контролю строків 
виконання експертизи. Ця операція виконується в ручний спосіб (крок 1).

У подальшому керівник СЕУ (його заступник) перевіряє матеріали, що 
надійшли, на відповідність завдання компетенції СЕУ (крок 2). На цьому 
кроці він прогнозує, які підрозділи СЕУ мають бути задіяними або з якими 
іншими СЕУ, науково-дослідними установами, організаціями чи окремими 
фахівцями потребується взаємодія в проведенні судової експертизи. Шляхом 
застосування логічних методів керівник СЕУ визначає провідний підрозділ, 
якому він доручає проведення даної експертизи (крок 3), а на супровідний 
документ накладається резолюція (крок 4). Далі через канцелярію матеріли 
на експертизу передаються до провідного підрозділу СЕУ (крок 5).

Керівник провідного підрозділу визначає склад комісії експертів, урахо-
вуючи чинники професійного, організаційного, психологічного характеру, 
серед яких виокремлюються обсяг спеціальних знань експертів, котрі пра-
цюють у СЕУ, де проводиться комісійна експертиза, межі компетенції кож-
ного співробітника, рівень їх кваліфікації; ситуативні чинники – завантаже-
ність судових експертів на час проведення комісійної експертизи, різні об-

1 Див.: Моїсєєв О. М. Предмет експертної технології: теоретичні та практичні 
аспекти проблеми // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб. наук. 
ст. — Донецьк, 2003. — № 1. — С. 162–169; Він же. Експертна технологія і критерії 
оптимізації її застосування // Криміналістичні та процесуальні проблеми, що вини-
кають під час проведення слідчих дій: Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. — До-
нецьк, 2006. — С. 386–390.



40

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

меження робочого часу, які виникають від перебування працівника у від-
рядженні, відпустці, на лікарняному тощо (крок 6).

Т а б л и ц я  1
Оперограма комісійної експертизи

№ 
кроку Канцелярія Керівник 

СЕУ
Керівник 
підрозділу

Голова 
комісії Експерт Операція

1 Р
Одержання постанови/
ухва  ли, об’єктів, мате-
ріалів

2 Л Перевірка на відповід-
ність компетенції СЕУ

3 Л Визначення провідного 
підрозділу

4 Р Накладення резолюції

5 Р
Передання постанови/ухва-
ли, об’єктів, матеріалів до 
провідного підрозділу

6 Л Визначення комісії екс-
пертів та її голови

7 Л Розподіл завдань між 
експертами

8 Р
Одержання матеріалів на 
дослідження та їх пере-
вірка

9 П Проведення дослідження

10 Л Оцінка результатів, фор-
мулювання висновків

11 П
Оформлення частини 
висновку, передання її 
голові комісії

12 Л Узагальнення, формулю-
вання висновків

13 П Оформлення висновку 
комісійної експертизи

14 Л
Перевірка на обґрунтова-
ність, аргументованість, 
повноту, точність

15 Р Підписання супровідно-
го документа

16 Р Надіслання висновку 
експертизи замовнику

Примітки: Р – ручна, Л – логічна, П – з використанням ПЕОМ і приладової бази.
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Далі оперограма відображає проведення судової експертизи комісією 
експертів. Голова комісії розподіляє завдання між експертами, встановлює 
строки та послідовність їх виконання (крок 7). Експерт одержує матеріали 
для дослідження та перевіряє їх за формальними критеріями (реквізити по-
станови/ухвали на призначення експертизи, відповідність досліджуваних 
об’єктів і матеріалів, упакування речових доказів тощо). Експерт фіксує 
в робочому журналі надходження об’єктів (матеріалів), встановлює зміст, 
послідовність і строки необхідних досліджень (крок 8).

Проведення дослідження експертом, оцінка результатів, формулювання 
висновків, оформлення частини тексту висновку комісійної експертизи та 
передавання її до голови комісії відображаються в оперограмі кроками 9–11.

Одержавши результати досліджень від експерта, голова комісії узагаль-
нює їх, формулює висновки комісійної експертизи (логічна операція, крок 12), 
оформлює висновок комісійної експертизи (крок 13), який передає керівни-
ку підрозділу.

Керівник підрозділу СЕУ перевіряє висновок комісійної експертизи за 
критеріями якості оформлення тексту та ілюстративного матеріалу, а також 
відповідності компетенції комісії зробленим висновкам (логічна операція, 
крок 14).

Керівник СЕУ підписує супровідні документи (крок 15), а канцелярія 
оформлює матеріали проведеної комісійної експертизи на надіслання за-
мовнику (крок 16).

Опрацьована нами судово-експертна практика свідчить про те, що при 
проведенні комісійних експертиз співробітниками різних лабораторій і ві-
домств важливого значення набуває передавання проміжних результатів між 
експертами та іншими учасниками комісійної експертизи. Таку операцію по-
винна здійснювати канцелярія СЕУ для забезпечення збереження матеріалів 
і можливості контрою строків виконання завдань різними експертами. Опе-
рації передавання матеріалів через канцелярію відображені кроками 1, 5, 16.

Голова комісії експертів розподіляє завдання між експертами, контролює 
строки виконання окремих досліджень, формулює загальні висновки комі-
сійної експертизи, оформлює висновок експертизи як процесуальний до-
кумент (кроки 7, 12, 13).

Одержані результати перевіряє також керівник підрозділу СЕУ, у якому 
проводилася експертиза (керівник лабораторії, відділу, сектору). За обсягом 
своїх спеціальних знань він може логічними методами перевірити обґрун-
тованість, аргументованість, повноту та точність висновку (кроки 6, 14).

Керівник СЕУ вивчає матеріали, що надійшли на дослідження, призна-
чає провідний підрозділ, а також остаточно перевіряє за формальними кри-
теріями висновок комісійної експертизи, підписує супровідний документ 
для надіслання результатів експертизи замовнику (кроки 1–4, 15).

Отже, оперограма, що складається за запропонованою формою, відо-
бражає перебіг проведення комісійної експертизи в СЕУ та дає змогу контро-
лювати опрацювання матеріалів усіма її учасниками.

За аналогічною формою пропонуються оперограми інших управлінських 
дій при виконанні експертних досліджень комісією експертів.
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У табл. 2 наведено оперограму перевірки висновку комісійної експерти-
зи її учасниками (експертом, керівником підрозділу СЕУ, де проводилася 
експертиза, керівником СЕУ, а також канцелярією).

Першим кроком у перевірці висновку комісійної експертизи ми обира-
ємо закінчення експертом – членом комісії дослідження за власним окремим 
завданням і формулювання ним висновків за одержаними результатами (за-
стосовуються логічні операції). Далі експерт складає та оформлює текст 
частини загального висновку комісійної експертизи (операція з використан-
ням ПЕОМ і приладової бази відповідно до стандартів та нормативів скла-
дання висновку експертизи як процесуального документа). Потім переві-
ряється складена частина загального висновку згідно з критеріями обґрун-
тованості, аргументованості, повноти дослідження та точності одержаних 
результатів. Таким чином, кроки 1–3 являють собою зміст перевірки екс-
пертом складеної ним частини висновку комісійної експертизи.

В оперограмі передбачаються операції передавання матеріалів через 
канцелярію (кроки 4, 8, 13).

Т а б л и ц я  2
Оперограма перевірки висновку комісійної 

експертизи її учасниками
№ 

кроку Канцелярія Керівник 
СЕУ

Керівник 
підрозділу

Голова 
комісії Експерт Операція

1 Л
Формулювання ви-
сновків за резуль-
татами власних до-
сліджень

2 П
Складання тексту 
частини висновку 
комісійної експер-
тизи

3 Л
Перевірка на об-
ґрунтованість, ар-
гументованість, по-
вноту, точність 

4 Р Передавання мате-
ріалів голові комісії

5 Р
Контроль строків 
виконання дослід-
жень

6 Л
Узагальнення, фор-
мулювання загаль-
них висновків

7 П
Оформлення ви-
сновку комісійної 
експертизи
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8 Р
Передавання ма-
теріалів керівнику 
підрозділу СЕУ

9 Л
Перевірка на об-
ґрунтованість, ар-
гументованість, по-
вноту, точність

10 Р
Передавання ма-
теріалів керівнику 
СЕУ

11 Л
Перевірка на об-
ґрунтованість, ар-
гументованість, по-
вноту, точність

12 Р Підписання супро-
відного документа

13 Р
Надіслання виснов-
ку експертизи замов-
нику

Голова комісії експертів контролює строки виконання окремих до-
сліджень, узагальнює їх і формулює висновки комісійної експертизи, 
оформлює висновок експертизи як процесуальний документ (кро-
ки 5–7).

Одержані результати перевіряє також керівник підрозділу СЕУ, у яко-
му проводилася експертиза (керівник лабораторії, відділу, сектору). За 
обсягом своїх спеціальних знань він може логічними методами перевірити 
обґрунтованість, аргументованість, повноту та точність висновку 
(крок 9).

Остаточну перевірку за формальними критеріями (перевіряються рекві-
зити висновку експертизи, відповідність речових доказів і матеріалів наданих 
на дослідження матеріалам справи, упакування речових доказів тощо) про-
водить керівник СЕУ, який підписує супровідний документ для надіслання 
висновку експертизи замовнику.

У табл. 3 наведено оперограму перевірки висновку експертизи керів-
ником СЕУ (заступником керівника). Для зручності перевірки висновок 
експертизи поділено на елементи: «вступна частина», «дослідницька 
частина», «висновки», «ілюстрації», «речові докази, досліджувані 
об’єкти (матеріали)». Послідовність перевірки зазначених елементів 
висновку експертизи позначається номером кроку та відповідною по-
слідовністю застосування критеріїв. Символом «+» позначається елемент 
висновку експертизи, який перевіряється на даному кроці за визначеним 
критерієм. Запропонована оперограма забезпечує повноту перевірки 
результатів експертизи, яка здійснюється керівником СЕУ.

Продовження табл. 2
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Т а б л и ц я  3

Оперограма перевірки висновку експерта керівником СЕУ

№
кроку

Вступна 
частина

Дослід-
ницька 
частина

Виснов ки Ілю-
страції

Речові докази, 
досліджувані 
матеріали

Критерій

1 + +
Відповідність рек-
візитів встановле-
ним нормам

2 + + + Відповідність ком-
петенції експерта

3 + + +

Відповідність по-
слідовності відпо-
відей поставленим 
питанням

4 + + + + +

Відповідність ілю-
страцій перебігу та 
результатам дослід-
жень

5 + + +
Відповідність да-
ним із постанови/
ухвали

6 + + + Якість упакування 
речових доказів

7 + + + + Зрозумілість термі-
нології

8 + + Повнота оцінних 
висловлювань

Примітка: «+»  – позначення елемента висновку експертизи, до якого застосовуєть-
ся окремий критерій на даному кроці процедури перевірки висновку екс-
перта.

У табл. 4 представлена процедура призначення керівником СЕУ (ке-
рівником підрозділу СЕУ) комісії експертів для виконання спільного 
експертного завдання. Досвід експертної роботи свідчить про те, що осо-
бовий склад комісії експертів істотно впливає на результативність її ді-
яльності.

Оперограма містить послідовність операцій, які здійснює керівник 
СЕУ при призначенні комісії експертів. Оскільки комісія створюється для 
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вирішення конкретного експертного завдання, то керівник СЕУ з’ясовує 
його на першому кроці призначення комісії експертів. Змістом цієї опера-
ції стає встановлення обсягу спеціальних знань, необхідних для вирішен-
ня поставленого завдання. Відповідно до цього обираються підрозділи 
СЕУ, яким доручається проведення експертизи (крок 2). У подальшому 
призначається голова комісії експертів з огляду на межі компетенції, рі-
вень кваліфікації, завантаженість, робочий час конкретної особи (крок 3). 
Потім керівник СЕУ призначає кандидатури членів комісії експертів за 
пропозиціями голови комісії. Далі керівник комісії СЕУ здійснює контроль 
за її роботою, враховуючи завантаженість і робочий час експертів 
(крок 6).

Оперограма, що пропонується, дає змогу наочно представити процеду-
ру та обрати оптимальні шляхи призначення комісії для вирішення експерт-
ного завдання.

Т а б л и ц я  4

Оперограма призначення комісії експертів керівником СЕУ 
(підрозділу СЕУ)

№ 
кроку

Обсяг 
спеціаль-
них знань

Межі 
компе-
тенції

Рівень 
кваліфі-
кації

Заван-
таже-
ність

Робочий 
час Операція

1 + З’ясування завдання 
експертизи

2 +
Встановлення підрозділів 
СЕУ, у яких виконувати-
меться експертиза

3 + + + + Призначення голови комі-
сії експертів

4 + + + + Підбирання кандидатур 
членів комісії експертів

5 + + + Узгодження з головою 
комісії експертів її склад

6 + + Контролювання роботи 
комісії

Примітка: «+» – позначає показник, який враховується при проведенні операції на 
даному кроці.
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Л. Г. Бордюгов, заступник директора 
з наукової роботи Донецького НДІСЕ, 
кандидат юридичних наук

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУДОВО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ

Розглянуто проблему, яка стосується класифікації судово-екологічної 
експертизи, що ґрунтується на тримірному критерії – предметно-
об’єктно-методичній характеристиці судових експертиз. З урахуванням 
цього наведено вироблений практикою розподіл класу судово-екологічної 
експертизи на відповідні роди.

Рассмотрена проблема, касающаяся классификации судебно-экологической 
экспертизы, которая основывается на трехмерном критерии – предметно-
объектно-методической характеристике судебных экспертиз. С учетом 
этого приведено выработанное практикой разделение класса судебно-
экологической экспертизы на соответствующие роды.

Дослідження в будь-якій галузі знань є вкрай складним без використан-
ня науково обґрунтованих, логічних класифікацій – відсутність останніх не 
тільки ускладнює теоретичні дослідження, а й перешкоджає використанню 
одержаних результатів у практичній діяльності.

Жодна наука не може обійтися без систематизації наукових знань, їх 
класифікацій. Кожна науково-практична діяльність вимагає чіткого визна-
чення цілей, упорядкування знань і методів, за допомогою яких вона здій-
снюється. Наукова класифікація означає не тільки впорядкування знань – 
гіпотез, загальнонаукових положень, методів дослідження та ін. У процесі 
пізнання вона відіграє важливу роль інструмента (способу, логічної операції) 
одержання нових даних, вирішення наукових і практичних завдань1.

Проблема класифікації судових експертиз має не тільки теоретичне, а й 
практичне значення. Класифікувати експертизи – це розділити їх на струк-
турні елементи, визначити зв’язок і відмінність окремих класів, родів, видів 
та підвидів експертиз.

Від правильного визначення роду і виду судової експертизи та її мож-
ливостей залежать безпомилкове призначення експертизи, обрання експерт-
ної установи та експерта, а відтак, і саме належне використання експертизи 
в процесі судочинства2.

Класифікація судових експертиз – це сформована наукою та практикою 
система уявлень про галузь експертного знання. Наука виявляє об’єктивні 
критерії, які дають змогу виділити наукові знання, що використовуються 
в судочинстві як спеціальні. Практика встановлює структурні елементи, які 
сприяють реалізації наукових знань в експертній діяльності.

1 Див.: Шляхов А. Р. Классификация судебной экспертизы // Общее учение о ме-
тодах судебной экспертизы: Сб. науч. тр. — М., 1977. — № 28. — С. 9.

2 Див.: Клименко Н. І. Судова експертологія: Курс лекцій: Навч. посіб. для студ. 
юрид. спец. вищ. навч. закл. — К., 2007. — С. 115.
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У спеціальній літературі проблемі класифікації судових експертиз при-
ділялося багато уваги. Це питання досліджувалося, зокрема, О. Р. Шляховим, 
А. І. Вінбергом, Н. Т. Малаховською, О. Р. Россинською1 та ін.

До структури класифікації судової експертизи можна віднести такі ком-
поненти:

— поняття та формування класу судових експертиз;
— класифікацію за організаційно-процесуальною ознакою;
— класифікацію за ступенем обов’язковості призначення судових екс-

пертиз;
— класифікацію за характером галузі спеціальних (експертних) знань2.
Класифікацію судових експертиз за характером галузі спеціальних знань, 

що використовується у даний час, започаткував О. Р. Шляхов. У системі судо-
вих експертиз за ступенем спільності та субординації він виділив чотири 
рівні судових експертиз: класи, роди, види, підвиди. При цьому О. Р. Шляхов 
запропонував розділити всі експертизи на дев’ять класів: судово-медичні, 
психофізіологічні; криміналістичні; судові інженерно-транспортні; судово-
бухгалтерські та фінансово-економічні; судово-товарознавчі; судові інженерно-
технологічні; сільськогосподарські; судово-екологічні; судово-біологічні3.

Розвиток науки, процеси диференціації й інтеграції спеціальних знань, 
наслідком яких є розвиток спеціалізованих дисциплін, формування нетра-
диційних експертних досліджень, кожна з яких має певну сферу досліджен-
ня і впливу, приводять до створення нових видів судових експертиз. Дина-
мічність структури класифікаційної системи судових експертиз обумовлена 
потребами практики, необхідністю вирішувати нові завдання, які раніше не 
могли бути предметом експертизи. Тож з плином часу в класифікаційній 
системі судових експертиз з’являються нові класи експертиз. Так, О. М. Зінін 
і Н. П. Майліс розширили класифікацію, запропоновану О. Р. Шляховим, 
включивши до неї експертизи інженерно-технічні, ґрунтознавчі, мистецтво-
знавчі, харчових продуктів4.

Н. І. Клименко всі судові експертизи поділяє на 16 класів: криміналіс-
тичні, економічні, товарознавчі, інженерно-технічні, інженерно-технологічні, 
фармацевтичні і фармакологічні, експертизи харчових продуктів, ґрунто-
знавчі, судово-біологічні; судово-екологічні; судово-ветеринарні; судово-
медичні; судово-психологічні; судово-психіатричні; судово-мистецтвознавчі; 
судові експертизи інтелектуальної власності5. На наш погляд, така класифі-

1 Див.: Шляхов А. Р. Судебная экспертиза. Организация и проведение. — М, 1979; 
Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Судебная экспертология (общетеоретические и ме-
тодологические проблемы судебных экспертиз): Учеб. пособ. — Волгоград, 1979. — 
С. 120–125; Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 
административном и уголовном процессе. — М., 2005.

2 Див.: Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Судебная экспертиза: Учеб. по-
соб. — Ростов н/Д., 2006. — С. 191.

3 Див.: Шляхов А. Р. Классификация судебной экспертизы ... — С. 18–19.
4 Див.: Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: Учебник. — М., 2002. — 

С. 55–56.
5 Див.: Клименко Н. І. Вказ. праця. — С. 119.
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кація судових експертиз найбільш відповідає сучасному розвитку теорії 
судової експертизи. Як видно з наведеної класифікації, судово-екологічна 
експертизи є окремим класом судових експертиз.

Клас експертиз становить експертні дослідження, об’єднані спільністю 
спеціальних знань, що слугують джерелом формування теоретичних і мето-
дичних основ судових експертиз, та об’єктів, які досліджуються на базі цих 
знань1.

Род експертиз – множина експертиз певного класу, об’єднана загальним 
для них предметом, об’єктом, методикою експертного дослідження та від-
повідною галуззю науки про судову експертизу.

Вид експертиз – підмножина експертиз певного роду, яка відрізняється 
специфічністю предмета дослідження (експертних завдань) у загальному 
для роду об’єкті, особливими методиками та завданнями дослідження2.

Підвиди експертиз –складові виду, що відрізняються завданнями, харак-
терними для предмета цього виду експертизи, і комплексами методів до-
слідження окремих об’єктів3.

Судово-екологічні експертизи, пов’язані з дослідженнями обставин пору-
шення законодавства про довкілля, становлять дослідження, які базуються на 
використанні спеціальних знань у галузі екологічної та суміжних наук.

Керуючись тим, що кожний клас судових експертиз може складатися 
з родів, видів і підвидів експертиз, можна навести більш дрібну схему судово-
екологічних експертиз. У цій роботі уявляється можливим навести розподіл 
судово-екологічних експертиз тільки на роди та деякі види.

О. Р. Шляхов при формуванні теоретичних і методичних основ кожного 
роду та виду судової експертизи запропонував виходити з комплексу: пред-
мета, об’єктів і методики дослідження4. Тобто, класифікація судових екс-
пертиз проводиться на тримірній підставі: предметно-об’єктно-методичній 
характеристиці судових експертиз5.

Цю пропозицію О. Р. Шляхова доповнив Р. С. Бєлкін, який писав: «Хо-
тілось би тільки сказати, що до трьох названих ознак, які відрізняють один 
вид експертизи від іншого, слід додати й четвертий – характер спеціальних 
знань, котрі відіграють домінуючу роль при вирішенні завдань даного виду 
експертизи»6. Тобто, для відмежування кожного роду судової експертизи 
необхідно окреслити предмет, об’єкт, методи дослідження, вид спеціальних 
знань, якими має володіти експерт даної судово-експертної галузі. Відзна-
чені ознаки повинні розглядатися в сукупності, оскільки жодна з них, узята 
окремо, ізольовано, не дозволяє зрозуміти сутність судової експертизи, а та-
кож відмежувати один її рід (вид) від іншого.

1 Див.: Зинин А. М., Омельянюк Г. Г., Пахомов А. В. Введение в судебную 
экспертизу. — М.; Воронеж, 2002. — С. 10.

2 Див.: Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, 
использование: Учеб.-практ. пособ. — Х., 2005. — С. 48.

3 Див.: Клименко Н. І. Вказ. праця. — С. 118.
4 Див.: Шляхов А. Р. Классификация судебной экспертизы ... — С. 16.
5 Див.: Винберг А. И., Малаховская Н. Т. Вказ. праця. — С. 48.
6 Белкин Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пособ. для вузов. — М., 2001. — 

С. 464–465.
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З’ясування предмета судової експертизи важливе тому, що кожна наука 
(інша галузь знання) має тільки свій предмет, який не може бути в неї за-
гальним з іншими науками (галузями знання, діяльності), оскільки він ви-
значається потребами саме даної науки (галузі знання, діяльності)1.

Об’єктами судової експертизи є матеріальні та матеріалізовані джерела 
інформації2, які містять фактичні дані про обставини події, визначені про-
цесуальним законодавством, закріплені в матеріалах справи та надані екс-
перту органом, що призначив експертизу, для дослідження з метою вирішен-
ня поставлених питань і встановлення фактів, котрі входять у предмет судо-
вої експертизи.

З метою дослідження кожного виду об’єктів судової експертизи розроб-
ляється методика експертного дослідження, тобто система науково обґрун-
тованих методів, прийомів та технічних засобів (приладів, апаратури, при-
стосувань), упорядкованих і спрямованих на вивчення специфічних об’єктів 
та вирішення питань, що стосуються предмета судової експертизи.

Методи практичної діяльності, що являють собою системи дій та опе-
рацій стосовно розв’язання практичних завдань, формуються і базуються на 
відповідних наукових методах, характері й властивостях об’єкта діяльності, 
досвіді вирішення конкретних практичних завдань3.

Спеціальні знання – це наукові, технічні й інші, у тому числі криміна-
лістичні, професійні знання, одержані в результаті навчання, і навички, 
придбані в процесі роботи в певних галузях практичної діяльності, які 
використовуються разом з науково-технічними засобами при пошуку, ви-
явленні, вилученні та дослідженні слідів злочину з метою одержання до-
казової інформації, необхідної для встановлення істини в кримінальній 
справі4.

Тож цілісність структури класифікаційної системи судових експертиз 
особливо на рівні роду, виду, підвиду, забезпечується взаємозв’язком таких 
елементів: предмет, об’єкт, методи дослідження, спеціальні знання.

О. В. Жгенті відзначав, що види судово-екологічних експертиз форму-
ватимуться за об’єктним принципом, з огляду який побудовано охорону 
природи: лісів, водоймищ, повітря, тварин5. Подібне явище не уявляється 
безперечним, оскільки в цій системі не знайшлося місця дослідженням щодо 
захисту життя і здоров’я людини.

1 Див.: Арсеньев В. Д. Соотношение понятий предмета и объекта судебной 
экспертизы // Проблемы теории судебной экспертизы: Сб. науч. тр. — М., 1980. — 
Вып. 44. — С. 4.

2 Див.: Мирский Д. Я., Ростов М. Н. Понятие объекта судебной экспертизы // 
Актуальные проблемы теории судебной экспертизы. Сб. науч. тр. — М., 1984. — 
С. 30.

3 Див.: Основы судебной экспертизы. Часть І: Общая теория / Отв. ред. Ю. Г. Ко-
рухов. — М., 1997. — С. 244.

4 Див.: Щербаковский М. Г., Кравченко А. А. Применение специальных знаний 
при раскрытии и расследовании преступлений. — Х., 1999 — С. 9.

5 Див.: Жгенти О. В. Классификация судебных экспертиз, ее роль и значение // 
Общетеоретические вопросы судебной экспертизы: Сб. науч. тр. — М., 1982. — 
С. 22.
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У справах про забруднення водойм і атмосферного повітря А. П. Резван 
відповідно до об’єкта експертизи розрізняє: судові експертизи стану людини, 
тварин і рослин, коли як експерти запрошуються біологи, лікарі, ветеринари, 
іхтіологи; судові експертизи з питань техніко-технологічного стану безпо-
середніх джерел забруднення, якості будівництва та монтажу технологічно-
го устаткування й окремих установок, які виконують інженери відповідних 
спеціальностей; судові експертизи слідів, що утворилися в результаті зміни 
фізичних або хімічних властивостей предметів, речовин промислового по-
ходження, здійснювані хіміками та фізиками різного профілю, деякі – тра-
сологами1. Іншими словами, у спеціальній літературі спостерігається деяка 
нечіткість у визначенні місця судово-екологічної експертизи в системі судо-
вих експертиз. Це пов’язано насамперед з тим, що не сформовано загально-
визнані положення про те, які спеціальні наукові знання лежать в основі 
судово-екологічної експертизи.

Разом з тим з теорії судової експертизи відомо, що формування та розви-
ток теоретичних основ різних класів судових експертиз йдуть декількома 
шляхами. Один з них – пряме запозичення даної базової (материнської) науки 
без трансформації в спеціальну предметну науку, що і є науковою основою 
практичної діяльності судової експертизи. Це спостерігається в системах: 
судова бухгалтерія – судово-бухгалтерська експертиза, судове товарознав-
ство – судово-товарознавча експертиза та ін. У цьому разі проявляється за-
кономірність безпосереднього базового формування та розвитку на основі 
теорії загальної екології конкретної експертизи – екологічної.

Г. А. Матусовський уперше обґрунтував, що судово-екологічна екс-
пертиза в системі судових експертиз має свою наукову базу2. Він відзна-
чав, що розвиток загальної екології як системи знань про закономірнос-
ті взаємодії живих організмів із середовищем перебування привів до 
виникнення в її межах самостійних галузей, що вивчають окремі аспекти 
спілкування людини і природи: екології людини, інженерної та соціальної 
екології.

При розслідуванні екологічних злочинів звичайно виникає необхідність 
у різних спеціальних знаннях для вирішення питань, що виникають у пере-
бігу слідства. При цьому можуть знадобитися ветеринарні, біологічні, хіміч-
ні, технічні, медичні, гідрометеорологічні й інші спеціальні знання, а також 
комплекс спеціальних знань у природоохоронній галузі, які використову-
ються в експертній діяльності.

Процес накопичення знань екологічного характеру, необхідних для ви-
рішення завдань судово-екологічної експертизи, нескінченний, оскільки 
нескінченно за своєю природою будь-яке знання.

Судово-екологічна експертиза проводиться з метою встановлення дже-
рела, механізму, характеристики та масштабів негативного антропогенного 
впливу на довкілля. У даний час така експертиза є класом судових експертиз, 

1 Див.: Резван А. П. Подготовка и назначение экспертиз по делам о загрязнении 
водоемов и воздуха. — Волгоград, 1982. — С. 39.

2 Див.: Матусовский Г. А. Методика расследования хищений. — К., 1988. — 
С. 385–387.
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що перебуває в стані формування. У спеціальній літературі виділяють такі 
роди судово-екологічної експертизи:

— екологічного стану ґрунто-геологічних об’єктів;
— екологічного стану біогеоценозів;
— екологічного стану водних об’єктів;
— екологічного стану атмосферного повітря;
— радіаційної обстановки;
— впливу суб’єкта господарювання на довкілля;
— дослідження обставин екологічного правопорушення;
— дослідження технологічних, технічних, організаційних та інших при-

чин, умов виникнення екологічного правопорушення і його наслідків1.
На нашу думку, таку кількість родів судової екологічної експертизи слід 

звузити до наступних:
— екологічного стану довкілля;
— впливу суб’єкта господарювання на довкілля; 
— дослідження обставин екологічного правопорушення;
— дослідження технологічних, технічних, організаційних та інших при-

чин, умов виникнення екологічного правопорушення і його наслідків.
На підставі досвіду проведення судових екологічних експертиз останній 

у зазначеному переліку рід експертиз пропонується поділити на такі види: 
еколого-технічна, еколого-технологічна, еколого-гідротехнічна та ін.

До судової експертизи екологічного стану довкілля, як роду судової екс-
пертизи, доцільно віднести такі види: екологічного стану ґрунто-геологічних 
об’єктів; екологічного стану біогеоценозів; екологічного стану водних 
об’єктів; екологічного стану атмосферного повітря, радіаційної обстановки 
тощо.

Що стосується інших родів, то слід зазначити, що деякі дослідження, 
пов’язані з встановленням фактів екологічних правопорушень, проводяться 
в теперешній час у межах традиційних судових експертиз, а саме: судово-
хімічних, біологічних та ін. На нашу думку, у міру накопичення теоретич-
ного і практичного матеріалу у зв’язку зі збільшенням звернень правоохо-
ронних органів до судово-експертних установ і з урахуванням формування 
теоретичних та методичних засад всього класу судово-екологічних експертиз, 
акцент має робитися саме на судово-екологічних експертизах.

Таким чином, наведена класифікація є досить умовною, безумовно змі-
нюватиметься в перебігу розвитку як теорії, так і практики судової експер-
тизи. Класифікацію видів судово-екологічних експертиз важко пропонувати, 
доки не буде накопичено достатнього фактичного матеріалу. Тому класифі-
кація судово-екологічної експертизи продовжує вдосконалюватися та вдо-
сконалюватиметься в майбутньому відповідно до розвитку даного класу 
судових експертиз у межах родів і видів.

1 Див.: Россинская Е. Р. Вказ. праця. — С. 568; Омельянюк Г. Г. Никулина М. В. 
Перспективы развития судебно-экологической экспертизы в России // Современное 
состояние и перспективы развития новых направлений судебных экспертиз в России 
и за рубежом: Матер. Международ. науч.-практ. конф. — Калининград, 2003. — 
С. 174–177.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
КАК ИНСТРУМЕНТА ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РАСИЗМУ, ПРОПАГАНДЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ И ФАШИЗМУ

Описано галузі спеціальних знань, які можуть застосовуватися при 
судово-експертних дослідженнях для вирішення питання про віднесення 
різного роду продукції до такої, яка пропагує расизм, національну ворожне-
чу та фашизм. Наведено основні риси фашизму, які можуть бути викорис-
тані при проведенні відповідного судово-експертного дослідження.

Описаны отрасли специальных знаний, которые могут применяться 
при судебно-экспертных исследованиях для решения вопроса об отнесении 
различного рода продукции к такой, которая пропагандирует расизм, на-
циональную рознь и фашизм. Приведены основные черты фашизма, которые 
могут быть использованы при проведении соответствующего судебно-
экспертного исследования.

Анализ сообщений в средствах массовой информации свидетельствует 
о том, что в Украине возрастает количество преступлений, связанных с ра-
совой нетерпимостью и ксенофобией1. Особую актуальность проблема 
противодействия расизму, пропаганде национальной розни, фашизма и нео-
фашизма приобретает в полиэтнических регионах, к которым относится 
Автономная Республика Крым2. Такое противодействие может и должно 
осуществляться правовыми средствами3. В этом случае вопрос об отнесении 

1 Украина может стать страной, где развивается расизм фашистского образца. 
Об этом заявил в эфире программы «Свобода» Савика Шустера» народный депутат 
Украины Т. Чорновил. По его словам, «…если мы будем молчать, это будет страна 
развитого фашизма». Согласно статистике, которую привел Шустер, в Украине в ме-
сяц происходит одно убийство на расовой почве. По состоянию на 21 марта 2008 г. 
совершено 5 убийств, 13 ограблений, 75 нападений на почве расизма ([Электронный 
ресурс] (http://www.obozrevatel.com/news/2008/3/21/226179.htm).

2 Организация Объединенных Наций 21 ноября 2007 г. осудила все формы ра-
сизма, ксенофобии и прославления нацизма, приняв соответствующую резолюцию 
в Комитете по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры. В резо-
люции выражается «глубокая обеспокоенность прославлением нацистского движе-
ния, включая возведение памятников и проведение публичных демонстраций на-
цистскими организациями», ростом проявлений расизма и неонацизма в некоторых 
странах, а также все большей активностью скинхедов, мишенью которых становят-
ся люди других рас, национальностей и религий. Документ призывает правительства 
принять более эффективные меры для борьбы с неонацизмом в современном мире 
([Электронный ресурс] (http://korrespondent.net/world/217566).

3 Европейская комиссия против расизма и нетерпимости Совета Европы 
призывает украинские власти усовершенствовать защиту от дискриминации про-
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различного рода продукции к такой, которая пропагандирует расизм, на-
циональную рознь, фашизм и неофашизм, должен решаться в ходе судебно-
экспертного исследования. Проведение подобного исследования требует 
комплексного применения специальных знаний. Состав комиссии сведущих 
лиц, участвующих в его проведении, зависит и от характера объекта иссле-
дования (текстовой материал, видеопродукция и т. п.).

При исследовании текстовых материалов могут быть использованы 
специальные знания в области судебной лингвистики. Объектами судебной 
лингвистической экспертизы являются продукты речевой деятельности, в 
том числе, письменная речь. К наиболее распространенным на территории 
Автономной Республики Крым языкам относятся русский, украинский, 
крымско-татарский. На исследование могут предоставляться различного 
рода тексты, выполненные на этих языках, в том числе, распространяемые 
СМИ, – публикации в газетах, журналах и других печатных изданиях, 
буклеты, листовки, стенограммы радио- или телевизионных передач и др. 
На разрешение судебного эксперта-лингвиста ставятся вопросы о семанти-
ческой (смысловой) нагрузке текста. Это могут быть и вопросы об агитаци-
онном или пропагандистском характере исследуемого текста.

При проведении комплексных исследований к анализу текста могут 
привлекаться также специалисты из той предметной области, которой по-
священо его содержание, например, политологи или специалисты в области 
этнографии.
живающих в Украине людей неукраинского происхождения. Об этом говорится 
в докладе комиссии, обнародованном 12 февраля 2008 г. Комиссия отмечает, что 
уголовное законодательство против преступлений расистского характера не было 
усилено и власти до сих пор не приняли исчерпывающих антидискриминационных 
законов в области гражданского и административного права. Кроме того, очень не-
велико количество уголовных дел, возбужденных за антисемитские высказывания или 
публикацию антисемитских текстов. В связи с этим комиссия рекомендует украинским 
властям включить в Конституцию право на равенство и недискриминацию для всех 
лиц, находящихся под юрисдикцией Украины, а не только для ее граждан, обеспечить 
скорейшее принятие закона о языках, который бы учитывал языковое разнообразие 
страны, и привлечь к работе над таким законом представителей групп национальных 
меньшинств и общественные организации. Также комиссия призывает власти принять 
новый закон о национальных меньшинствах, который защитит их права. В то же вре-
мя комиссия настоятельно советует украинским властям внести поправки в Уголовный 
кодекс, которые будут способствовать преследованию за призывы к расовой вражде 
и розни ([Электронный ресурс] (http://www.politarena.org.ua/2008/02/13/evropejjskaja_
komissija_iskala_i_nashla_v_ukraine_rasizm.html). Президент Украины В. А. Ющенко 
в январе 2008 г. внес в Верховную Раду Украины законопроект «О внесении изменений 
в статью 161 Уголовного кодекса Украины об ответственности за нарушение равно-
правия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, 
религиозных убеждений». Предложенными изменениями к УК предусматривается 
усиление уголовной ответственности за нарушение равноправия граждан в зависимос-
ти от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии 
([Электронный ресурс] (http://www.podrobnosti.ua/society/2008/01/21/490508.html). 
Практика досудебного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел по 
ст. 161 УПК Украины нуждается в отдельном рассмотрении.
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Для исследования влияния текста на сознание, подсознание и поведение 
целесообразно привлекать экспертов, специализирующихся в психологии, 
искусствоведении и имеющих квалификацию судебного эксперта по специ-
альностям «14.1. Психологические исследования», «15.1. Искусствоведчес-
кие исследования».

Системный анализ любого социального явления предполагает установ-
ление, выяснение компонентов этого явления, а также фиксацию отношений 
между ними.

В международном праве расовая дискриминация определяется как 
любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, осно-
ванное на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или 
этнического происхождения, имеющее целью или следствием уничто-
жение или умаление признания, использования или осуществления на 
равных началах прав человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной или любых других областях 
общественной жизни1.

Запрет и ликвидация расовой дискриминации особенно значимы в отно-
шении осуществления следующих прав:

1) права на равенство перед судом и всеми другими органами, отправ-
ляющими правосудие; 

2) права на личную безопасность и защиту со стороны государства от 
насилия или телесных повреждений, причиняемых как должностными, так 
и другими лицами;

3) права участвовать в выборах на основе всеобщего и равного избира-
тельного права, участвовать в управлении страной, равно как и в руководстве 
государственными делами на любом уровне, а также права равного доступа 
к государственной службе;

4) других гражданских прав, в частности: 4.1) на свободу передвижения 
и проживания в пределах государства; 4.2) покидать любую страну, включая 
свою собственную, и возвращаться в свою страну; 4.3) на гражданство; 
4.4) на вступление в брак и выбор супруга; 4.5) на владение имуществом как 
единолично, так и совместно с другими; 4.6) наследования; 4.7) на свободу 
мысли, совести и религии; 4.9) на свободу убеждений и свободное выражение 
их; 4.10) на свободу мирных собраний и ассоциаций;

5) прав в экономической, социальной и культурной областях, в частнос-
ти: 5.1) на труд, свободный выбор работы, справедливые и благо приятные 
условия труда, защиту от безработицы, равную плату за равный труд, спра-
ведливое  и  удовлетворительное  вознаграждение; 5.2) создавать 
профессиональные союзы и вступать в них; 5.3) на жилище; 5.4) на здраво-
охранение, медицинскую помощь, социальное обеспечение и социальное 
обслуживание; 5.5) на образование и профессиональную подготовку; 5.6) на 
равное участие в культурной жизни;

1 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации: 
Резолюция Генеральной Ассамблеи 2106 (XX) от 21 декабря 1965 г. // [Электронный 
ресурс] (Компьютерная правовая система ЛИГА: ЗАКОН).
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6) права на доступ к любому месту или любому виду обслуживания, 
предназначенному для общественного пользования, как, например, тран-
спорт, гостиницы, рестораны, кафе, театры и парки1.

Во многих странах Европы, Америки и Африки расизм в XIX в. и на-
чале XX в. не был под запретом, а в Третьем Рейхе получил государственную 
под держку. Расовая политика проявлялась, в частности, в расовой дискри-
минации (отборе) лиц, претендующих на государственную или военную 
службу.

К основным и значимым с экспертной точки зрения принципам расизма 
могут быть отнесены следующие.

1. Превосходство одной расы (реже нескольких) над другими. Обычно 
сочетается с иерархической классификацией расовых групп. При этом на 
одну из рас часто возлагается ответственность за все недостатки существу-
ющего общественного устройства. Представители этой расы (расовой 
группы, нации) объявляются изгоями и преследуются с использованием 
насилия.

2. Превосходство одних и неполноценность других. Отсюда выводится 
принцип, узаконивающий господство над «неполноценными» расами.

3. Законность господства «высших» рас над «низшими». Этот принцип 
реализуется в доктрине, провозглашающей, что данная нация является или 
должна быть доминирующей среди других наций и совершать с этой целью 
агрессивные действия.

4. Коллективное неравенство отражается в общественном строе, куль-
туре и выражается в создании «высшей цивилизации», которая сама по себе 
указывает на «биологическое» превосходство.

5. Смешение рас неизбежно отрицательно влияет на «чистоту» расы 
(упадок, вырождение и т. д.). Реализуется в доктринах «расовой гигиены» 
и «расовой сегрегации».

Подчеркнем, расовая теория не есть следствием фашистской идеологии. 
Наоборот, фашизм появляется на базе расизма, ксенофобии и выступает их 
политически и идеологически организованным проявлением. 

Фашизм (итал. fascismo от fascio – «пучок, связка, объединение») как 
политологический термин означает политический режим диктаторского типа, 
обычно характеризующийся политически правой идеологией, национализ-
мом, этатизмом (государственничество), милитаризмом, корпоративизмом, 

1 В Украине планируется ввести программу по разъяснению в обществе вопро-
сов ксенофобии и расизма. Об этом заявлено в ходе встречи украинских экспертов 
с экспертами Совета Европы Консультативного комитета Рамочной конвенции о за-
щите прав национальных меньшинств, которая состоялась 9 апреля 2008 г. в Минис-
терстве юстиции Украины. В ходе встречи экспертов Совета Европы проинформи-
ровали о том, что на сегодня достигнута общая договоренность между 
министерствами юстиции, внутренних дел и Госкомнацмиграции относительно вне-
дрения в Украине разъяснительного проекта по вопросам ксенофобии и расизма. 
Такой проект будет включать в себя несколько составляющих, в частности, семинары 
для украинских судей по вопросам правового определения расизма ([Электронный 
ресурс] ЛIГАБiзнесIнформ Информационное агентство www.liga.net).
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популизмом. Используется как родовое имя для обозначения нового 
социально-политического явления – реакционной террористической 
диктатуры финансового капитала, опирающегося на мелкую буржуазию, 
а также для политических движений, проповедующих или практикующих 
эту диктатуру1. Такие движения в 1920–1950-х годах получили распростра-
нение в странах Европы и Америки. В Италии, Германии, Болгарии, Венгрии, 
Польше, Румынии, Эстонии, Латвии фашисты пришли к власти. Фашист-
скими также называют «сословное государство» Дольфуса-Шушнига в Ав-
стрии (австрофашизм), испанскую «фалангу», португальский «режим Ново-
го государства», каудилизм в странах Латинской Америки и др.2.

К основным и значимым с экспертной точки зрения чертам фашизма 
чаще всего относят:

1) огосударствление всех сторон жизни общества посредством создания 
системы массовых организаций. Характерно наличие рыночной экономики 
при сильной регулирующей роли государства;

2) значительную милитаризацию общества;
3) насильственные методы подавления инакомыслия;
4) тотальную систему идеологического контроля, целью которого про-

возглашаются развитие и приумножение нации, сплочение народа в рамках 
единой идеологической системы;

5) культивацию консервативных, националистических идей, целью 
которых провозглашается отстаивание прав и свобод коренного населения;

6) вождизм – культ личности фюрера, дуче, каудильо; вся полнота влас-
ти сосредоточена в руках одного человека, который является, по сути, вож-
дем нации и на которого возлагаются не только блага правления, но и ответ-
ственность перед собственным народом;

7) неприятие принципов либеральной демократии. Для фашистской 
идеологии все эти понятия неприемлемы по причине того, что приводят 
к развалу государственного строя, раздроблению общества;

8) создание идеала «новой личности» – волевой, сильной духом, осво-
божденной, «находящейся по ту сторону добра и зла».

В заключении отметим, что в Крымском НИИСЭ работа по научно-
методическому обеспечению правового противодействия расизму, пропа-
ганде национальной розни, фашизма и неофашизма имеет системный харак-
тер. В 2004–2008 гг. она проводилась во взаимодействии с профильными 
комиссиями Верховной Рады Автономной Республики Крым и Советом 
министров Автономной Республики Крым. Под патронатом Совета мини-
стров Автономной Республики Крым в марте-декабре 2004 г. проведен цикл 
научно-практических семинаров, ключевой темой которых была защита 
общества от распространения продукции, негативно влияющей на обще-
ственную мораль. Тема одного из них – «Научно-методическое и судебно-

1 М. Дубинянский писал: «Лишь изредка отдельные историки и политологи за-
мечают, что фашизм и нацизм – отнюдь не тождественные понятия. Но подробно 
останавливаться на этой скользкой теме у нас не любят. Кому охота выяснять разни-
цу между двумя видами негодяев?». (Дубинянский М. Фашизм vs нацизм // Зеркало 
недели. — 2006. — № 47 (626). — 15 дек.

2 Википедия // [Электронный ресурс] (http://ru.wikipedia.org/wiki).
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экспертное обеспечение противодействия обороту информационной про-
дукции, пропагандирующей национальную и религиозную рознь, фашизм 
и неофашизм». Материалы и рекомендации этого семинара включены в спра-
вочное издание1. Результаты лингвистических исследований, основной за-
дачей которых было решение вопросов об оскорбительном или пропаган-
дистском характере текстов, рассматривались на международном научно-
практическом семинаре «Новые виды исследований в области судебно-
автороведческой экспертизы». Этот семинар проведен в 2004 г. совместными 
усилиями Крымского и Харьковского научно-исследовательских институтов 
судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

В марте 2007 г. на базе Крымского НИИСЭ при участии Национальной 
экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали со-
стоялось совещание-семинар «Современное состояние и пути улучшения научно-
методического и экспертного обеспечения противодействия негативному влиянию 
на общественную мораль». В семинаре приняли участие представители 
профильных комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым, работ-
ники Представительства Президента Украины в Автономной Республики Крым 
и Совета министров Автономной Республики Крым, сотрудники 
правоохранительных органов. По итогам работы были приняты рекомендации.

В апреле 2008 г. по инициативе и на базе Крымского НИИСЭ проведено 
межведомственное рабочее совещание, в котором приняли участие руковод-
ство Крымского НИИСЭ, сотрудники отдела криминалистики прокуратуры 
Автономной Республики Крым, региональный представитель Национальной 
экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали 
В. М. Аленина. В ходе совещания обсуждался и вопрос о научно-методическом 
и экспертном обеспечении противодействия расизму, пропаганде националь-
ной розни, фашизма и неофашизма. Сотрудникам отдела криминалистики 
прокуратуры Автономной Республики Крым были предоставлены соответ-
ствующие научно-методические материалы.

И. И. Ус, заведующий сектором Дне-
пропетровского НИИСЭ

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА

Розглянуто питання, що стосуються процесуально-правової природи 
висновку експерта як доказу, допустимості та доказового значення ймовірних 
висновків експерта. Наведено схему розгорнутої оцінки висновку експерта.

Рассмотрены вопросы, касающиеся процессуально-правовой природы 
заключения эксперта как доказательства, допустимости и доказатель-
ственном значении вероятных выводов эксперта. Приведена схема развер-
нутой оценки заключения эксперта.

1 См.: Нормативно-правовое регулирование, научно-методическое и судебно-
экспертное обеспечение противодействия обороту продукции, негативно влияющей 
на общественную мораль. — Симферополь, 2005.
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Законодатель относит к доказательствам любые фактические данные, на 
основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следова-
тель, суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного 
деяния, виновность лица, его совершившего, и иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавлива-
ются показаниями свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 
заключением эксперта, вещественными доказательствами, протоколами 
следственных и судебных действий и иными документами.

Значение научной классификации доказательств состоит в том, что она 
способствует систематизации накопленных знаний, обеспечивает правильное 
использование понятий и терминов, устраняет двусмысленность и неодноз-
начность. Классификация доказательств должна отвечать объективным 
различиям в условиях их возникновения, разнообразию форм и способов их 
собирания, закрепления, проверки и оценки.

Заключение эксперта как доказательство – это совокупность фактических 
данных, установленных в результате исследования материальных объектов, 
явлений и процессов, которые содержат информацию об обстоятельствах 
дела, проведенного лицом, сведущим в определенной области науки, техни-
ки или иных специальных знаний.

Экспертиза имеет определенную юридическую (процессуально-правовую) 
природу. С одной стороны, она является способом формирования судебных 
доказательств, итогом деятельности лица, сведущего в определенной области 
знаний, а с другой – представляет собой один из методов судебного познания 
фактов, имеющих значение для разрешения дела. Поэтому экспертиза 
выступает как процессуальное действие, регулируемое нормами права. Закон 
регулирует деятельность не только органов, осуществляющих судопроизвод-
ство, но и эксперта, руководителя экспертного учреждения, а также права 
и обязанности участников процесса, имеющих отношение к экспертизе.

Экспертиза (как деятельность эксперта) характеризуется следующими 
основными чертами: проводится лицом, обладающим специальными позна-
ниями в требуемой области науки, техники, искусства или ремесла; итогом 
проведения экспертизы является заключение, содержащее сведения о фактах, 
имеющих значение для разрешения дела, вследствие чего заключение при-
знается источником доказательств; облекается в предусмотренную законом 
специфическую процессуальную форму; экспертное исследование осущест-
вляется в процессе доказывания, будучи его составной частью1.

При проведении экспертизы, в отличие от других процессуальных дей-
ствий, существенные для дела факты, как правило, устанавливаются в от-
сутствие следователя, суда. Эта особенность объясняет, почему законодатель 
предусмотрел целую систему дополнительных процессуальных гарантий, 
соблюдение которых призвано способствовать достоверному, полному 
и объективному установлению фактов экспертом и всесторонней проверке 
его выводов следователем и судом. Совокупность этих гарантий образует 
процессуальную форму, особенности которой отличают экспертизу от других 
источников доказывания.

1 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. — М., 1967. — 
С. 40.
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Фактическим основанием для назначения экспертизы служит необходи-
мость использования специальных знаний для выяснения обстоятельств по 
делу. Вопрос о том, необходимы ли такие знания, в каждом конкретном 
случае решает суд, орган расследования. Для некоторых случаев законода-
тель указывает на обязательное проведение экспертизы (ст. 76 УПК Украины, 
ст. 145 ГПК Украины).

В юридической литературе долгое время дискутировался вопрос о том, 
является ли заключение эксперта первоначальным или производным сред-
ством доказывания. Расхождение взглядов по этому вопросу можно объяснить 
тем, что заключение эксперта по происхождению фактических данных, со-
ставляющих его содержание и основу выводов, является довольно сложным 
и неоднородным средством доказывания.

Если эксперт не имеет возможности сделать достоверный вывод, он 
обя зан сообщить о невозможности решить вопрос. Он дает заключение лишь 
тогда, когда обосновано (т. е. на основании проведенных исследований) 
убежден в истинности своих выводов. Отсюда требование достоверности 
совпадает с требованием обоснованности, т. е. обоснованное заключение 
эксперта является достоверным, а необоснованное – недостоверным. В то 
же время достоверное заключение эксперта может оказаться неистинным. 
Речь идет, прежде всего, о тех случаях, когда в основе заключения лежат 
несостоятельные исходные данные, проверить которые экспертным путем 
невозможно.

Выводы эксперта должны быть надлежащим образом мотивированы, 
что составляет процессуальную гарантию их обоснованности, а это, в свою 
очередь, гарантирует их достоверность. Особая мотивировка требуется для 
заключения, данного по результатам повторной экспертизы, если они рас-
ходятся с результатами первичной. Обоснованность и мотивированность – 
две важнейшие составляющие оценки экспертных заключений.

В зависимости от того, как соотносятся результаты экспертизы с поста в-
ленными на ее разрешение вопросами, можно различить разные варианты 
экспертных выводов:

— заключение эксперта, где полностью выяснены все обстоятельства, 
по поводу которых ставились вопросы;

— сообщение эксперта о невозможности дать заключение, когда 
поставленные перед ним вопросы выходят за пределы его компетенции или 
если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения;

— заключение эксперта, в котором указаны достоверно установленные 
данные, но они недостаточны для ответа на поставленный вопрос, однако 
дают основание предположить наличие или отсутствие искомого обстоя-
тельства;

— заключение, в котором, помимо поставленных вопросов, согласно 
ст. 200 УПК, ст. 147 ГПК, ст. 83 КАС, разрешены дополнительные, имеющие 
значение для дела. Эти нормы процессуальных законов обеспечивают пол-
ноту заключения в случаях, когда задание эксперту поставлено слишком узко 
или неполно.

В заключении эксперта, в котором достоверно установлены данные, 
недостаточные для ответа на поставленный вопрос, однако, дающие осно-
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вание предположить с большей или меньшей степенью вероятности наличие 
(отсутствие) искомого обстоятельства, выводы будут вероятными1. Полага-
ем, что практическая роль вероятных выводов в процессе доказывания 
фактических обстоятельств является положительной при их использовании 
в совокупности с другими собранными по делу доказательствами для до-
стоверного установления сделанного экспертом вывода. Эти вероятные 
выводы могут использоваться и для логического обоснования других фактов. 
Однако выяснение этих обстоятельств и окончательное решение вопроса 
лежат за пределами экспертного исследования2.

Доказательственное значение заключения определяется обоснованнос-
тью, полнотой, убедительностью, т. е. объективными качествами, а анализ 
следователем и судом должен проводиться без «скидки» на авторитет 
эксперта, экспертного учреждения и вида экспертиз (комиссионные, 
комплексные) по сравнению с выводами одного эксперта.

Любые попытки при оценке экспертного заключения выделить из со-
вокупности обстоятельств дела такие, которые могут быть установлены 
только экспертизой, означают признание за экспертизой особой доказатель-
ственной силы, т. е. представляют собой шаг назад в теории формальных 
доказательств. Необходимость специальных знаний для установления 
отдельных обстоятельств дела делает обязательным только проведение 
экспертизы. Однако эта обязательность, обусловленная требованиями про-
цессуального закона или критериями, выработанными в судебной практике, 
не приводит к тому, что и заключение эксперта становится для суда и сле-
дователя обязательным.

Наибольшее доказательственное значение имеют категорические выводы 
(положительные или отрицательные), не допускающие различных толкова-
ний и определенно подтверждающие или отрицающие те или иные факты. 
Но и категорические выводы эксперта подлежат такой же всесторонней про-
верке, оценке их обоснованности и достоверности, как и любые другие 
доказательства.

Определенные трудности существуют при оценке и использовании 
выводов эксперта о групповой принадлежности. Чтобы определить доказа-
тельственное значение таких выводов, следователь и суд должны проверить, 
какими общими и частными признаками эксперт обосновал свой вывод 
и каков объем группы, в которую входят объекты. Чем более узкая группа, 
тем большую доказательственную ценность имеет вывод эксперта о груп-
повой принадлежности.

Только тщательный всесторонний анализ и критическая оценка 
установленных экспертным исследованием фактов обеспечивают проверку 
достоверности и обоснованности заключения эксперта и позволяют след-

1 См.: Галкин В. М. Юридическая природа экспертизы // Труды ВНИИСЭ. — М., 
1971. — Вып. 3. — С. 39.

2 См.: Лисиченко В. К. Особенности проверки и оценки заключений экспертизы 
на предварительном следствии и в суде // Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 
1982. — Вып. 24. — С. 35; Орлов Ю. К. Категории вероятности и возможности 
в экспертном исследовании // Вопросы теории судебной экспертизы: Сб. науч. тр. — 
М., 1979. — № 39. — С. 49–65.
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ствию и суду использовать его как доказательство по делу. Оценка заключе-
ния эксперта на каждой стадии процесса характеризуется своими особен-
ностями, но принципы и цель оценки доказательств во всех стадиях одни 
и те же.

Оценка заключения эксперта лицом, ведущим расследование, прокурором, 
судом включает в себя проверку соответствия его заключения другим 
собранным по делу доказательствам. Сам по себе факт противоречия заклю-
чения эксперта некоторым материалам дела еще не свидетельствует об оши-
бочности его выводов, так же как и соответствие их другим доказательствам 
само по себе еще не подтверждает достоверность заключения. Только в со-
вокупности со всеми собранными по делу доказательствами оно служит осно-
ванием для вывода об обстоятельствах дела. Заключение эксперта не имеет 
заранее установленной силы и преимущества над другими источниками до-
казательств, подлежит проверке и оценке по внутреннему убеждению суда, 
которое основывается на всестороннем, полном и объективном рассмотрении 
всех обстоятельств дела. Если будут установлены бесспорные факты, опро-
вергающие выводы эксперта, суд вправе отвергнуть их как доказательство, 
мотивируя это в приговоре или определении. В случае несогласия с выводами 
эксперта назначение повторной экспертизы необязательно.

При оценке заключения эксперта анализируется весь ход экспертного 
исследования, при этом последовательно решаются такие вопросы:

— Были ли представлены эксперту необходимые и достоверные 
материалы? Экспертное исследование будет неполным, а заключение 
необоснованным, если эксперт не располагал материалами, достаточными 
для ответов на поставленные перед ним вопросы;

— Проведено ли экспертное исследование с достаточной полнотой?
— Основано ли заключение эксперта на правильных научных положе-

ниях, получено ли оно в результате применения существующих методик 
исследования?

— Обоснованы ли выводы эксперта?
— Проводило ли экспертизу компетентное лицо, не вышел ли эксперт 

за пределы своей компетенции?1

Признание заключения эксперта источником доказательств обязывает 
обращать внимание, прежде всего, на субъекта экспертизы, т. е. личность 
эксперта: оценивать его квалификацию, устанавливать наличие либо отсут-
ствие личной заинтересованности и другие данные. Основные критерии 
оценки заключения с точки зрения компетентности эксперта состоят в изу-
чении вопросов, поставленных перед экспертом, и отнесении их к той или 
иной отрасли знания; ознакомлении с данными, характеризующими эксперта 
как специалиста в определенной отрасли знания. Заключение эксперта оце-
нивается также с точки зрения того, не вышел ли он за пределы своей ком-
петенции. На практике выход эксперта за пределы его компетенции проис-
ходит тогда, когда сведущее лицо выполняет не свойственную ему функцию 

1 См.: Арсеньев В. Д. Истина, достоверность и обоснованность в судебном 
и экспертном исследовании по уголовным делам // Вопросы теории судебной 
экспертизы. — М., 1979. — № 39. — С. 33–45.
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оценки доказательств, на которых затем основывает свое заключение, само-
стоятельно собирает доказательства, решает правовые вопросы, устанавли-
вает обстоятельства дела на основе догадок и предположений.

Изучение процессуальных условий, в которых формируется заключение 
эксперта – это средство, с помощью которого суд, следователь получают 
возможность обнаружить ошибки в самом существе заключения и принять 
меры к их устранению. Нарушение процессуального закона само по себе не 
всегда приводит к ошибочным выводам экспертов. Однако существенные 
нарушения процессуального порядка проведения экспертизы, как правило, 
влияют на полноту, всесторонность и объективность ее выводов, которые, 
несмотря на кажущуюся их убедительность, не могут быть приняты как 
доказательства1.

В тех случаях, когда имеющихся в материалах дела фактических данных 
недостаточно для проверки и установления достоверности выводов эксперта, 
следователь, суд вправе произвести процессуальные действия для получения 
новых данных, необходимых для этих целей. К таким действиям относятся 
прежде всего допрос эксперта, назначение дополнительной или повторной 
экспертизы.

Один из способов проверки и оценки заключения – это допрос эксперта 
по поводу данного им заключения. Необходимость допроса возникает в слу-
чаях, когда данное экспертом заключение нуждается в дополнении или 
разъяснении. Разъяснение заключения эксперта касается любых сторон про-
веденной им экспертизы. Судебный эксперт может быть допрошен также 
с целью уточнения данных о его специализации, компетентности, взаимо-
отношениях с лицами, заинтересованными в исходе судебной экспертизы. 
Закон предусматривает допрос лишь того эксперта, который дал заключение. 
Вызванный следователем или судом другой эксперт не вправе проверять 
правильность заключения, данного иным экспертом. Поставленные эксперту 
на допросе вопросы и ответы на них, заносятся в протокол судебного засе-
дания. Ответы эксперта оцениваются вместе с выводами экспертизы. Если 
допрос эксперта не позволяет в полной мере и без сомнений выяснить со-
ответствующие обстоятельства дела, суд, следователь должны решить вопрос 
о назначении дополнительной либо повторной экспертизы.

Большое значение для оценки заключения эксперта имеет повторная 
экспертиза. При ее проведении заключение первичной экспертизы оценива-
ется путем самостоятельного решения экспертом тех вопросов, которые уже 
были предметом рассмотрения первичной экспертизы. Назначение органом 
расследования повторной экспертизы рассматривается как один из этапов 
оценки заключения. Критические замечания по повторной экспертизе служат 
в ряде случаев продолжением и развитием на научной основе соображений 
следователя или суда о несостоятельности выводов первичной экспертизы, 
тем самым эксперт способствует оценке заключения первичной экспертизы. 
Расхождение в выводах экспертов не должно во всех случаях автоматически 
влечь за собой назначение еще одной повторной экспертизы, поскольку суд, 

1 См.: Лисиченко В. К. Указ. работа. — С. 36.
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следователь вправе принять одно из противоречивых заключений и мотиви-
рованно отклонить другое. Возможны случаи проведения так называемых 
повторно-дополнительных экспертиз, когда наряду с перепроверкой выводов 
первичной экспертизы решаются дополнительные вопросы.

Практика проведения повторных экспертиз показывает, что нередко они 
являются следствием неправильной оценки экспертом выявленных призна-
ков, исследования недостаточного количества образцов.

Эксперт должен использовать все законные возможности для того, чтобы 
получить дополнительные материалы. Процессуальное законодательство 
предоставляет ему право не только истребовать дополнительные материалы, 
знакомиться со всеми материалами дела, относящимися к предмету 
экспертизы, но и присутствовать при производстве следственных действий, 
благодаря чему он получает возможность восполнить и уточнить необходимые 
ему сведения. Когда же эксперт не возбуждает ходатайства о предоставлении 
ему дополнительных материалов, его мнение о невозможности дачи заклю-
чения не всегда может быть признано обоснованным по мотивам недоста-
точности материалов.

В ряде случаев выводы эксперта о невозможности решения вопроса 
даются необоснованно вследствие поверхностного исследования в связи 
с невозможностью применения известных методов (из-за отсутствия при-
боров) или неумения пользоваться ими. Во всех случаях это необходимо 
четко объяснить в каждом заключении (сообщении), с тем чтобы следователь, 
суд могли поручить экспертизу компетентному специалисту1.

Проведение экспертиз в государственных экспертных учреждениях не 
должно влиять на процессуальную самостоятельность эксперта. Согласно 
ст. 4 Закона Украины «О судебной экспертизе» одной из гарантий незави-
симости эксперта является запрещение под угрозой предусмотренной за-
коном ответственности вмешиваться кому-либо в проведение судебной 
экспертизы. Эксперт обладает процессуальной самостоятельностью, дает 
заключение от своего имени и несет за данное им заключение личную ответ-
ственность.

Прежде чем заключение эксперта будет направлено органу, который 
назначил экспертизу, все материалы вместе с заключением поступают руко-
водителю судебно-экспертного учреждения. Изучая заключение, тот обра-
щает внимание на его научную обоснованность, соблюдение требований 
процессуального закона и других нормативно-правовых актов. Признав, что 
заключение является правильным, обоснованным, соблюдены требования 
процессуального закона и ведомственных нормативных актов, руководитель 
направляет его со своим сопроводительным письмом органу, назначившему 
экспертизу. Это письмо является своеобразной гарантией высокого научно-
технического уровня выполненной экспертизы. Если при проверке заклю-
чения будут установлены нарушения процессуального закона и требований 
ведомственных нормативных актов, регулирующих порядок проведения 
экспертиз, он возвращает заключение эксперту с рекомендациями по их 

1 См.: Арсеньев В. Д. К вопросу о внутреннем убеждении судебного эксперта // 
Труды ВНИИСЭ. — М., 1973. — Вып. 5. — С. 164–165.
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устранению. В случаях, когда замечания руководителя касаются существа 
выводов, их научной обоснованности, а эксперт настаивает на своей позиции, 
руководитель должен руководствоваться п. 4.10 Инструкции о назначении 
и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, согласно 
которому, если при ознакомлении с заключением эксперта будет установле-
но, что исследование проведено с несоблюдением методик исследований, 
руководитель может перепоручить проведение экспертизы комиссии 
экспертов, в состав которой включается эксперт, проводивший исследование. 
Эксперты комиссии составляют общее заключение, а при несогласии между 
членами комиссии составляется несколько заключений в соответствии с по-
зициями экспертов. Эти экспертизы направляются органу, назначившему 
экспертизу. Если экспертиза проводилась вне экспертного учреждения, то 
заключение эксперта рассматривается руководителем после поступления 
материалов. В случае, если у него возникли какие-либо замечания, он имеет 
право сообщить о них органу, назначившему экспертизу1.

По нашему мнению, такие действия руководителя относятся только 
к экспертизам, в постановлении (определении) о назначении которых не был 
указан конкретный эксперт. В литературе мало освещены, а в ведомственных 
нормативных актах Министерства юстиции Украины по проведению судебных 
экспертиз не регламентированы действия руководителя экспертного учреж-
дения в случае, когда проведение экспертизы поручается конкретному эксперту 
следователем или судом (ст. 81 КАС, ст. 143 ГПК, ст. 196 УПК). Считаем, что 
в этом случае руководитель обязан принять необходимые меры для выполнения 
экспертизы этим экспертом; если эксперт по уважительным причинам не 
может приступить к проведению назначенной экспертизы, руководитель 
вправе поручить ее производство другому эксперту по согласованию с орга-
ном, назначившим экспертизу. Руководитель экспертного учреждения при его 
несогласии с научной обоснованностью заключения эксперта обязан переслать 
его органу, постановлением (определением) которого она назначена. Одно-
временно он вправе уведомить этот орган о своем несогласии с заключением 
эксперта и высказать мнение о целесообразности назначения повторной 
экспертизы. Целесообразно было бы это положение включить в нормативно-
правовой акт, регулирующий проведение судебных экспертиз, в частности, 
дополнить четвертый раздел Инструкции о назначении и проведении судебных 
экспертиз и экспертных исследований.

В результате оценки заключения эксперта орган, назначивший экспертизу, 
может принять одно из таких решений: признать заключение полным 
и обоснованным, а фактические данные, содержащиеся в нем, достоверными 
и имеющими значение по делу; признать заключение недостаточно ясным 
или полным и при необходимости допросить эксперта для разъяснения или 
назначить дополнительную экспертизу; признать заключение эксперта 
необоснованным или вызывающим сомнения в его правильности и при 
необходимости назначить повторную экспертизу или провести иные 
процессуальные действия, направленные на проверку выводов эксперта1.

1 См.: Петрухин И. Л. Экспертиза как средство доказывания в советском уголовном 
процессе. — М., 1964.
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Одна из особенностей оценки заключения эксперта – необходимость 
специальной мотивировки оснований, по которым отвергается заключение. 
Заключение эксперта для лица, производящего дознание, следователя, про-
курора и суда необязательно, но несогласие с ним должно быть мотивиро-
вано в соответствующем постановлении, определении, приговоре (ст. 75 
УПК, ст. 147 ГПК, ст. 82 КАС). Включение в процессуальный закон этих 
норм направлено на предупреждение возможных ошибок, которые могут 
проявиться либо в некритическом отношении к заключению эксперта (как 
лица, обладающего специальными познаниями), либо в игнорировании за-
ключения без достаточных оснований.

Таким образом, внесение изменений в действующее законодательство, 
прежде всего в Инструкцию о назначении и проведении судебных экспертиз 
и экспертных исследований, в отношении функций руководителя экспертного 
учреждения могло бы способствовать расширению критериев оценки за-
ключения эксперта при решении вопроса о целесообразности назначения 
повторной экспертизы.

Л. М. Дереча, вчений секретар Харків-
ського НДІСЕ, кандидат біологічних 
наук

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА В ХАРКІВСЬКОМУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 

ІМ. ЗАСЛ. ПРОФ. М. С. БОКАРІУСА

Описано основні форми науково-методичної роботи зі слідчими та 
суддями, що проводиться в Харківському НДІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бока-
ріуса. Наведено приклади надання методичної допомоги співробітниками 
Харківського НДІСЕ у 2007 р., шляхи її вдосконалення, що визначається 
потребами судово-слідчої практики. Відзначено необхідність впроваджен-
ня нових методів і методик досліджень, підвищення вимог до підготовки 
матеріалів для експертиз судовими та слідчими органами.

Описаны основные формы научно-методической работы со следовате-
лями и судьями, проводимой в Харьковском НИИСЭ им. Засл. проф. Н. С. Бо-
кариуса. Приведены примеры предоставления методической помощи со-
трудниками Харьковского НИИСЭ в 2007 г., пути ее усовершенствования, 
что определяется потребностями судебно-следственной практики. Отме-
чена необходимость внедрения новых методов и методик исследований, 
повышения требований к подготовке материалов для экспертиз судебными 
и следственными органами.

Вдосконалення діяльності правоохоронних органів у боротьбі з право-
порушеннями значною мірою залежить від широкого використання можли-
востей судової експертизи. Ефективність діяльності судово-експертних 
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установ Міністерства юстиції України визначається передусім якістю про-
ведення ними науково-методичної роботи. Відповідно до ст. 8 «Науково-
методичне та організаційно-управлінське забезпечення судово-експертної 
діяльності» Закону України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. 
№ 4038-XII організація науково-методичного забезпечення судово-експертної 
діяльності та організаційно-управлінські засади діяльності державних спе-
ціалізованих установ покладаються на міністерства й інші центральні орга-
ни виконавчої влади, до сфери управління яких належать державні спеціа-
лізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність.

Науково-методична робота набуває все більшого значення в діяльності 
судово-експертних установ, яка визначається потребами судово-слідчої 
практики, необхідністю впровадження нових методів і методик досліджень, 
підвищенням вимог до підготовки матеріалів для проведення експертних 
досліджень. Від її стану багато в чому залежать якість та ефективність екс-
пертних досліджень, скорочення строків їх проведення1.

Методична робота повинна сприяти підвищенню рівня знань, пов’язаних 
з проведенням судових експертиз, як співробітників правоохоронних органів, 
так і самих експертів2.

В Україні функціонують вісім судово-експертних установ (Харківський 
НДІСЕ, Київський НДІСЕ, Одеський НДІСЕ, Донецький НДІСЕ, Львівський 
НДІСЕ, Кримський НДІСЕ, Дніпропетровський НДІСЕ, Науково-дослідний 
центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності), об’єднаних 
єдиною організаційною і методологічною основою як організації їх діяль-
ності, так і підготовки та атестації судових експертів, впровадження нових 
методів і методик тощо.

У 2007 р. в Харківському НДІСЕ, як і в попередні роки, основна увага 
приділялася наданню практичної допомоги органам слідства і суду в бороть-
бі зі злочинністю шляхом поліпшення якості та організації провадження 
експертиз, а також вдосконалення науково-методичної роботи.

Розширенню можливостей експертних досліджень, поліпшенню якості 
та скороченню строків проведення експертиз значною мірою сприяли й ін-
тенсифікація діяльності співробітників інституту в галузі науково-дослідної 
і методичної роботи, подальше підвищення їх кваліфікації. Поліпшення 
якості та скорочення строків проведення експертиз багато в чому залежать 
від належної підготовки матеріалів для дослідження, а отже, й від методич-
ної роботи співробітників інституту із слідчими та суддями.

У Харківському НДІСЕ методична робота реалізується у формах, розроб-
лених і рекомендованих для використання на практиці: підготовка експертних 
кадрів на місцях, робота з підвищення кваліфікації експертів у структурних 
підрозділах інституту та стажування в інших судово-експертних установах 

1 Див.: Маурина Н. П., Хенвен К. Д. Научно-методическая работа как одна из 
форм повышения эффективности деятельности судебно-почерковедческих подраз-
делений экспертных учреждений системы МЮ СССР // Экспертная практика и новые 
методы исследования. — М., 1982. — С. 13–21.

2 Див.: Фридман И. Я. Вопросы методической работы судебно-экспертных 
учреждений // Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1989. — Вып. 39. — 
С. 20–24.
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Міністерства юстиції України, участь у науково-практичних конференціях, се-
мінарах, проходження виробничої практики, виїзди на місця з метою надання 
методичної допомоги, рецензування висновків експертів, консультації тощо.

Про позитивну роль методичної роботи свідчать високий рівень і науко-
ва обґрунтованість експертних висновків, застосування нетрадиційних ме-
тодів дослідження, великий відсоток категоричних висновків.

З огляду на те, що результативність методичної роботи значною мірою 
залежить від підготовки експертних кадрів, велика увага приділяється саме її 
стану. У Харківському НДІСЕ склалася практика підготовки фахівців у від-
повідних структурних підрозділах протягом від одного місяця до року, за-
лежно від досвіду та індивідуальних якостей того, хто навчається, а потім, 
після складання іспиту щодо присвоєння кваліфікації судового експерта з пев-
ного виду експертної спеціальності, робота експерта протягом перших трьох-
п’яти років проводиться під контролем керівника підрозділу, провідних і стар-
ших наукових співробітників. Така форма навчання на даному етапі надає 
можливостей придбати навички самостійної роботи. Підготовку експертів 
з невеликим стажем роботи здійснюють в основному висококваліфіковані 
фахівці, що мають великий досвід роботи в галузі судової експертизи.

Експертні установи в процесі багаторічної практики виробили різні 
форми методичної роботи:

— лекції та доповіді з питань судової експертизи, що проводяться спів-
робітниками експертних установ для працівників правоохоронних органів;

— проведення навчальних семінарів;
— консультації щодо компетенції судових експертів та можливостей 

окремих видів експертиз, правил підготовки матеріалів, оцінки висновку 
експерта тощо;

— видання методичних матеріалів, присвячених новим методам дослі-
дження з прикладами їх практичного використання;

— публікація статей з питань теорії та практики судової експертизи;
— розсилка пам’яток, що містять відомості про дислокацію та компе-

тенцію окремих експертних установ1.
Найефективнішими, на думку Н. П. Мауріної та К. Д. Хенвен, є такі 

форми науково-методичної роботи:
1) виробнича практика, оскільки вона припускає безпосередній та інди-

відуальний контакт протягом відносно тривалого часу з кваліфікованим 
фахівцем;

2) рецензування висновків – як одна з найпоширеніших і дійових форм 
надання методичної допомоги, оскільки вона дає можливість охопити вели-
ку кількість фахівців, значне коло питань застосування різних положень 
методик судової експертизи при дослідженні різноманітних видів об’єктів;

3) виїзди на місця з метою надання науково-методичної допомоги, оскіль-
ки в цьому разі вирішується весь комплекс складних завдань, всебічно 
враховуються потреби даної експертної установи, більше уваги приділяєть-

1 Див.: Эфендиев М. Э. Организация и формы методической работы экспертных 
учреждений системы Министерства юстиции СССР. — Махачкала, 1976. — 
С. 9–10.



68

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

ся індивідуальній роботі з експертами в процесі практичного опанування 
методами, більше часу відводиться для обміну досвідом, аналізу складних 
матеріалів досліджень1.

М. В. Скорик визначав, що допомога судово-слідчим працівникам у ви-
користанні спеціальних знань надається в таких основних напрямках:

1) ознайомлення із сучасними можливостями судової експертизи, нови-
ми методами та методиками експертних досліджень речових доказів, а також 
планами науково-дослідної роботи інституту з вдосконалення експертних 
методів і методик;

2) навчання правилам призначення судових експертиз і належної під-
готовки матеріалів для їх проведення;

3) ознайомлення з рекомендаціями стосовно належного використання 
висновків експертів як джерела доказів певних фактів, що підлягають до-
казуванню (правильна оцінка й аналіз, визначення доказового значення 
висновків тощо)2.

Дієвою формою надання допомоги визнано також участь у науково-
практичних конференціях, семінарах, оскільки це дає змогу ознайомитися 
у відносно короткі строки з новітніми методами та методиками дослідження 
для подальшого впровадження їх в експертну практику, а безпосереднє 
спілкування експертів з висококваліфікованими фахівцями різних експертних 
установ дає можливість з’ясувати й уточнити окремі особливості методів, 
методик, усунути помилки в практичній роботі, одержати інформацію про 
стан і перспективи розвитку наукової роботи, спрямованої на вдосконален-
ня сучасної судової експертизи3.

Однією з форм методичної роботи є відповідні публікації (методичні 
посібники, методичні рекомендації, інформаційні листи, статті та ін.), про-
ведення узагальнень, розгляд методичних питань на лекціях, семінарах, 
конференціях, надання практичної допомоги (як в усній, так і в письмовій 
формі) особам, що призначають експертизи. 

Серед традиційних форм науково-методичної роботи важливе місце за-
ймає лекційна, яка змінилася за обсягом і змістом. Тематика лекцій значно 
розширилася, до неї включаються і питання, що стосуються загальнотеоре-
тичних проблем судової експертизи, і практичні рекомендації, особливо за 
новими видами експертиз. При читанні лекцій з урахуванням видів експер-
тиз висвітлюються питання оцінки та використання висновку експерта на 
досудовому слідстві, в суді, а також інші процесуальні питання.

Як відомо, у практиці судово-експертних установ підвищується питома 
вага комплексних досліджень, тому потреба у зростанні кількості лекцій, 
присвячених теоретичним, організаційним питанням, оцінці висновків 
комплексних експертиз збільшилася.

1 Див.: Маурина Н. П., Хенвен К. Д. Вказ. праця. — С. 13–21.
2 Див.: Скорик Н. В. О методической работе экспертного учреждения (по мате-

риалам Харьковского НИИСЭ) // Общетеоретические, правовые и организационные 
основы судебной экспертизы. — М., 1987. — С. 135–139.

3 Див.: Маурина Н. П., Хенвен К. Д. Вказ. праця. — С. 13–21.
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У Харківському НДІСЕ проведено низку організаційних заходів щодо 
збільшення обсягу експертної роботи, поліпшення якості й ефективності 
судових експертиз. Важливою умовою успішного виконання цього завдання 
є підвищення рівня методичної роботи зі слідчими і суддями стосовно по-
рядку призначення експертиз та використання їх результатів. Це розширює 
їх знання в галузі криміналістичної теорії та практики щодо можливостей 
експертиз, сприяє поліпшенню якості підготовки матеріалів для проведення 
експертиз та ін. У свою чергу, експерти, вивчаючи практику призначення 
експертиз і використання їх результатів співробітниками правоохоронних 
органів і суддями, збагачують свою практику, використовують одержані 
матеріали для проведення наукових досліджень.

В останні роки значення методичної роботи зростає. Широке проникнен-
ня новітніх технологій, найсучаснішого обладнання в галузь судових експер-
тиз, стрімкий розвиток сучасних технічних засобів і методів експертних до-
сліджень, нових видів та підвидів судових експертиз значно розширюють коло 
вирішуваних експертами питань і вимагають постійного інформування слідчих 
і суддів про сучасні можливості судової експертизи. Слід зазначити, що деякі 
слідчі та судді ще не надають необхідного значення судовим експертизам, 
рідко їх призначають, порушують порядок їх призначення та підготовки ма-
теріалів, що надходять на дослідження. Надання практичної допомоги в усу-
ненні цих недоліків і підвищення тим самим якості й ефективності експертиз 
залишаються стрижньовими питаннями методичної роботи експертів.

У Харківському НДІСЕ та його відділеннях успішно використовуються 
різні форми методичної роботи: проведення лекцій і занять, семінарів зі 
слідчими та суддями, надсилання слідчим і судовим органам інформаційних 
і методичних листів на основі вивчення й узагальнення експертної і судово-
слідчої практики призначення та використання судових експертиз, консуль-
тування слідчих з конкретних справ, надання їм практичної допомоги у ви-
лученні та підготовці матеріалів, які надходять на експертизу, з виїздом на 
місця події, повідомлення слідчим і судовим органам про допущені деякими 
слідчими та суддями порушення порядку призначення експертиз тощо.

Науково-методична робота в інституті проводиться згідно з щорічними 
планами, що обговорюються на засіданні вченої ради Харківського НДІСЕ 
та затверджуються директором інституту. В управління юстиції, загальні та 
господарські суди, слідчі управління МВС, прокуратури, СБУ та на митни-
ці надсилається тематика лекцій, що рекомендуються для читання на семі-
нарах для їх співробітників з урахуванням вимог експертної та судово-слідчої 
практики. Можливості судово-експертних установ Міністерства юстиції 
України дозволяють повністю виконувати всі заявки на лекції, що надсила-
ються слідчими і судовими органами. Так, у 2007 р. згідно з планом мето-
дичної роботи Харківського НДІСЕ прочитано 43 методичні лекції з основ-
них питань призначення експертиз, підготовки матеріалів на дослідження, 
особливостей призначення, проведення та сучасних можливостей окремих 
видів експертиз тощо.

Із більшості видів досліджень, що проводяться в інституті, розроблені 
пам’ятки для практичних працівників. При цьому особлива увага приділя-



70

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

лася новим напрямкам роботи підрозділів інституту − психологічним, мис-
тецтвознавчим, ветеринарним та іншим дослідженням.

При призначенні експертиз найбільші ускладнення викликають способи 
відбору, вилучення об’єктів для дослідження і формулювання питань, що 
ставляться на вирішення експерту. На навчально-методичних семінарах 
цьому постійно приділяється увага. Разом із загальними лекціями про су-
часні можливості експертних досліджень прокурорсько-слідчим працівникам 
читаються лекції про порядок призначення та проведення нових видів екс-
пертиз (психологічної, мистецтвознавчої, ветеринарної, комп’ютерно-
технічної, електротехнічної та ін.).

Питання поліпшення методичної роботи систематично обговорюються 
на засіданнях при директорі інституту, вченої ради.

Проведені інститутом методичні заходи є важливим чинником подаль-
шого розширення контактів інституту зі слідчими і судовими органами щодо 
організації роботи з призначення судових експертиз, підвищення їх якості 
й ефективності, використання та активного впровадження їх результатів 
у судово-слідчу практику. Так, кількість проведених у Харківському НДІСЕ 
експертиз з криміналістичних видів досліджень у 2007 р. збільшилася на 
26% порівняно з 2006 р. У більшості структурних підрозділів інституту спо-
стерігалася тенденція до зростання кількості проведених досліджень. Так, 
лабораторією судових товарознавчих досліджень і досліджень об’єктів ін-
телектуальної власності виконано на 701 експертизу більше, ніж у 2006 р., 
лабораторією судових інженерно-транспортних досліджень – на 144 екс-
пертизи, Сумським відділенням ХНДІСЕ – на 800, Севастопольським відді-
ленням ХНДІСЕ – на 132. Також у 2007 р. кількість наданих на дослідження 
об’єктів збільшилася на 481394 порівняно з 2006 р., виявлено тенденцію до 
зростання складності досліджень.

При цьому скоротилися кількість матеріалів, які надійшли до інституту, 
повернених без проведення досліджень, а також кількість невирішених 
питань, що свідчить про більш кваліфіковане призначення експертиз і під-
готовку наданих на дослідження матеріалів. Їх повернення без проведення 
досліджень може призвести до нерозкриття злочинів, тривалих строків роз-
слідування, реальної небезпеки слідчих і судових помилок1.

Всі розглянуті, а також інші заходи, що впроваджуються судово-
експертними установами, сприяють подальшому розширенню дієвих кон-
тактів експертів зі слідчими та суддями в процесі проведення судових екс-
пертиз, поліпшенню якості й ефективності експертиз при розслідуванні та 
судовому розгляді справ2.

Публікація наукових робіт (методичних матеріалів) у виданнях, які мо-
жуть бути використані для ознайомлення з ними працівників органів роз-
слідування та суддів, є однією з форм методичної роботи.

1 Див.: Приялгаускас П. И. О результатах научной, экспертной, учебно-мето-
дической и профилактической работы НИИСЭ МЮ Литовской ССР в 1976 году // 
Информ. бюл. — Вильнюс, 1977. — № 2. — С. 3–8.

2 Див.: Валиев М. Б., Зафран М. И. Методическая помощь экспертов следственным 
и судебным работникам – важное условие повышения эффективности судебных 
экспертиз // Вопросы криминалистики и судебных экспертиз. — Алма-Ата, 1978. — 
С. 72–83.
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Протягом останніх років у Харківському НДІСЕ видавнича діяльність 
активізувалася: підготовлено й оприлюднено низку різних методичних по-
сібників, методичних рекомендацій, інформаційних листів, статей, опублі-
кованих як в українських виданнях, так і у виданнях країн ближнього і да-
лекого зарубіжжя. У 2007 р. в різних виданнях було оприлюднено 127 науко-
вих праць співробітників інституту, які являють собою статті у фахових 
й інших виданнях України та зарубіжних країн. Крім того, окремими ви-
даннями вийшли у світ 13 методичних матеріалів, що стосуються авторо-
знавчих, трасологічних, біологічних, інженерно-технічних, економічних 
досліджень, досліджень матеріалів, речовин і виробів, досліджень, пов’язаних 
з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, та ін.

Практичну допомогу слідчим і суддям надають методичні рекомендації 
та інформаційні листи, пам’ятки, підготовлені внаслідок узагальнення екс-
пертної практики, аналізу недоліків у призначенні окремих видів експертиз 
і підготовці матеріалів для їх проведення, зокрема, за новими видами екс-
пертиз і тих, що проводяться із застосуванням нових методів і методик до-
слідження.

Знання основних понять і методик судової експертизи позитивно впли-
ватиме на якість роботи слідчих і суддів при призначенні експертиз, а також 
при оцінці висновків експертів.

Ефективною формою методичної допомоги слідчим і суддям уже в про-
цесі призначення конкретної експертизи та підготовки матеріалів для її 
проведення є консультації, кількість яких у Харківському НДІСЕ за останні 
роки постійно зростає. Консультації – письмові й усні – найефективніша 
форма індивідуальної методичної роботи. Контакт з представником право-
охоронних органів у цьому разі найчастіше є безпосереднім. Судово-слідчі 
працівники одержують значну кількість конкретної та цілеспрямованої ін-
формації, яка допомагає вирішувати найгостріші питання, що хвилюють їх 
у даний момент.

Важливою частиною методичної роботи із слідчими і суддями є навчан-
ня їх правильній оцінці та використанню висновку експерта, що досягаєть-
ся шляхом аналізу судово-слідчої практики.

Методична допомога виявляється також у формі профілактичної роботи. 
Використовуючи спеціальні знання, експерти надають слідчим і суддям до-
помогу в установленні причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів. 
Щорічно співробітниками Харківського НДІСЕ аналізуються недоліки, до-
пущені при підготовці матеріалів, які надсилаються практичними працівни-
ками, особливо це стосується нових видів експертиз. В узагальненнях, що 
готуються для слідчих і судів, надаються рекомендації щодо їх усунення. 
В останні роки велика увага приділяється аналітичній діяльності: всі уза-
гальнення експертної практики, що проводяться, містять матеріали, які 
можуть бути використані в методичній роботі.

Систематизація та аналіз експертної практики дозволяють виявити недо-
ліки у відборі та наданні на дослідження матеріалів, призначенні експерти-
зи судово-слідчими працівниками і на основі цього запропонувати шляхи їх 
усунення; систематизувати питання, які виникають у суддів і слідчих та ви-
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рішуються через надання консультацій співробітниками судово-експертних 
установ; з’ясувати, які саме методичні рекомендації потрібні судам і право-
охоронним органам у першу чергу, які профілактичні заходи необхідні для 
попередження злочинів тощо1.

П. П. Крайнєв виділяє декілька шляхів, які стосуються взаємодії судово-
слідчих працівників і судових експертів:

1) безпосереднє спілкування при проведенні спільних наукових конфе-
ренцій, науково-практичних семінарів тощо;

2) розроблення методичних рекомендацій, які повинні містити якнай-
більше орієнтовних питань, щоб залежно від розв’язуваних справ судді та 
слідчі могли конкретно і чітко поставити перед експертом завдання;

3) організація ділових ігор з ретельно розробленим сценарієм, які повин-
ні бути максимально наближеними до реалій за ввідними ситуаціями, та інші 
шляхи взаємодії і спілкування, що буде взаємним, двостороннім підвищен-
ням кваліфікації2.

Методична робота має характеризуватися як кількісними показниками 
проведених заходів, фахівців, які брали в ній участь, так і ефективністю, сту-
пенем дії на практику призначення експертиз слідчими, суддями. Співробіт-
ники Харківського НДІСЕ вживають дієвих заходів, спрямованих на тісний 
зв’язок науки з практикою. Такий зв’язок допоможе слідчим і судовим органам 
в їх роботі щодо зміцнення законності та боротьби зі злочинністю3.

Подальше вдосконалення розслідування злочинів нерозривно пов’язане зі 
всебічним застосуванням новітніх досягнень науки і техніки4. У зв’язку з цим 
необхідними є розширення можливостей експертиз, які проводяться вже багато 
років, і організація проведення нових видів експертиз. Це стосується досліджень 
небезпек у життєдіяльності, електротехнічної, комп’ютерно-технічної, ветери-
нарної, психологічної, мистецтвознавчої та інших експертиз.

Для підвищення рівня експертних досліджень треба встановлювати 
тісніші контакти між експертними установами та працівниками правоохо-
ронних органів.

Ефективнішими повинні бути й консультації, що проводяться співробіт-
никами судово-експертних установ з конкретних видів експертиз. Під час 
консультацій слід розглядати питання, що стосуються можливостей вико-
ристання спеціальних знань у суміжних галузях судової експертизи, про-
ведення комплексних досліджень тощо5.

На закінчення хотілося б підкреслити, що, як визначають Т. П. Москві-
на і О. І. Усов, науково-методичне забезпечення судово-експертної діяль-
ності – це сукупність методичних матеріалів з проведення судової експер-
тизи, методів і засобів, а також компетентності експертів, яка ґрунтується на 
методології загальної теорії судової експертизи і окремих теорій відповідних 

1 Див.: [Електронний ресурс] (http://www.yurpractika.com/article.php?id=10005868). — 
23.04.2008.

2 Див.: [Електронний ресурс] (http://www.yurpractika.com/article.php?id=10005868). — 
23.04.2008.

3 Див.: Скорик Н. В. Вказ. праця. — С. 135–139.
4 Див.: Приялгаускас П. И. Вказ. праця. — С. 3–8.
5 Див.: Фридман И. Я. Вказ. праця.
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родів і видів судової експертизи, а також досвіді вирішення конкретних 
практичних експертних завдань1.

Поліпшення науково-методичної роботи судово-експертних установ 
сприятиме ефективнішому використанню спеціальних знань у розслідуван-
ні та попередженні злочинів і правопорушень.

А. В. Чишкала, старший научный со-
трудник Харьковского НИИСЭ

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
НА ПРИМЕРЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА 

ХАРЬКОВСКОГО НИИСЭ

Описано переваги використання електронного документообігу порівня-
но з паперовим документообігом. Проаналізовано необхідні вимоги до сис-
тем електронного документообігу для експертних установ системи 
Мін’юсту України.

Описаны преимущества использования электронного документооборо-
та по сравнению с бумажным документооборотом. Проанализированы 
необходимые требования к системам электронного документооборота для 
экспертных учреждений системы Минюста Украины.

Ныне подавляющее большинство потребителей систем электронного 
документооборота (СЭД) работают в корпоративном секторе, вследствие 
чего эти системы в основном учитывают потребности именно этого сектора. 
Однако в последнее время данные системы учитывают и потребности малых 
предприятий с количеством сотрудников около 200 чел., к которым относят-
ся и экспертные учреждения. При этом каждая из систем имеет свои досто-
инства и недостатки, может дорабатываться и расширяться другими эле-
ментами, что позволяет использовать новые функции.

В общем случае под СЭД следует понимать организацию движения до-
кументов между подразделениями предприятия или организации, группами 
пользователей или отдельными пользователями. При этом под движением 
документов подразумевается не их физическое перемещение, а передача 
прав на их применение (использование, редактирование) с уведомлением 
конкретных пользователей и системой контроля над их исполнением. В ор-
ганизации, где внедрена СЭД, не бывает просто решений, поручений или 
приказов, а бывают документы, содержащие решения, поручения и т. д. Из 
этого следует, что базовым инструментом управления в СЭД является до-
кумент с сопутствующими ему атрибутами.

Каждый документ в СЭД дополнительно снабжается атрибутами (на-
бором сопутствующей информации наподобие библиотечной карточки). 

1 Див.: Москвина Т. П., Усов А. И. О сертификации методического обеспечения 
судебной экспертизы // Адвокат. — 2005. — № 10. — С. 45–47.
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Обычно конкретный набор атрибутов документа привязан к его типу (на-
пример, документы «приказ», «договор» или «экспертиза» будут иметь как 
общие атрибуты, так и различающиеся). Хранилище СЭД можно представить 
в виде базы данных с соответствующими атрибутами и абстрактного храни-
лища самих файлов.

Следовательно, главное назначение СЭД — это организация хранения 
электронных документов, а также работы с ними (в частности, их поиск, как 
по атрибутам, так и по содержимому). В СЭД должны автоматически отсле-
живаться изменения в документах, сроки исполнения документов, движение 
документов, а также контролироваться все их версии. Комплексная СЭД 
должна охватывать весь цикл делопроизводства предприятия или учрежде-
ния – от постановки задачи на создание документа до его передачи в архив, 
обеспечивать централизованное хранение документов в любых форматах, 
в том числе сложных композиционных документов, объединять разрозненные 
потоки документов территориально удаленных друг от друга учреждений 
в единую систему. Система электронного документооборота должна обес-
печивать гибкое управление документами как с помощью жесткого опреде-
ления маршрутов движения, так и путем свободной маршрутизации до-
кументов. В СЭД должно быть реализовано жесткое разграничение доступа 
пользователей к различным документам в зависимости от их компетенции, 
занимаемой должности и назначенных им полномочий. Кроме того, СЭД 
должна настраиваться на существующие организационно-штатную струк-
туру и систему делопроизводства учреждения.

Системы электронного документооборота обычно внедряются, чтобы 
решать определенные задачи, стоящие перед учреждениями, в данном 
случае – перед экспертными. Ниже приведен список наиболее важных, по 
нашему мнению, задач:

— обеспечение более эффективного управления за счет автоматическо-
го контроля за выполнением задачи (экспертного исследования, научной 
работы, учета корреспонденции и т. п.);

— обеспечение прозрачности всей деятельности внутри учреждения на 
всех уровнях;

— обеспечение сбалансированности нагрузки сотрудников;
— протоколирование деятельности пользователей в СЭД (внутренние 

служебные проверки, анализ деятельности подразделений, выявление «го-
рячих» точек в деятельности);

— уменьшение бумажных документов во внутреннем обороте учрежде-
ния;

— исключение необходимости или существенное упрощение и удешев-
ление хранения бумажных документов за счет наличия оперативного 
электронного архива;

— анализ экономической деятельности учреждения.
Этот список может в любой момент быть дополнен.
Для примера оптимизации движения документа сравним движение 

«экспертного исследования» от момента создания до поступления в архив 
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согласно Инструкции по деловодству в научно-исследовательских организа-
циях судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Схематически движение документа приведено на рис. 1 для бумажного 
документооборота и рис. 2 для электронного документооборота. Предпо-
лагается, что для проведения экспертного исследования представлены все 
материалы и имеется возможность ответить хотя бы на один вопрос, т. е. не 
учитывается возможность направления ходатайства экспертом и др.

Для бумажного документооборота все документы передаются в полном 
объеме непосредственно по направлениям, указанным на рис. 1.

Для электронного документооборота основное движение от канцелярии 
до эксперта и обратно совершается в основном только в электронном виде. 
При этом внутренний документооборот исключает передачи отчетов в бу-
мажном варианте, например, в бухгалтерию и статистический отдел. В слу-
чае отправки документа на доработку непосредственный исполнитель 
(эксперт) узнает о ее причинах моментально и может тут же приступить 
к исправлению недостатков, тогда как при бумажном документообороте 
происходят возврат в канцелярию и передача из канцелярии эксперту, что 
значительно увеличивает общий срок производства.

Рис. 1. Схема движения документа при бумажном документообороте



76

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

Рис. 2. Схема движения документа при электронном документообороте

Из приведенных схем можно сделать вывод о том, что система 
электронного документооборота исключает лишнее бумажное прохождение 
документа (-ов), заменяя его электронным. За счет оптимизации в среднем 
может сократится общий срок проведения экспертизы на 1–3 дня (в случае 
несогласия контролирующего лица и отправки документа на доработку на 
больший промежуток времени), за счет мгновенной передачи документа 
непосредственному исполнителю, что не является единственным достоин-
ством СЭД.

Среди достоинств СЭД, по нашему мнению, можно выделить следую-
щие:

— производительность труда персонала в среднем увеличивается на 
5–25% в зависимости от количества и объемов документов за счет оптими-
зации и совместной работы над документами (к примеру, научная работа, 
комплексная экспертиза и т. п.);

— стоимость архивного хранения электронных документов на 30–80% 
ниже по сравнению со стоимостью хранения бумажных архивов (в зависи-
мости от объема бумажной информации и срока их хранения);

— значительное ускорение поиска и выборки документов (по различным 
атрибутам);
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— обеспечение сохранности документов и удобства их хранения, по-
скольку они хранятся в электронном виде на сервере (или нескольких сер-
верах);

— повышение безопасности информации за счет того, что работа в СЭД 
с незарегистрированной рабочей станции невозможна, а каждому пользова-
телю СЭД назначаются свои полномочия доступа к информации;

— улучшение контроля над исполнением документов (например, для 
экспертных исследований – сроков проведения, подачи ходатайств и др.);

— создание экспертных статистических и других форм отчетов (за месяц, 
квартал, год) в Минюст сразу же по окончанию периода.

Из перечисленных достоинств рассмотрим еще одно. Например, простая 
задача для СЭД – поиск атрибута в бумажном документообороте приводит 
к существенным затратам времени сотрудников, т. е. при поступлении пись-
ма с просьбой ответить на вопрос: «проводились ли экспертные исследова-
ния по уголовному делу № …» в СЭД ведется поиск по атрибуту документа 
в течение нескольких секунд. При бумажном документообороте по журналу 
учета экспертиз можно примерно подсчитать затраченное время исходя из 
следующих данных: среднее количество зарегистрированных исследований 
за год составляет от 10000 до 15000 шт.; их количество на странице в жур-
нале регистрации примерно 10 шт.; в среднем на просмотр одной страницы 
журнала тратится от 4 до 6 с. Экономия времени для СЭД будет составлять 
от 1 до 2,5 ч на один запрос на период в 1 год.

Суммируя изложенное, можно примерно составить определенный спи-
сок требований к внедряемой СЭД, которые должны учитывать имеющееся 
делопроизводство и программное обеспечение.

По требованиям к внедряемому делопроизводству можно выделить такие 
пункты:

— пользователи СЭД – система должна однозначно идентифицировать 
пользователя. Идентификация пользователей включает в себя две основные 
концепции: аутентификацию и авторизацию. Аутентификация – это способ-
ность подтвердить личность пользователя. Авторизация занимается предо-
ставлением доступа к определенным данным или операциям, при условии, 
что пользователь тот, за кого он себя выдает. В документопоток организации 
может быть вовлечено множество людей, за каждым из которых закреплены 
ряд выполняемых операций и группа документов, с которой он работает;

— хранение документов – некое абстрактное хранилище файлов, которое 
может быть как базой данных, так и разделом (каталогом) операционной 
системы. Хранилище документов должно учитывать требования пользова-
телей системы. Можно выделить два требования к хранилищу документов. 
Первое из них – это производительность, т. е. при максимальной нагрузке 
на прием/передачу документов система должна оперировать с ними за адек-
ватное время. Второе – это поиск документов в хранилище, т. е. необходимо 
знать заранее, как будет происходить поиск по тексту самого документа, 
сопровождающим атрибутам или того и другого;

— работа с документами – гибкость СЭД во многом определяется теми 
возможностями, которые она предоставляет для работы с документами. На-
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пример, это могут быть встроенный редактор документов, сохранение исто-
рии редактирования документа с пометками, кто и когда из пользователей 
производил действие, поддержка электронных подписей и т. п.;

— оптимизация под существующее делопроизводство – делопроизвод-
ство подразумевает не только запись и извлечение документов из хранилища, 
но и различного рода действия над документами: рецензирование, работу 
над документами, различные процессы, создающие и использующие в сво-
ей деятельности эти документы. Невозможно создать программный комп-
лекс, автоматизирующий делопроизводство и подходящий под процессы 
делопроизводства всех предприятий. С другой стороны, доработка суще-
ствующих процессов под внедряемую программу может «провалиться» 
из-за многих факторов – от невозможности перестроить процесс под 
электронный документооборот до «саботажа» сотрудниками автоматизации 
процессов их деятельности в связи с изменениями привычной работы. Хотя 
с «саботажем» можно частично бороться, помогая пользователю выполнять 
рутинные операции путем автоматизации в самой системе (передача отчетов 
в бухгалтерию, статистический отдел, генерация различных сопроводительных 
документов, разработка шаблонов документов и др.).

По требованиям к внедряемому программному обеспечению можно 
выделить следующие пункты:

— требования к ресурсам – состоят из требований к аппаратному и про-
граммному обеспечению. Требования к аппаратному обеспечению непосред-
ственно исходят из требований к программным продуктам, входящим в состав 
СЭД, и дополнительных программных продуктов;

— стоимость продукта и его внедрения – в большинстве случаев полная 
стоимость определяется суммированием стоимости самой СЭД, дополни-
тельного программного обеспечения, аппаратной части и затрат на обучение 
персонала;

— удобство сопровождения – технически определяется наличием 
системы помощи, сложностью настройки системы под конкретную пред-
метную область, возможностью ее расширения и необходимостью при-
влечения  стороннего  персонала  для  расширения  или  настройки 
системы;

— удобство в использовании – это удобство работы с системой для ко-
нечного пользователя. Наиболее простой путь для определения этого со-
стоит в рассмотрении сложности выполнения пользователями типичных 
операций с документами, например, что нужно сделать пользователю, чтобы 
создать документ: сколько пунктов меню пройти, сколько движений мышью 
сделать, что ввести с помощью клавиатуры. Критерием простоты служат 
количество и доступность последовательных операций. Это можно выяснить, 
только поработав с системой или ее демонстрационной версией.

Следует отметить, что большинство СЭД1 настроены на усредненные 
процессы движения документа и требуют доработки для экспертных учреж-

1 См., напр.: EMC Documentum // [Электронный ресурс] («http://www.documentum.
ru/»), LanDocs // [Электронный ресурс] («http://www.landocs.ru/»), 1С:Архив // 
[Электронный ресурс] («http://www.1c.ru/») и др. — 17.04.2008.
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дений. Но даже усредненные возможности, которые предлагают комплексные 
СЭД, в большинстве случаев противоречат правилам делопроизводства 
(например, хранение бумажных документов в архиве, непосредственное 
визирование и др.), что делает полноценное внедрение неоптимальным, по-
скольку производится двойная обработка документов.

Несмотря на большие трудности и затраты по внедрению СЭД, система 
позволяет значительно оптимизировать процессы документооборота, про-
исходящие внутри учреждения, более оперативно реагировать на проблемы 
и фиксировать реальное состояние процессов на текущий момент.
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М. Л. Цимбал, директор Харківського 
НДІСЕ, кандидат юридичних наук, до-
цент, старший науковий співробітник, 
заслужений юрист України

ХАРКІВСЬКОМУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТУ 
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ – 85 РОКІВ

Розглянуто історію створення Харківського науково-дослідного інституту 
судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. Особливо відзначено заслуги 
співробітників установи по створенню харківської експертної школи.

Рассмотрена история создания Харьковского научно-исследовательского 
института судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса. Особо 
отмечены заслуги сотрудников учреждения по созданию харьковской 
экспертной школы.

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокаріуса (ХНДІСЕ) – одна з найстаріших державних судово-
експертних установ України і колишнього СРСР.

З прийняттям у 1922 р. Кримінально-процесуального кодексу в Україні 
перед органами попереднього розслідування і судами при ухваленні рішень 
у кримінальних справах повстало завдання повного та всебічного досліджен-
ня всіх доказів за допомогою науково-технічних знань, у зв’язку з чим за 
клопотанням видатного судового медика та криміналіста Миколи Сергійо-
вича Бокаріуса уряд України своєю постановою від 10 липня 1923 р. створив 
у системі Народного комісаріату юстиції (НКЮ) обласні кабінети науково-
судової експертизи в містах Харкові, Києві й Одесі та затвердив положення 
про них. Мета створення кабінетів сформульована дуже коротко – «для про-
ведення різного роду науково-технічних досліджень у судових справах». 
З того часу починається славна історія інституту.

Кабінет науково-судової експертизи в Харкові розпочав свою роботу 
восени 1923 р. Його завідувачем було призначено М. С. Бокаріуса, з ініціа-

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ: ДО 85-РІЧЧЯ ЕКСПЕРТИЗИ: ДО 85-РІЧЧЯ 

ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ ВІД ДНЯ ЗАСНУВАННЯ 
ХАРКІВСЬКОГО НДІ ХАРКІВСЬКОГО НДІ 

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ 
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріусаім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса
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тиви якого в 1925 р. кабінет було реорганізовано в інститут науково-судової 
експертизи, і Микола Сергійович став його незмінним керівником. У цьому 
ж році у зв’язку з 30-річчям лікарської та науково-педагогічної діяльності, 
М. С. Бокаріусу, одному з перших в Україні, присвоєно почесне звання За-
служеного професора. Після смерті видатного вченого 23 грудня 1931 р. уряд 
УРСР, відзначаючи його великі заслуги, присвоїв ім’я Заслуженого профе-
сора М. С. Бокаріуса Харківському НДІСЕ.

М. С. Бокаріус – один із засновників харківської експертної школи, 
творцями якої були М. М. Бокаріус, В. П. Колмаков, Л. Ю. Ароцкер, Г. Л. Гра-
новський, З. М. Соколовський і багато інших відомих науковців і практиків 
у галузі судової експертизи та криміналістики. Створена науково-дослідна 
школа стала базою для подальших наукових досліджень, що мають велике 
теоретичне та практичне значення й сьогодні.

З 1931 по 1946 р. Харківський НДІСЕ очолював син М. С. Бокаріуса, 
відомий учений, судовий медик, талановитий вихователь плеяди судових 
експертів і криміналістів, з ім’ям якого пов’язана історія інституту – Мико-
ла Миколайович Бокаріус, єдиний із судових медиків, якого за великі за-
слуги перед Батьківщиною нагороджено найвищими орденами колишнього 
СРСР – Леніна, Трудового Червоного Прапора, медалями.

Микола Миколайович працював у Харківському НДІСЕ з 1924 р. на різних 
посадах, у тому числі завідувача відділу ідентифікації особи. У найбільш склад-
ні та важкі роки діяльності інституту (період Великої Вітчизняної війни) 
М. М. Бокаріус робив все, що від нього залежало, заради збереження кадрового 
потенціалу з метою проведення науково-дослідної та експертної роботи.

З 1933 по 1937 р. М. М. Бокаріус працював республіканським судово-
медичним експертом і керівником Харківського обласного бюро судово-
медичної експертизи, був головою Всесоюзного та Республіканського това-
риств судових медиків і криміналістів, членом редакційної ради журналу 
«Судебно-медицинская экспертиза». Після 1946 р. він був консультантом, 
членом вченої ради ХНДІСЕ.

З 1946 по 1967 р. інститут очолював доктор юридичних наук, професор 
Віктор Павлович Колмаков, один з видатних радянських криміналістів, який 
віддав багато сил та енергії для його розвитку.

Під керівництвом В. П. Колмакова одержала подальшого розвитку хар-
ківська школа судових експертів за багатьма напрямками судової експерти-
зи. У ній виросли відомі вчені, які зробили вагомі внески в розвиток теорії 
та практики криміналістики і судової експертизи. За цей час понад 20 спів-
робітників інституту захистили дисертації на здобуття наукових ступенів 
з питань криміналістики та судової експертизи, значно розширилася науково-
методична база установи.

В. П. Колмаков приділяв особливу увагу розвитку судово-технічної екс-
пертизи документів (в аспекті криміналістичного дослідження відбитків 
печаток і штампів). Також у цей період одержали подальший розвиток на-
укові дослідження з усіх видів судових експертиз, особливо криміналістич-
них (почеркознавчих, трасологічних, балістичних та ін.).

Як приклад особистого піклування В. П. Колмакова за справи установи 
можна навести лист від 20 грудня 1961 р., надісланий до ЦК Комуністичної 
партії України, у якому він переконливо й обґрунтовано показав тяжкі умо-
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ви для роботи колективу Харківського НДІСЕ на той час. У листі йшлося 
про розміщення інституту в абсолютно непридатному приміщенні колишньої 
жіночої в’язниці, низьку заробітну плату тощо. При цьому, незважаючи на 
такі умови праці, колектив інституту максимально допомагав судово-слідчим 
органам у боротьбі зі злочинністю. Фактами підтвердження цього служила 
наглядна динаміка росту кількості та складності виконаних експертиз. Ця 
динаміка спостерігається й на сьогоднішній день.

Протягом 1967–1997 рр. директором Харківського НДІСЕ був заслужений 
юрист України, кандидат юридичних наук, доцент Микола Васильович Ско-
рик – енергійна, розумна, талановита людина, що створила сприятливі умови 
для роботи інституту. У цей період одержали подальшого розвитку наукова й екс-
пертна діяльність, методична та профілактична робота, були створені відділен-
ня ХНДІСЕ. Початок роботи на посаді директора прийшовся на спорудження 
нової будівлі інституту, що безумовно сприяло його розвитку.

Слід вказати на високий професійний рівень наукових кадрів Харківсько-
го НДІ судових експертиз. Одним з показників цього є підготовка та захист 
дисертаційних робіт. Ця традиція була закладена ще М. С. Бокаріусом, який 
постійно залучав усіх співробітників до виконання науково-дослідних робіт.

Науково-дисертаційну діяльність інституту можна поділити на три періоди: 
перший приходиться на 50–60 рр. ХХ ст., коли успішно захистили дисертації 
на здобуття наукового ступеня кандидата наук Л. Ю. Ароцкер, К. М. Бокаріус, 
Г. Л. Грановський, О. Н. Колесніченко, Є. П. Коновалов, Г. Д. Маркова, Л. М. Мо-
роз, М. С. Романов, М. В. Салтевський, І. А. Сапожников, В. А. Стремовський, 
В. Г. Грузкова, Б. М. Єрмоленко, Є. І. Казаков-Турбовський, В. М. Ладін, І. М. Мо-
жар, Е. В. Петров, М. В. Скорик, З. М. Соколовський, В. О. Чубенко.

Другий період приходиться на 70 – початок 90 рр. ХХ ст., коли, працю-
ючи над актуальними науковими проблемами, захистили дисертації на здо-
буття наукового ступеня доктора наук В. П. Колмаков, Л. Ю. Ароцкер, 
Г. Л. Грановський, З. М. Соколовський. Також цей період відзначився за-
хистом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук – В. В. Ак-
сьоновою, В. К. Войновим, С. М. Вулом, В. Ф. Гущіним, А. М. Компанійцем, 
В. П. Лошмановим, Є. М. Светлаковим, Т. Є. Балинян, О. М. Мотіним, 
О. О. Прокопенком, М. Г. Щербаковським, М. С. Корчаном, Е. Б. Сімаковою-
Єфремян, А. Д. Тарусіним, О. О. Хлестковою.

У третій період (з кінця 90-х по сьогоднішній день) дисертації на здо-
буття наукового ступеня кандидата наук захистили М. Л. Цимбал, О. В. Ко-
ломійцев, Л. М. Дереча, Г. К. Авдєєва, В. В. Сабадаш. Дев’ять співробітни-
ків продовжують роботу над дисертаційними дослідженнями:

— на здобуття наукового ступеня доктора наук – Е. Б. Сімакова-Єфремян, 
М. С. Корчан, О. О. Прокопенко;

— на здобуття наукового ступеня кандидата наук – К. В. Капустник, Л. В. Сви-
ридова, А. І. Лозовий, О. В. Хомутенко, С. О. Марков, Л. П. Щербаковська.

Слід зазначити, що робота з підвищення професійного рівня співробітників 
ХНДІСЕ була і залишається одним з головних напрямків діяльності інституту.

Важливе місце у діяльності Харківського НДІСЕ займає редакційна та 
методична робота: випуск методичних посібників за результатами науково-
дослідних робіт, читання лекцій за різними напрямками судових досліджень 
на семінарах працівників правоохоронних органів, судів тощо.
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У співпраці з Національною юридичною академією України імені Ярос-
лава Мудрого, починаючи з 2001 р., щорічно виходить фахове видання 
України з юридичних наук – збірник наукових праць «Теорія та практика 
судової експертизи і криміналістики». У підготовці статей та інших матері-
алів до збірника беруть участь співробітники як інституту, так й інших 
установ, а також фахівці зарубіжних країн у галузі судової експертизи, кри-
міналістики, кримінального процесу тощо.

Харківський НДІ судових експертиз має три відділення: в Сумах, Пол-
таві та Севастополі. На базі колишніх відділень у Дніпропетровську та 
Сімферополі в 2002 р. створено науково-дослідні інститути судових екс-
пертиз. Робота відділень здійснюється за основними напрямками як екс-
пертної, так і наукової роботи.

Багато розробок співробітників інституту мають пріоритетний характер 
і заслужено ввійшли до золотого фонду праць у галузі криміналістики та 
судової експертизи. Тільки з 2000 р. у Харківському НДІСЕ виконано близь-
ко 200 науково-дослідних робіт, результати яких успішно впроваджуються 
в експертну практику. Постійно особлива увага в інституті приділяється 
вдосконаленню професійної майстерності експертів, підвищенню якості, 
наукової обґрунтованості висновків, їх доказового значення.

Працівникам слідства та суду постійно надається допомога в розкритті, 
розслідуванні та судовому розгляді справ шляхом застосування спеціальних 
знань, що дозволяє розв’язувати складні проблеми судово-експертного за-
безпечення правосуддя в Україні. Науковий потенціал інституту, закладений 
з часів його заснування, і сьогодні демонструє свою спроможність вирішу-
вати складні судово-експертні завдання.

У Харківському НДІСЕ проводяться близько 70 видів експертних дослід-
жень, серед яких є унікальні, тобто такі, що проводяться лише у нашому інсти-
туті. Це дослідження технічної експлуатації електрообладнання, дорожньо-
технічні дослідження тощо. Тільки за останні п’ять років у ХНДІСЕ виконано 
більше 60 тис. експертиз, з яких майже половина – за кримінальними справами. 
Більшість експертиз, проведених співробітниками інституту, має новаторський 
характер, базований на новітніх досягненнях науки та техніки, у тому числі й на 
авторських розробках, але формування напрямків експертних досліджень здій-
снювалось нелегким шляхом.

Крім названих наукових співробітників, що мають наукові ступені та  
вчені звання або працюють над дисертаціями, необхідно виразити щиру 
подяку працівникам – видатним майстрам своєї справи, котрі доклали бага-
то зусиль щодо розвитку та вдосконалення судово-експертної практики.

Багатьох з них вже немає з нами. Це М. М. Анфілов, Ю. Л. Носко, 
Л. Ф. Саврань, В. І. Рубан, Г. П. Денисюк, С. П. Швець, А. К. Губарєва, 
Л. І. Овечкіна, В. М. Вишнєвський, В. І. Шиков, В. О. Кірєєв, Б. С. Степанець, 
А. П. Хомяков, С. М. Варюшичев, В. Д. Гусак, Л. В. Нарижний, Г. І. Смушок, 
О. І. Щербань, В. М. Попов, О. М. Старов, В. І. Бабаєв, М. І. Романенко, 
С. М. Стьопін, А. М. Пантюшенко та ін. Пам’ять про них – в серцях співро-
бітників інституту живе завжди.

Деякі колишні працівники на цей час перебувають на пенсії, але з ними 
постійно підтримується зв’язок. Це М. Л. Мамотюк, І. П. Захарова, А. М. Нур-
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магомєдов, Г. Д. Дьякова, К. О. Рябухіна, С. О. Алтуєва, Л. О. Шаповалова, 
І. І. Ясінов, Т. С. Кравчина, А. Д. Тарусін та ін.

Із працюючих співробітників слід відзначити В. М. Ковкіна, В. О. Лабінцева, 
М. В. Перевєрзєва, В. П. Яковлєва, О. В. Довженко, Л. П. Небесну, А. С. Ячину, 
Л. Г. Гриненко, Т. В. Сохранич, В. Г. Абросимову, А. О. Долуду, І. С. Собакаря, 
Г. Д. Бондаренко, Л. П. Щербаковську, Г. В. Лошманову, Н. О. Зубову, С. В. Воло-
буєву, В. М. Свищова, К. В. Даньшину, А. Ф. Клімчук, В. І. Кривошеєва, Л. В. Нар-
дід, Р. Й. Кучеренко, Г. Б. Башкірова, О. С. Донцову, І. М. Скорика, Г. О. Поздня-
кова, В. Ф. Трухана, Л. К. Разіну, О. Ф. Дьяченка, С. М. Бобрицького, В. М. Сирих, 
Л. В. Афанасьєва, В. Д. Безвесільного, Б. М. Ільченка та ін.

Результати роботи Харківського НДІСЕ дають усі підстави для того, аби 
стверджувати, що інститут є провідною науково-дослідною експертною 
установою, що набула значення науково-методичного центру серед експерт-
них установ системи Міністерства юстиції України.

Ю. П. Шупик, профессор кафедры су-
дебной медицины Национальной меди-
цинской академии последипломного 
образования им. П. Л. Шупика, доктор 
медицинских наук,
В. Д. Мишалов, заведующий кафедрой 
судебной медицины Национальной ме-
дицинской академии последипломного 
образования им. П. Л. Шупика, доктор 
медицинских наук, профессор,
В. А. Ольховский, заведующий кафед-
рой судебной медицины и основ права 
Харьковского национального медицин-
ского университета, доктор медицин-
ских наук, профессор,
А. И. Найда, заведующий курсом су-
дебной медицины Львовского нацио-
нального медицинского университета 
им. Д. Галицкого, кандидат медицин-
ских наук, доцент,
В. В. Бондаренко, ассистент кафедры су-
дебной медицины и основ права Харьков-
ского национального медицинского уни-
верситета, кандидат медицинских наук

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССОР Н. С. БОКАРИУС:
НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

Присвячено заслуженому професору М. С. Бокаріусу (1869–1931), ви-
датному вітчизняному судовому медику, вченому, педагогу, організатору 
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охорони здоров’я, який здійснив вагомий внесок у розвиток судово-медичної 
науки, заснував Харківський науково-дослідний інститут судової експерти-
зи (1923), завідував кафедрою судової медицини Харківського медичного 
інституту (1910–1931), був автором багатьох фундаментальних праць 
з судової медицини та криміналістики.

Посвящено заслуженному профессору Н. С. Бокариусу (1869–1931), 
выдающемуся отечественному судебному медику, ученому, педагогу, орга-
низатору здравоохранения, который внес весомый вклад в развитие судебно-
медицинской науки, основал Харьковский научно-исследовательский инсти-
тут судебной экспертизы (1923), заведовал кафедрой судебной медицины 
Харьковского медицинского института (1910–1931), был автором многих 
фундаментальных трудов по судебной медицине и криминалистике.

Формирование отечественной судебной медицины неразрывно связано 
с ее развитием на просторах бывшего Советского Союза. Совместный вклад 
ученых бывших советских республик обусловливал становление и развитие 
судебно-медицинской науки, что в итоге позволило создать отечественную 
школу судебных медиков и криминалистов.

В настоящее время в разных странах бывшего СССР судебная медицина 
продолжает развиваться как самостоятельная дисциплина, опираясь на об-
щую историю и базовый фундамент, заложенный в советские времена. Не-
смотря на это, в ряде современных учебников по судебной медицине разделы 
по истории становятся все короче, а перечень имен известных ученых и их 
вклад в развитие науки с каждым годом сокращаются, а иногда и вообще не 
упоминаются.

Так, имя известного отечественного судебного медика и криминалиста 
Николая Сергеевича Бокариуса (1869–1931) уже и не встретишь в некоторых 
современных учебниках по судебной медицине. А ведь его весомый вклад 
в развитие отечественной судебной медицины и криминалистики бесспорен. 
Н. С. Бокариус – фундатор криминалистического направления в отечественной 
судебной медицине. Такие его труды, как «Первоначальный наружный осмотр 
трупа при милицейском и розыскном дознании» (1925), «Наружный осмотр 
трупа на месте происшествия или обнаружения его» (1929), «Судебная меди-
цина для медиков и юристов» (1930) являются классическими пособиями, 
настольными книгами судебных медиков и юристов первой половины ХХ в., 
которые в свое время были переведены на многие языки мира.

О личности Н. С. Бокариуса как нельзя лучше свидетельствуют 
высказывания его современников. Так, профессор 1-го Московского ордена 
Ленина медицинского института В. Ф. Черваков в своих воспоминаниях 
отмечал: «… Многолетняя плодотворная деятельность Н. С. Бокариус1 в об-
ласти судебной медицины и криминалистики дает ему заслуженное право 
быть выдвинутым в число виднейших представителей русской судебно-
медицинской науки. Не менее значительны заслуги Н. С. Бокариус в облас-

1 Здесь и далее в цитируемых отрывках и названии работы сохранена орфография 
оригинала.
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ти организации советской судебно-медицинской экспертизы и подготовки 
многочисленных кадров судебных медиков и криминалистов ‹…› Почти 
35 лет Н. С. Бокариус отдал служению высшей школе, считая педагогичес-
кую работу своим основным призванием. Высокое педагогическое мастер-
ство Н. С. Бокариус сочетал с яркой творческой индивидуальностью, будучи 
целеустремленным и принципиальным ученым-исследователем ‹…› Разнос-
торонняя научно-педагогическая деятельность Н. С. Бокариус постоянно 
сочеталась с его практической работой по линии проведения судебно-
медицинских экспертиз. Н. С. Бокариус произвел свыше 3000 судебно-
медицинских исследований трупов и 5000 исследований вещественных 
доказательств. Его имя пользовалось огромным авторитетом среди работ-
ников суда и прокуратуры, ему поручалось проведение особо сложных 
и ответственных экспертиз. Судебные органы Украины не раз выносили 
определения о большой помощи, которую оказывал Н. С. Бокариус судебным 
работникам при расследовании весьма сложных уголовных дел. Велики за-
слуги Н. С. Бокариус в области постановки судебно-медицинского дела 
в советском государстве; он по праву считается, наравне с профессором 
П. А. Минаковым, основоположником отечественной судебно-медицинской 
экспертизы. Высоко развитое сознание своего долга перед обществом, чест-
ное и самоотверженное исполнение его сочетались в Николае Сергеевиче 
с поразительной простотой, задушевностью, благожелательностью к людям. 
Вся его жизнь является блестящим примером самоотверженного, неустан-
ного служения горячо любимой им Родине. Долголетняя плодотворная дея-
тельность Н. С. Бокариус высоко оценена советским правительством. 
В 1925 году ему было присвоено почетное звание заслуженного профессора. 
Его имя присвоено Харьковскому научно-исследовательскому институту 
судебной экспертизы»1.

Известный отечественный ученый судебный медик, профессор Ю. С. Са-
пожников, заведующий кафедрой судебной медицины Киевского ордена 
Трудового Красного Знамени медицинского института в своих воспомина-
ниях писал: «… Вся эта колоссальная работа, проведенная Н. С. Бокариус 
по внедрению в судебную медицину криминалистического направления, по 
повышению уровня знаний по судебной медицине у юристов, создала исклю-
чительно благоприятную почву для установления наиболее тесного контак-
та между судебными медиками и криминалистами, а отсюда и для наиболее 
успешного развития пограничных с криминалистикой разделов судебной 
медицины. Идеи и указания Н. С. о необходимости тесной связи между су-
дебной медициной и криминалистикой повели к тому, что ряд ученых 
судебных медиков встали также на этот путь, на путь криминалистического 
направления в судебной медицине и в судебно-медицинской экспертизе. 
В результате последователи Н. С. Бокариус уже в начале 30-х годов стали 
организовывать научно-исследовательские институты, в которых тесно 
объединялась судебная медицина и криминалистика: в Минске – институт 

1 Черваков В. Ф. Жизнь и деятельность заслуженного профессора Н. С. Бокари-
ус // Сб. рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й 
годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус. — Х., 1956. — С. 3–6.
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криминалистики и судебной экспертизы НКЮ БССР (возглавлявшийся проф. 
В. Ф. Черваковым), в Иванове – институт судебной экспертизы при област-
ном отделе здравоохранения (возглавлявшийся сначала мной, а затем – проф. 
А. М. Гамбург), в Москве – институт судебной медицины с отделом крими-
налистических исследований (возглавлявшийся сначала проф. Н. В. Поповым, 
а затем проф. В. И. Прозоровским) ‹…› Все это повело к большому росту 
нашей отечественной судебной медицины и криминалистики ‹…› Сохраняя 
и чтя светлую память о нашем дорогом Николае Сергеевиче, мы должны 
отметить его исключительные заслуги в деле развития и процветания со-
ветской судебной медицины и криминалистики. Замечательные труды и вся 
прекрасная деятельность Николая Сергеевича Бокариус внесла блестящий 
незабываемый вклад, который еще многие годы будет изучаться его 
многочисленными последователями и учениками»1.

Оценивая вклад Н. С. Бокариуса в развитие судебно-медицинской науки, 
известный профессор К. И. Татиев, заведующий кафедрой судебной медицины 
Центрального института усовершенствования врачей (Москва) отмечал: 
«… В 1925 г. вышла книга проф. Николая Сергеевича Бокариус «Первоначальный 
наружный осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании». Этот труд, 
объемом более 500 страниц с многочисленными иллюстрациями, привлек 
к себе внимание всей советской судебно-медицинской общественности. Такой 
монографии, глубокой по содержанию и по постановке оригинальных и важных 
вопросов в области научного расследования преступлений, не было ни в оте-
чественной, ни в зарубежной литературе. Впервые судебный медик и крими-
налист получили исчерпывающие научные советы и указания в методике 
первоначального осмотра трупа на месте обнаружения – этого первого 
и ценнейшего звена в длинной цепи последующих уголовно-розыскных 
мероприятий, направленных к раскрытию самого тяжкого вида преступле-
ния – убийства. Н. С. Бокариус, сочетая в себе высокие качества судебного 
медика и криминалиста, тщательно, шаг за шагом, намечает путь, по кото-
рому нужно следовать при первоначальном осмотре трупа на месте обна-
ружения ‹…› Нужно со всей справедливостью признать Н. С. основополож-
ником научных методов изучения важнейшего участка практической работы 
судебного медика и криминалиста – места обнаружения трупа»2.

Сын Николая Сергеевича – Николай Николаевич Бокариус продолжил 
дело своего отца, стал ученым судебным медиком, профессором, заведую-
щим кафедрой судебной медицины Харьковского медицинского института 
(1931–1961), директором Харьковского НИИСЭ (1931–1946), которому 
в 1931 г. было присвоено звание его отца – Заслуженного профессора 
Н. С. Бокариуса. Николай Николаевич вспоминает: « … На протяжении 
своей многолетней деятельности Н. С. Бокариус произвел тысячи экспертиз 

1 Сапожников Ю. С. Заслуженный профессор Николай Сергеевич Бокариус, как 
основоположник криминалистического направления в судебной медицине // Сб. 
рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й годов-
щине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус. — Х., 1956. — С. 6–8.

2 Татиев К. И. Н. С. Бокариус – основоположник научного метода первоначаль-
ного наружного осмотра трупа на месте обнаружения // Там же. — С. 9–10.
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по исследованию вещественных доказательств, причем считал, что «недо-
статочно одних практических наблюдений: каждое явление, каждый факт, 
говорил он, должны быть изучены научно, на общих основаниях, а где воз-
можно обширнее – экспериментально. Только данные, выведенные из стро-
го научных, точных наблюдений, экспериментальных исследований и прак-
тических случаев могут служить основанием для руководства в выводе за-
ключения в тех и других случаях судебно-медицинской практики». Этот свой 
взгляд Н. С. всегда проводил в жизнь. Научные работы, выполненные 
Н. С. Бокариус по исследованию вещественных доказательств, оставили 
свой след в судебно-медицинской литературе до наших дней»1.

Один из последователей Н. С. Бокариуса – кандидат юридических наук, 
доцент В. П. Колмаков (директор Харьковского НИИСЭ с 1946 по 1967 гг.) 
отмечал: «Выдающийся советский судебный медик и криминалист, один из 
создателей отечественной судебной медицины и криминалистики – Н. С. Бо-
кариус, в ряде своих трудов, уделил много внимания разработке важнейших 
вопросов методики расследования преступлений против жизни, особенно 
убийств ‹…› уделил большое внимание подготовке и назначению судебно-
медицинского исследования трупа, сформулировал перечень вопросов, 
могущих быть в различных случаях поставленными эксперту. Он предосте-
регал судебных медиков от решения вопроса о квалификации события 
(убийство, самоубийство, несчастный случай), полагая, что «данные одного 
судебно-медицинского исследования трупа не всегда могут разрешить этот 
вопрос окончательно». Н. С. Бокариус осветил криминалистические приемы 
«идентификации личности по трупу» на основе определенных признаков 
и особенностей тела, одежды (по словесному портрету, зубному аппарату, 
папиллярным узорам и др.). Важные указания содержатся в этих работах по 
фиксации результатов осмотра, рекомендуются приемы фотосъемки трупа, 
изъятия следов, правила составления осмотра трупа и всей обстановки. 
Н. С. Бокариус настоятельно рекомендовал протокол осмотра составлять 
тому, кто производил осмотр. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что 
в трудах Н. С. Бокариус нашли освещение важные вопросы методики рас-
следования преступлений против жизни, не потерявшие и ныне своего зна-
чения. Поэтому было бы весьма желательным переиздание трудов Н. С. Бо-
кариус по осмотру трупа»2.

Старший научный сотрудник Харьковского НИИСЭ, кандидат юриди-
ческих наук Г. Л. Грановский писал: «Среди 5000 исследований вещественных 
доказательств, выполненных засл. проф. Н. С. Бокариус, определенное мес-
то занимали дактилоскопические экспертизы. Уже в 1911 году было описа-
но уголовное дело, в котором Н. С. Бокариус принимал участие в качестве 
эксперта, установив личность преступника по следу папиллярного узора 

1 Бокариус Н. Н. Работа засл. проф. Н. С. Бокариус в области исследования ве-
щественных доказательств // Сб. рефератов докладов расширенной научной конфе-
ренции, посвященной 25-й годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус. — Х., 
1956. — С. 10–11.

2 Колмаков В. П. Вопросы методики расследования преступлений против жизни 
в трудах засл. проф. Н. С. Бокариус // Там же. — С. 11–13.
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пальца руки на анонимном письме (Русский эксперт Лебедев произвел пер-
вую дактилоскопическую экспертизу лишь в 1912 г. – известное дело об 
убийстве провизора Харламовской аптеки.). В его работах рассматриваются 
важнейшие проблемы дактилоскопии. Многие из поднятых им вопросов 
сохраняют свою актуальность и значение до настоящего времени ‹…› 
Н. С. Бокариус уделял особое внимание вопросам использования отпечатков 
рубцов при идентификации личности по следам рук. Первым из русских 
криминалистов, отметив значение рубцов при дактилоскопических иссле-
дованиях, Н. С. Бокариус в дальнейших своих работах неоднократно воз-
вращался к этим вопросам, анализируя не только идентификационное зна-
чение рубцов, но и их классификации ‹…› Засл. проф. Н. С. Бокариус при-
надлежит оригинальная конструкция дактилоскопической лупы, которая 
создает ряд удобств не только при установлении количества папиллярных 
линий между точками подсчета, но и при помощи специального устройства 
позволяет локализовать сравниваемые детали. Изучение работ Н. С. Бока-
риус и творческое развитие криминалистами рассматриваемых в них вопро-
сов дактилоскопии будут содействовать дальнейшему совершенствованию 
дактилоскопической техники»1.

Старший научный сотрудник Харьковского НИИСЭ, кандидат юриди-
ческих наук И. А. Сапожников отмечал: «Советские судебные медики 
и криминалисты высоко ценят деятельность Засл. проф. Н. С. Бокариус как 
основоположника криминалистического направления в отечественной су-
дебной медицине. Творческая разработка этого направления, за прошедшие 
25 лет со дня смерти Н. С. Бокариус, несомненно, способствовала дальней-
шему развитию судебной медицины и криминалистики, оказывающих боль-
шую помощь судебно-следственным органам ‹…› Смерть Н. С. Бокариус – 
выдающегося советского судебного медика и криминалиста – прервала его 
плодотворную работу и по вопросам идентификации огнестрельного оружия. 
О них Н. С. Бокариус намеревался написать в пятой книге своего много-
томного труда “Настольное руководство к усвоению научной техники в рас-
следовании преступлений для следователей, работников милиции и судебных 
медиков”»2.

О практической значимости научных трудов Н. С. Бокариуса писал 
кандидат медицинских наук Р. Г. Геньбом (Центральный институт усовер-
шенствования врачей, Москва): «Общеизвестно, какое значение Николай 
Сергеевич Бокариус придавал первоначальному осмотру трупа и места про-
исшествия. Две его работы: «Первоначальный наружный осмотр трупа», 
1925 г. и «Наружный осмотр трупа на месте происшествия или обнаружения 
его», 1929 г. посвящены этим вопросам и продолжают оставаться руковод-
ством для врачей и следственных работников до настоящего времени. Каса-
ясь, в частности, осмотра трупов неизвестных лиц, Н. С. указывал на важную 

1 Грановский Г. Л. Вопросы дактилоскопии в трудах засл. проф. Н. С. Бокариус // 
Сб. рефератов докладов расширенной научной конференции, посвященной 25-й 
годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С Бокариус. — Х., 1956. — С. 13–14.

2 Сапожников И. А. Вопросы судебной экспертизы огнестрельного оружия 
в трудах засл. проф. Н. С. Бокариус // Там же. — С. 14–15.
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роль установления личности трупа, с использованием для этого данных 
словесного портрета, реставрации лица в случаях обезображения его, дак-
тилоскопии, а также особых примет, например, рубцов. Кроме этого, Нико-
лай Сергеевич неоднократно подчеркивал значение осмотра и описания 
различных предметов, следов, которые иногда обнаруживаются на трупе или 
в отдалении от него на месте происшествия. При различных обстоятельствах 
эти предметы могут послужить не только основанием к установлению лич-
ности, но иногда оказывались ключом к раскрытию преступления»1.

Неоценимы заслуги Н. С. Бокариуса перед государством и наукой в раз-
витии отечественной судебной медицины и криминалистики. Николай 
Сергеевич сумел поднять уровень судебно-медицинской экспертизы и кри-
миналистики в Украине на громадную высоту и поддерживать этот уровень 
в течение длительного времени. В Приказе народного комиссара здравоох-
ранения УССР от 3 ноября 1926 года об освобождении Н. С. Бокариуса от 
работы на должности главного судебно-медицинского инспектора было 
сказано: «Долголетняя беспрерывная работа профессора Н. С. Бокариус дала 
возможность создать судебно-медицинскую организацию и дать ей правиль-
ное направление, несмотря на тяжелые условия работы».

Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко в своем письме, присланном 
в г. Харьков в 1956 г. в связи с 25-й годовщиной со дня смерти Н. С. Бокари-
уса, писал: «Работники советской прокуратуры глубоко чтят память проф. 
Н. С. Бокариус, всегда являющегося своей деятельностью примером глубо-
кого сочетания теории и практики».

О личности Н. С. Бокариуса спустя более чем 75 лет после его смерти 
вспоминают и наши современники, подчеркивая его весомый вклад в раз-
витие науки и практики. Директор Харьковского НИИСЭ, кандидат юриди-
ческих наук М. Л. Цимбал и ученый секретарь института Л. Н. Дереча 
отмечают: «Ценность сделанного Николаем Сергеевичем Бокариусом еще 
раз подтверждает, что фундамент, который был заложен при его непосред-
ственном участии в 20-х годах прошлого столетия, создал условия, которые 
на протяжении нескольких десятилетий дали возможность плодотворно 
развиваться судебной экспертизе и криминалистике»2.

Заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук Н. В. Скорик, 
возглавлявший Харьковский НИИСЭ с 1967 по 1997 г. пишет: «Истории 
Харьковского НИИ судебных экспертиз, создателю учреждения – Н. С. Бо-
кариусу, его выдающейся роли в развитие судебной экспертизы в Украине 
посвящено немало работ его соратников и последователей. Но в целом на-
учное наследие, личность, духовный облик, обстоятельства непростой 
творческой жизни выдающегося ученого еще ждут глубоких и всесторонних 

1 См.: Геньбом Р. Г. Значение отдельных находок при первоначальном осмотре 
трупа на месте происшествия // Сб. рефератов докладов расширенной научной кон-
ференции, посвященной 25-й годовщине со дня смерти засл. проф. Н. С. Бокариус. — Х., 
1956. — С. 96–98.

2 Цимбал М. Л., Дереча Л. М. Роль М. С. Бокаріуса у становленні вітчизняної 
криміналістики і судової експертизи // Теорія та практика судової експертизи 
і криміналістики. — Х., 2004. — Вип. 4. — С. 74–80.
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исследований ‹…› Н. С. Бокариус поднял судебную экспертизу Украины на 
европейский и мировой уровень, его работы публиковались во многих стра-
нах Европы и Америки. Он получил мировую известность благодаря своим 
оригинальным, исключительно актуальным для практики научным трудам. 
В его работах решались неизученные, принципиально новые проблемы, 
предлагались оригинальные и эффективные пути их решения ‹…› Н. С. Бо-
кариус синтезировал многие достижения науки и общечеловеческой культуры 
на службу судебной медицины и криминалистики ‹…› Творческое наследие 
Н. С. Бокариуса, его моральные качества человека большой душевной 
красоты, доброты – достойный пример для последующих поколений. По-
стоянно обращаясь к опыту Николая Сергеевича, передавая его из поколения 
в поколение, мы всегда будем благодарны ему за все, что он сделал для нау-
ки судебной экспертизы, для Украины»1.

Представители харьковской и киевской школ судебных медиков так 
характеризуют вклад Н. С. Бокариуса в развитие отечественной судебно-
медицинской науки: «… Вклад Н. С. Бокариуса в развитие отечественной 
судебной медицины и криминалистики огромен и подлежит изучению не 
одного поколения наследников. Однако уже можно утверждать, что фун-
дамент, заложенный им в 20-е и 30-е годы, позволил в дальнейшем 
выработать основные направления развития отечественной судебно-
медицинской науки, что во многом предопределило успех развития отече-
ственной школы судебной медицины и криминалистики. В Большой со-
ветской энциклопедии прямо указано, что Николай Сергеевич Бокариус 
является одним из создателей отечественной судебной медицины и кри-
миналистики (т. 5, с. 386)…»2.

В настоящее время судебные медики и криминалисты Украины глубоко 
чтят память о Николае Сергеевиче Бокариусе. На кафедре судебной медицины 
и основ права Харьковского национального медицинского университета 
ведется работа по увековечению памяти выдающегося ученого. В 2005 г. его 
именем была названа кафедра, которой он заведовал с 1910 по 1931 г., а на 
фасаде здания кафедры и Харьковского областного бюро судебно-
медицинской экспертизы, у истоков создания которого также находился 
Николай Сергеевич, торжественно вывешена памятная мемориальная доска 
с фотографией ученого и надписью: «У 1910–1931 роках кафедру судової 
медицини Харківського медичного інституту очолював видатний український 
вчений, фундатор криміналістичного напрямку в судовій медицині, Заслу-
жений професор УРСР Микола Сергійович Бокаріус». В 2005 г. в честь 
200-летия кафедры судебной медицины и Харьковского государственного 

1 Скорик Н. В., Скорик И. Н. Очерк истории создания Харьковского научно-
исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса // 
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 2004. — Вип. 4. — 
С. 80–84.

2 Мишалов В. Д., Шупик Ю. П., Бурчинский В. Г. и др. Н. С. Бокариус – выдающийся 
научный деятель и организатор судебно-медицинской службы в Украине // Матер. 
Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 75-летию Россий-
ского центра суд.-мед. экспертизы. — М., 2006. — С. 13–17.
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медицинского университета был открыт музей истории кафедры и Харьков-
ского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, в котором цен-
тральное место заняла экспозиция, посвященная Н. С. Бокариусу. Воссоз-
дана обстановка рабочего кабинета профессора, где главным экспонатом 
является восковая скульптура Н. С. Бокариуса, находящаяся за его рабочим 
столом и запечатлевшая ученого в момент его трудовой деятельности. Стали 
традиционными научно-практические конференции «Бокариусовские чте-
ния», проводимые под эгидой Харьковского медицинского общества.

Память о Николае Сергеевиче Бокариусе никогда не угаснет и будет 
чтима многими поколениями судебных медиков и криминалистов, которые 
на этапах своего становления, начиная свой путь с изучения истории судеб-
ной медицины, будут знать имя этого выдающегося ученого и его весомый 
вклад в развитие отечественной судебно-медицинской науки.
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СУЧАСНИЙ СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ 
КРИМІНАЛІСТИКИ

Визначено тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі. 
Звернено увагу на прагматичну функцію криміналістичної науки, її іннова-
ційний характер. Розглянуто можливості впровадження інформаційних 
технологій, науково-технічних засобів, новітніх криміналістичних прийомів 
та методів з метою оптимізації слідчої діяльності.

Определены тенденции развития криминалистики на современном 
этапе. Обращено внимание на прагматическую функцию криминалистичес-
кой науки, ее инновационный характер. Рассмотрены возможности вне-
дрения информационных технологий, научно-технических средств, новейших 
криминалистических приемов и методов с целью оптимизации следственной 
деятельности.

Криміналістика завжди виконувала важливі функції в забезпеченні ді-
яльності органів досудового слідства в боротьбі зі злочинністю. Зародження 
криміналістики було пов’язане із соціальним замовленням держави і сус-
пільства науці – розробити нові прийоми, методи та засоби розкриття і роз-
слідування злочинів. Формування криміналістики як науки відносять до 
кінця ХІХ ст.1 Історично вона походить з надр кримінально-процесуальної 
науки й тому тісно пов’язана з теорією доказів2.

Криміналістика є самостійною галуззю наукового знання, яка привертає 
до себе увагу перш за все тим, що допомагає встановити істину, проникнути 
у невідоме. Її становлення та розвиток супроводжувалися гострими дискусі-

1 Див.: Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. — М., 2000. — С. 5.
2 Існувала навіть думка про те, що криміналістика є наукою про судові докази – 

наукою доказового права (С. М. Потапов). Криміналістика – це діалектика кримі-
нального процесу, це процедура в динаміці, у розвитку; передбачає використання 
творчого підходу, ситуаційної зумовленості, наявності альтернативи в обранні певних 
шляхів, методів, прийомів.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ 
КРИМІНАЛІСТИКИКРИМІНАЛІСТИКИ
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ями і суперечностями. Питання про предмет криміналістики тривалий час 
залишалося дискусійним (наприклад, дискусія про предмет криміналістики 
50-х або 70-х років ХХ ст.). Це пов’язане із складністю об’єкта пізнання (ви-
вчення злочинної діяльності та діяльності щодо протидії злочинності). У 1967–
1968 рр. Р. С. Бєлкін сформулював нове визначення предмета криміналістики, 
яке стало панівним: наука про закономірності виникнення, збирання, дослід-
ження, оцінки й використання доказів і заснованих на пізнанні цих закономір-
ностей засобах і методах судового дослідження та попередження злочинів1. 
Ця дефініція враховувала головний зміст предмета криміналістики.

У сучасній криміналістиці розглядають двоєдиний об’єкт пізнання: 
1) злочинну діяльність, злочинну поведінку і 2) діяльність щодо їх розкрит-
тя, розслідування, встановлення істини в справі. Тому мали місце такі про-
позиції щодо формулювання предмета криміналістики: криміналістика – це 
наука про закономірності злочинної діяльності та її відображення в джерелах 
інформації, які слугують основою для розроблення засобів, прийомів і ме-
тодів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів з метою 
розкриття, розслідування, судового розгляду і попередження злочинів2. Про-
поноване визначення підкреслює прагматичний характер криміналістики, її 
спрямованість на створення наукового «продукту» для практики боротьби 
зі злочинністю.

Важливим напрямком криміналістичного забезпечення діяльності орга-
нів досудового слідства в боротьбі зі злочинністю в Україні є впровадження 
інновацій. Необхідність впровадження інновацій у діяльність слідчого зу-
мовлена: вирішенням значної кількості завдань у відносно стислі строки 
(дефіцитом часу); недостатністю технічних засобів, що є на озброєнні право-
охоронних органів; складнощами у взаємодії зі спеціалістами й оперативно-
розшуковими співробітниками; недостатністю інформації про розслідувану 
подію (дефіцитом інформації); відсутністю надійних джерел одержання 
інформації; протидією розслідування з боку зацікавлених осіб.

Впровадження інновацій сприяє оптимізації розслідування та усуненню 
(зменшенню) слідчих помилок і може здійснюватися за такими напрямками: 
1) розроблення та використання нових науково-технічних засобів для вияв-
лення, збирання і попереднього дослідження доказів; 2) пропонування новіт-
ніх інформаційних технологій і їх використання в роботі слідчого; 3) створен-
ня (розроблення) і пропонування до застосування нових прийомів, методів, 
методик проведення слідчих дій і розслідування злочинів у цілому.

В. І. Гончаренко зазначає, що в практичному аспекті розвиток криміна-
лістики завжди характеризувався постійним залученням, удосконаленням 
або пристосуванням для своїх потреб досягнень природничих і технічних 
наук3. У цьому плані криміналістична техніка є розділом криміналістики, 
який виник унаслідок впровадження досягнень природничих і технічних 

1 Див. Белкин Р. С. Общая теория советской криминалистики. — Саратов., 
1986. — С. 20.

2 Див.: Криміналістика: Підручник / За ред. В. Ю. Шепітька. — К., 2004. — С. 7, 8.
3 Див.: Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических 

наук в уголовном судопроизводстве (Методологические вопросы): Монография. — 
К., 1980. — С. 75, 76.
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наук з метою виявлення слідів злочину та одержання іншої криміналістично 
значущої інформації.

Поповнення арсеналу науково-технічних засобів, що застосовуються 
в боротьбі зі злочинністю при здійсненні кримінально-процесуальної про-
цедури, ставить питання про необхідність перевірки їх науковості, заборону 
використання антинаукових прийомів і таких, що не відповідають принципу 
демократичності кримінального судочинства.

Щоб використання науково-технічних засобів при розслідуванні зло-
чинів сприяло підвищенню ефективності праці слідчого, необхідно широко 
використовувати допомогу спеціалістів (ст. 1281 КПК України). Але нега-
тивною тенденцією на сьогодні є протиставляння слідчого та спеціаліста, 
відмежування слідчого від застосування науково-технічних засобів, вико-
нання спеціалістом діяльності на свій розсуд, а не надання допомоги слід-
чому.

У сучасних умовах слідча діяльність потребує свого технічного пере-
оснащення. Про це свідчать результати анкетування слідчих прокуратури та 
МВС України. Зокрема, слідчі зазначили, що при розслідуванні злочинів 
вони стикаються з певними труднощами (95% практичних працівників). 
Причому, на їх думку, такі труднощі полягають: у неналежній організації 
праці (22%), відсутності типових методик розслідування (16,5%), неналеж-
ному забезпеченні технічними засобами (50%), відсутності спеціальної 
криміналістичної літератури (5,5%). Проанкетовані вважають, що слідчий 
повинен використовувати науково-технічні засоби під час проведення слід-
чих дій (36% опитаних), повинен, але за допомогою спеціаліста (58%), 
тільки у разі необхідності (5%).

Останнім часом в Україні здійснено спроби до розроблення і впровад-
ження в діяльність органів досудового слідства комбінованих комплектів 
науково-технічних засобів: а) уніфікованого комплекту слідчого; б) комп-
лектів вузької спрямованості: комплекту пошукових засобів слідчого (набір 
«Пошук»); комплекту науково-технічних засобів для огляду місця пожежі 
(набір «Пожежа»); комплекту науково-технічних засобів для огляду вибухо-
вих пристроїв і місця вибуху (набір «Вибух»); комплекту науково-технічних 
засобів для роботи з мікрооб’єктами (набір «Мікро» або «Молекула»); комп-
лекту для роботи зі слідами рук (дактилоскопічний набір); набору слідчого 
для огляду документів та ін.

Найбільш важливим напрямком оптимізації слідчої діяльності виступає 
її комп’ютеризація. Результати анкетування слідчих прокуратури та МВС 
України свідчать про те, що вони намагаються використовувати у своєму 
арсеналі інформаційні технології (58% респондентів). Це, зокрема: інфор-
маційні бази даних (46%), бази законодавства (53%), автоматизоване робоче 
місце слідчого (8%), електронні довідники (20%), інше (6%). На сучасному 
етапі цивілізації слідчий не може здійснювати свою діяльність без створен-
ня інтегрованих баз даних, банків знань, інформаційних систем, які можуть 
у багато разів спростити пошук, аналіз, передачу й оброблення інформації. 
У діяльності правоохоронних органів і експертних установ знаходять своє 
застосування такі інформаційні системи: автоматизовані, експертні, консуль-
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таційні системи штучного інтелекту, інформаційно-аналітичні, системи 
оброблення статистичної інформації тощо.

Реалізація сучасних інформаційних технологій може здійснюватися за 
допомогою розроблення та впровадження автоматизованого робочого місця 
слідчого (АРМ слідчого). АРМ слідчого має охоплювати: а) інформаційно-
довідкові; б) інформаційно-пошукові; в) інформаційно-консультаційні сис-
теми. Головне завдання АРМ слідчого – забезпечення підтримки прийняття 
рішень.

Досить позитивним моментом у цьому напрямку є створення в мережі 
Інтернет АРМ слідчого «Інсайт». За своєю структурою АРМ слідчого «Ін-
сайт» складається з таких блоків: система «Законодавство» (нормативно-
правові акти, що регулюють діяльність слідчого); система «Документ» 
(зразки процесуальних документів); система «Слідчі дії» (процесуальна 
регламентація і тактика слідчих дій); система «Науково-технічні засоби» 
(техніко-криміналістичне забезпечення органів досудового слідства); систе-
ма «Судові експертизи» (підготовка матеріалів для призначення судових 
експертиз, типові питання); система «Криміналістичні методики» (методики 
розслідування окремих видів злочинів); система «Словник термінів» (слов-
ник термінів з криміналістики); система «Правоохоронні органи та експерт-
ні установи» (основні відомості й адреси); система «Навчання» (програми-
тренажери); система «Бібліографія».

За останні десятиріччя відбулися істотні зміни в предметі криміналіс-
тичної тактики. Становлення криміналістичної тактики характеризується 
нерівномірністю розвитку, гіперболізацією окремих її частин і напрямків. 
У різні часи відбувалося захоплення тактикою злочинної діяльності, ви-
вченням особи і типу злочинця, а потім мав місце крен у бік слідчої тактики, 
розроблення прийомів слідчої діяльності.

У літературі звернено увагу на певні тенденції криміналістичної такти-
ки. Зокрема, Р. С. Бєлкін називає такі: 1) уточнення змісту і меж криміналіс-
тичної тактики, її зв’язків з криміналістичною технікою та методикою; 
2) розширення меж застосування в криміналістичній тактиці даних інших 
наук, у тому числі нових галузей знань; 3) удосконалення тактичних при-
йомів і тактико-криміналістичних рекомендацій; 4) розроблення нових 
тактичних прийомів і тактики нових слідчих дій у цілому; 5) підвищення 
ефективності тактичних прийомів і рекомендацій з використання можливос-
тей оперативно-розшукових апаратів органів внутрішніх справ; 6) розроб-
лення тактики судового слідства1.

Криміналістичне забезпечення діяльності органів досудового слідства 
передбачає пропонування та впровадження найбільш оптимальних тактич-
них прийомів проведення окремих слідчих дій, їх систем (або тактичних 
комбінацій), типових тактичних комплексів і тактичних операцій.

Сучасний стан криміналістичної теорії дозволяє поставити питання про 
необхідність розроблення і застосування систем тактичних прийомів, які ви-
ступають оптимальним засобом виявлення доказової інформації та її викорис-

1 Див.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: Учеб. пособ. для вузов. — М., 2001. — 
С. 198, 199.
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тання в судово-слідчій практиці1. Р. С. Бєлкін зазначає, що розроблення так-
тики слідчої дії передбачає систематизацію застосовуваних при її проваджен-
ні тактичних прийомів, типізацію їх систем у межах цієї слідчої дії2.

Достатньо новою проблемою в криміналістиці є розроблення найбільш 
доцільних комплексів слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних 
(чи організаційно-технічних) заходів стосовно завдань розслідування – тактич-
них операцій. Необхідність розроблення та застосування тактичних операцій 
підтверджується слідчою практикою. Зокрема, за результатами емпіричних до-
сліджень І. М. Комарова, всі опитані співробітники органів слідства і дізнання 
заявили, що застосовують криміналістичні операції у своїй практичній діяль-
ності, а 75% вказали на особливу необхідність у цьому криміналістичному 
способі при розкритті, розслідуванні та попередженні складних злочинів3.

Певну синтезуючу роль у криміналістиці виконує криміналістична ме-
тодика (методика розслідування окремих видів злочинів) як поєднання ре-
комендацій криміналістичної техніки і тактики відносно видової своєрід-
ності злочинів. Методика розслідування окремих видів і груп злочинів 
є структурною частиною криміналістики, у якій на основі загальних прин-
ципових положень розглядаються методи і засоби, що застосовуються в роз-
критті та розслідуванні конкретних видів і груп злочинів із урахуванням їх 
криміналістичної характеристики і типових слідчих ситуацій4.

В. А. Журавель зазначає, що вдосконалення криміналістичної методики 
як системи знань і самостійного розділу криміналістики має здійснюватися 
через узагальнення та теоретичне пояснення накопиченого емпіричного 
матеріалу і пізнання наукових фактів, що належать до сфери як вчинення 
злочинів, так і їх розкриття, розслідування та попередження. З огляду на це 
перед науковцями постають такі завдання: уніфікувати сучасні погляди на 
криміналістичну методику як наукову категорію, її структуру, мету, завдан-
ня; модернізувати існуючі та розробити нові методичні рекомендації з роз-
слідування тих чи інших категорій злочинів (йдеться насамперед про нові 
злочини або ті, що істотно видозмінилися) на основі запровадження універ-
сальної, «базової» моделі розслідування злочинів, ситуаційного підходу 
і більш широкого застосування таких наукових категорій, як криміналістич-
на класифікація злочинів, їх криміналістична характеристика, типові версії 
тощо; викласти відповідні методичні рекомендації в найбільш доступній для 
сприйняття формі, у тому числі у вигляді певних алгоритмічних схем, які 
реалізуються на базі сучасних комп’ютерних технологій5.

1 Див.: Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): 
Монографія. — Х., 2007. — С. 112.

2 Див.: Белкин Р. С. Очерк криминалистической тактики: Учеб. пособ. – Волго-
град, 1993. — С. 119.

3 Див.: Комаров И. М. Криминалистические операции в досудебном производстве: 
Монография. — Барнаул, 2002. — С. 33.

4 Див.: Герасимов И. Ф. Общие положения методики расследования преступле-
ний // Криминалистика: Учебник / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — М., 
1994. — С. 325.

5 Див.: Журавель В. А. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних 
методик розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України. — Х., 
2007. — Вип. 2 (49). — С. 177, 178.
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Слід погодитися з автором у тому, що методичні рекомендації мають 
бути «доступними для сприйняття» слідчим, тобто вони повинні бути 
адресовані представникам органів досудового слідства. У криміналістичній 
літературі мали місце пропозиції, які належали до програмування та алго-
ритмізації процесу розслідування, створення доцільних програм дій слід-
чого. В. О. Коновалова пише, що перспективним є впровадження певних 
алгоритмічних схем (програм) дій слідчого в тих чи інших ситуаціях роз-
слідування1.

Останнім часом у криміналістиці спостерігається певна тенденція, що 
характеризується захопленням різного роду типовими рекомендаціями, 
схемами, характеристиками та ін. Пропонуються типові слідчі ситуації, 
типові версії, типові тактичні прийоми, криміналістичні характеристики 
певних видів злочинів, типові обставини, що підлягають встановленню, та 
ін. Ці «матриці» криміналістики виконують не тільки позитивну, а й нега-
тивну роль. Необхідно нагадати, що кожний злочин є індивідуальним і не-
повторним. Тому й процес виконання слідчої діяльності також є індивіду-
альним. Будь-яка типізація – це завжди процес спрощення, схематизації, 
абстрагування.

Застосування окремих криміналістичних методик залежить також від 
виду самої методики та її змістовного наповнення. Зокрема, у криміна-
лістиці розробляються різні окремі методики. В. А. Журавель відмічає, 
що розв’язання цієї проблеми залежить насамперед від наявності єдиної, 
загальновизнаної і несуперечливої класифікації методик розслідування 
злочинів, оскільки до різних класифікаційних рівнів цих методик можуть 
бути запропоновані різні технологічні підходи щодо їх утворення (роз-
будови). На сьогодні найбільш усталеною є чотирирівнева структура, що 
включає в себе такі елементи: 1) міжвидові (групові) окремі криміналіс-
тичні методики розслідування; 2) видові окремі криміналістичні методи-
ки розслідування; 3) підвидові окремі криміналістичні методики розслі-
дування; 4) комплексні окремі криміналістичні методики розслідуван-
ня2.

Сучасний розвиток криміналістики характеризується формуванням 
загальної та окремих теорій, розробленням і впровадженням науково-
технічних засобів та інформаційних технологій у практику боротьби зі 
злочинністю, вдосконаленням прийомів криміналістичної тактики, пропо-
нуванням окремих методик розслідування нових видів злочинів. Накопи-
чення наукового знання час від часу призводить до зміни наукової пара-
дигми криміналістики (зміни системи пануючих ідей). Криміналістика – це 
наука, що розвивається, змінюються її межі, сфери впливу, виникають нові 
напрямки і теорії.

1 Див.: Коновалова В. О. Алгоритмізація в теорії криміналістики // Вісник Ака-
демії правових наук України. — Х., 2007. — Вип. 1 (48). — С. 169–174.

2 Див.: Журавель В. А. Вказ. праця. — С. 184.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Розглянуто деякі напрямки розвитку судової експертизи та їх можливі 
тенденції. Висловлено пропозиції щодо розвитку методології судової екс-
пертизи і формування нових методик дослідження.

Рассмотрены некоторые направления развития судебной экспертизы 
и их возможные тенденции. Высказаны предложения о развитии методо-
логии судебной экспертизы и формировании новых методик исследования.

Становление и развитие каждой отрасли знания предполагают избрание 
определенной методологии, на которой базируется процесс познания. В этом 
плане законы и категории диалектики являются теми исходными идеями, 
которые определяют основание направления построения частных методов той 
или иной науки соответственно ее предмету. Дальнейшая адаптация методов 
познания отражается в построении и развитии методик исследования как со-
вокупности приемов, специфика которых определяется частными задачами 
познания. В этом плане такая отрасль знания, как судебная экспертиза, и ее 
методы соответствуют общим процессам развития методов познания1.

Достижения в сфере естественных и технических наук создают синтез 
знаний, которые способствуют не только рождению новых отраслей знаний, 
но и углубленному развитию традиционных отраслей. В этом отношении 
судебная экспертиза нередко становится той областью, которая интегрирует 
новые знания, адаптируя их к своим предметам исследования.

Изучая разнообразные объекты, судебные эксперты используют 
традиционные методики, однако наряду с ними в ходе научного поиска могут 
обнаруживать новые приемы исследования, позволяющие получить информа-
цию, которая расширяет границы выводов, необходимых для расследования 
преступлений. Наиболее важные из таких приемов при своем накоплении могут 
создать новые этапы исследования, а иногда и целую методику, отличающуюся 
от традиционной. Творческий поиск эксперта и его результаты не должны быть 
келейными, они должны распространяться всеми доступными способами.

Представляет интерес такой нетрадиционный поиск в биологической 
экспертизе, где обнаруженные на трупе личинки насекомых позволили опреде-
лить время их развития и тем самым установить время убийства, что имело 
первостепенное значение для поиска подозреваемых лиц. Такой же 
нетрадиционный поиск и методика исследования в судебно-ботанической 

1 См.: Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. — М., 2006; 
Сімакова-Єфремян Е. Методи дослідження як основа методології вирішення завдань 
судової експертизи // Вісник Академії правових наук України. — 2004. — № 3.
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экспертизе при исследовании цветочной пыльцы, обнаруженной на одежде 
подозреваемого и имевшейся на месте происшествия (изнасилование несо-
вершеннолетней), позволили установить не только ее однородность, но и сте-
пень зрелости. Последнее было одним из важных доказательств причастнос-
ти к преступлению подозреваемого. Следует отметить важность такого рода 
исследований и их значение для тиражирования в экспертной практике.

В традиционных методиках необходимы более глубокие разработки. 
В частности, это относится к проведению дактилоскопической экспертизы, 
имеющей целью идентификацию личности. Известно, что на месте проис-
шествия редко остаются следы пальцев рук в идеальном виде, пригодном 
для идентификации. Чаще обнаруживаются фрагменты таких следов. 
Эксперты могут их исследовать, учитывая важные идентификационные 
признаки пор (пороскопия) и особенности папиллярных линий (эджеоскопия), 
которые могут дать индивидуальный комплекс, позволяющий прийти 
к определенным положительным выводам. Такие исследования создадут 
предпосылки для ориентации следователей относительно возможности 
исследования фрагментов следов рук, а значит, и для их обнаружения в целях 
использования для экспертного исследования.

Нельзя не отметить необходимость дальнейших исследований в области 
судебной баллистики. До настоящего времени мало обращаются к проблеме 
установления времени производства выстрела, расстояния до поражаемого 
объекта, идентификации гладкоствольного оружия по дроби, где в содруже-
стве с химиками и трасологами могли быть получены новые результаты, 
углубляющие прежние методики и расширяющие их возможности.

Значительный интерес могут представлять комплексные экспертизы 
(судебно-баллистическая и судебно-медицинская), создающие предпосылки 
для решения вопросов о возможности самоубийства при определенных об-
стоятельствах, наличии инсценировки самоубийства и других вопросов, 
имеющих важное значение для расследования совершенного преступления. 
Судебно-баллистическая экспертиза совместно с судебно-медицинской 
могут решать вопрос о виде примененного оружия, его некоторых характе-
ристиках, что позволит использовать полученную информацию для розыска 
как оружия, так и преступника.

Можно упомянуть наличие комплексных исследований и в таком виде 
экспертизы, как судебно-психологическая. Если традиционно такая 
экспертиза решает комплекс вопросов, относящихся к возможностям пра-
вильного восприятия события либо его индивидуальной интерпретации, 
выполнять определенные действия в тех или иных условиях, устанавливать 
наличие у лица состояния физиологического аффекта и др., то в настоящее 
время проводятся комплексные судебно-психологические и автороведческие 
исследования для решения таких сложных вопросов, как психическое со-
стояние лица при написании текста, представляющего интерес для рассле-
дования совершенного преступления1.

1 См.: Ячина А. С., Дидушок Н. Я. Установление психического состояния автора до-
кумента с учетом комплексного почерковедческого и автороведческого исследования 
текста // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 2007. — Вип. 7.
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Подобного рода экспертизы могут быть проведены при исследовании 
предсмертных писем с целью установления доведения до самоубийства 
определенного лица или состояния предрасположения к самоубийству.

Проведение комплексных экспертиз и создание для них усовер-
шенствованных методик не ограничиваются приведенными. Они могут быть 
представлены и другими отраслями знаний, в которых обнаруживается 
синтезирующий характер, влияющий на открытие новых возможностей при 
исследовании объектов экспертизы. Именно поэтому комплексные экспертизы 
являются наиболее перспективными, и на этом нужно акцентировать вни-
мание экспертов.

Наряду с традиционными экспертными методиками, зарекомендовав-
шими себя как наиболее оптимальные, существуют новые исследования, 
представляющие интерес как для теории, так и для практики расследования 
преступлений. Речь идет об автороведческой экспертизе, предметом которой 
является исследование текстов, выполненных на украинском языке.

Как показывают результаты исследований, основанные на значительном 
объеме экспериментального материала, украинская письменная речь обла-
дает большим количеством характеристик, отличающих ее от русской пись-
менной речи и позволяющих прийти к определенным выводам о ее принад-
лежности тому или иному лицу (кругу лиц). Выводы касаются национальной 
принадлежности, пола, уровня образования, места возможного проживания 
и др. Такие исследования – не только предпосылка для использования новых 
приемов изучения, но и основная конструкция методики, которая по суще-
ству является новой1.

К новым экспертным методикам можно отнести методику исследования 
платежных карточек, как специального платежного средства доступа к сче-
там юридических и физических лиц. Предметом исследования в данном 
случае являются трасологические особенности признаков подделки карточки 
и содержания ее магнитного носителя. Здесь имеет место как диагностичес-
кое исследование (установление факта перезаписи магнитного носителя), 
так и идентификационное (сравнение реквизитов платежной карточки с кар-
точкой официального изготовителя)2.

Создание новой методики должно быть подчинено определенным пра-
вилам, обусловливающим ее познавательную ценность и логику исследова-
ния. К последним относятся этапы исследования и комплекс тех приемов, 
которые осуществляются в каждом этапе. Познавательная ценность каждо-
го этапа не равноценна. Одни из них играют только подготовительную роль 
(экспертный осмотр), другие выполняют функцию раздельного анализа, 
сравнительного исследования, экспертного эксперимента и т. п. Поэтому 
при формировании методики создатель (создатели) должны четко представ-
лять роль каждого этапа и его логическую связь с другими этапами.

1 См.: Кузніченко Л. В. Про дослідження українського писемного мовлення з ме-
тою розроблення методики встановлення статевої належності автора документа // 
Теорія та практика судової експертизи та криміналістики. — Х., 2002. — Вип. 2.

2 См.: Реуцький А. В. Особливості призначення і проведення судових експертиз 
при розслідуванні злочинів у сфері виготовлення та обігу платіжних карток // Теорія 
та практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 2007. — Вип. 7.
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Соответственно предмету исследования его этапы, как и их комплекс, 
могут различаться. Так, в идентификационных экспертизах экспертный 
осмотр – обязательный этап, в судебно-психологической экспертизе такой 
этап отсутствует, а методы анализа признаков исследуемого объекта суще-
ственно различаются. В построении методики большое место занимает этап 
сравнительного исследования, предшествующий синтезу и оценке резуль-
татов. В нем наиболее полно представлены творческий поиск, оптимальные 
методы сравнения, избрания признаков, имеющих значительную информа-
ционную ценность. При этом традиционные методики совершенствуются 
за счет расширения методов исследования путем поиска новых, подсказанных 
достижениями других наук.

Таким образом, судебная экспертиза может развиваться в следующих 
направлениях:

1) развитие методологии отрасли, адаптация законов и категорий диа-
лектики к частным методам познания;

2) совершенствование традиционных методик исследования за счет при-
влечения научных достижений других отраслей знания;

3) создание комплексных методик исследования;
4) разработка новых методик экспертного исследования объектов, став-

ших предметом преступного посягательства;
5) тиражирование новых методов традиционных методик и новых ме-

тодик в целях обеспечения ними экспертных учреждений;
6) проведение научных конференций с целью обмена опытом в научной 

и практической деятельности учреждений судебной экспертизы.
Бурное развитие науки в настоящее время способствует зарождению 

новых отраслей знаний. Их адаптация к методам, используемым и форми-
рующимся в экспертных исследованиях, является одной из предпосылок 
совершенствования теории и практики судебной экспертизы.

В. А. Журавель, професор кафедри кри-
міналістики Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудро-
го, завідувач сектору Інституту вивчення 
проблем злочинності Академії правових 
наук України, доктор юридичних наук

СИТУАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ОКРЕМИХ 
КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто вплив ситуаційних чинників на формування криміналістичних 
методик розслідування окремих видів злочинів. Визначено підстави щодо 
типізації слідчих ситуацій. Запропоновано програми дій слідчого в тих чи 
інших ситуаціях з метою їх розв’язання.

Рассмотрено влияние ситуационных факторов на формирование кри-
миналистических методик расследования отдельных видов преступлений. 
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Определены основания типизации следственных ситуаций. Предложены 
программы действий следователя в тех или иных ситуациях с целью их 
разрешения.

Перед науковцями постають завдання щодо розроблення нових і модер-
нізації існуючих криміналістичних методик розслідування окремих різно-
видів злочинів. При цьому, визначаючи напрями наукового пошуку, кримі-
налістам насамперед треба виходити з потреб судово-слідчої практики та 
прогностичних перспектив щодо можливостей вчинення того чи іншого 
злочинного прояву в майбутньому з тим щоб із випередженням забезпечу-
вати слідчі органи необхідними методичними рекомендаціями. У зв’язку 
з цим особливого значення для формування теоретичної концепції методики 
розслідування окремих категорій злочинів і здійснення в практичній діяль-
ності її рекомендацій набуває ситуаційний підхід. Дійсно, саме за рахунок 
визначення слідчих ситуацій, проведення їх типізації, формулювання щодо 
них найбільш оптимальних алгоритмічних схем і програм дій слідчого мож-
ливо істотно підвищити рівень наукових розробок у цій галузі знань.

Розглядаючи ситуаційний підхід як один з принципів здійснення кримі-
налістичних наукових досліджень, слід звернути увагу на доцільність ви-
користання в криміналістиці різних рівнів ситуацій, що проявляються в ході 
реалізації злочинного наміру, а саме: криміногенної ситуації – кримінальної 
ситуації – слідчої ситуації – ситуації окремої слідчої дії (тактичної операції). 
Між визначеними рівнями існує взаємозв’язок. Так, криміногенна ситуація 
переростає в кримінальну, остання впливає на формування слідчої ситуації, 
яка у свою чергу зумовлює характер ситуації слідчої дії. Наприклад, непри-
язні стосунки між жертвою і злочинцем переростають у конфлікт, який за-
кінчується вбивством, вчиненим в умовах неочевидності. Це обмежує на-
явну інформацію, що істотно ускладнює як слідчу ситуацію в цілому, так 
і ситуацію провадження окремих слідчих дій.

Не зменшуючи значущості кожного з наведених рівнів ситуаційних про-
явів, які, безумовно, тією чи іншою мірою повинні враховуватися при фор-
муванні методик розслідування окремих категорій злочинів, все ж таки 
відзначимо, що основне місце серед них займають слідчі ситуації як най-
більш істотні детермінанти організаційно-методичних аспектів здійснення 
слідчої діяльності. При цьому серед завдань, що постають перед ученими-
криміналістами пріоритетним є проведення типізації слідчих ситуацій. І це 
природно, оскільки наука криміналістика не в змозі сформулювати рекомен-
дації, розраховані на кожну конкретну слідчу ситуацію. Може йтися лише 
про типові ситуації та найбільш оптимальні шляхи щодо їх розв’язання. 
Водночас кожна конкретна слідча ситуація, незважаючи на її індивідуаль-
ність, неповторність та специфічність, являє собою різновид типової, і в 
цьому – ключ до її глибинного пізнання1.

Що стосується можливостей типізації слідчих ситуацій, то в теорії кри-
міналістики існують різні погляди на це. Одні вчені вважають типізацію 

1 Див.: Синчук В. Типові слідчі ситуації в методиці розслідування вбивств // Ві-
сник Академії правових наук України. — Х., 2002. — Вип. 2 (29). — С. 181.
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слідчих ситуацій цілком можливою та пропонують свої варіанти. Так, на 
думку Л. Я. Драпкіна, підставами типізації слідчих ситуацій є наявність за-
гальних, групових ознак і їх відносна повторюваність1. О. М. Васильєв 
і М. П. Яблоков також вважають головним критерієм типізації частоту по-
вторюваності певних ознак2. В. К. Гавло таким критерієм називає подібість 
криміналістичних характеристик вчинення та розслідування злочинів3, 
О. Г. Філіпов і О. Я. Целіщев – обсяг і зміст інформації, що характеризує 
стан, перебіг та умови розслідування4, а С. В. Веліканов – репрезентативну 
множину однорідних конкретних ситуацій5. Більше того, в науково-
практичних виданнях останніх років обов’язковим елементом виступають 
типові слідчі ситуації відповідного етапу розслідування і запропоновані 
програми дій слідчого щодо їх розв’язання6.

Поряд із цим в криміналістичній літературі висловлено заперечення 
щодо можливості типізації слідчих ситуацій. Зокрема, Р. С. Бєлкін вважав, 
що складний, багатокомпонентний склад слідчої ситуації, значне число 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, що впливають на зміст і характер 
цих компонентів, створюють у своєму сполученні невичерпну кількість 
варіантів слідчих ситуацій, кожна з яких обов’язково відрізняється від інших. 
Конкретна слідча ситуація завжди індивідуальна і тому типізація слідчих 
ситуацій за всією повнотою їх змісту неможлива. Здійснити типізацію слід-
чих ситуацій можливо тільки за одним із їх компонентів, а якщо бути ще 
більш точним – лише за одним із елементів, що створюють цей компонент. 
Як правило, таким об’єктом типізації обирають один із елементів компонен-
та інформаційного характеру, а саме – наявність інформації щодо події та її 
учасників7.

Висловлені Р. С. Бєлкіним заперечення до певної міри зрозумілі, оскіль-
ки неоднорідність і неповторність конкретних ситуацій дійсно істотно 
ускладнює їх типізацію. Ускладнює, але не позбавляє можливості здійснити 
цю процедуру. Вочевидь, якщо поставити під сумнів ідею типізації слідчих 
ситуацій, то це означає, по-перше, увійти в суперечність з діалектичним 
співвідношенням загального (типового) і окремого (специфічного), а по-
друге, обмежити можливість їх використання в криміналістичній методиці, 
де саме ця категорія і набуває особливого значення.

1 Див.: Драпкин Л. Я. Основы криминалистической теории следственных ситу-
аций: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. — М., 1987. — С. 17.

2 Див.: Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы 
криминалистики. — М., 1984. — С. 139.

3 Див.: Гавло В. К. Теоретические проблемы и практика применения методики 
расследования отдельных видов преступлений. — Томск, 1985. — С. 124.

4 Див.: Филиппов А. Г., Целищев О. Я. Узловые проблемы расследования пре-
ступлений // Сов. государство и право. — 1982. — № 8. — С. 75.

5 Див.: Веліканов С. В. Класифікація слідчих ситуацій в криміналістичній мето-
диці: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. — Х., 2002. — С. 12.

6 Див.: Настільна книга слідчого: Наук.-практ. видання для слідчих і дізнавачів / 
М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова та ін. — К., 2007 та ін.

7 Див.: Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От 
теории – к практике. ⎯ М., 1983. ⎯ С. 95–96.
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Як видається, доцільно погодитися з позицією тих учених-криміналістів, 
котрі вважають, що для здійснення типізації необхідно взяти за основу 
вузьке розуміння слідчої ситуації, тобто як положення (обстановку), що 
характеризує своєрідність певного етапу розслідування і визначається на-
явністю чи відсутністю значущої для розслідування інформації. Іншими 
словами, для забезпечення типізації із всіх компонентів, що входять до 
структури слідчої ситуації, доцільно залишити тільки компоненти інфор-
маційного характеру. Навіть така «урізана типізація», заснована на вико-
ристанні лише джерел інформаційного характеру, має свою практичну 
спрямованість щодо визначення оптимального напрямку розслідування, 
обрання найбільш ефективного комплексу слідчих дій і тому має право на 
існування1. «При такому підході, – підкреслює В. П. Бахін, – поняття слід-
чої ситуації наповнюється власне криміналістичним змістом, оскільки 
відображає тактико-криміналістичні передумови досягнення істини 
у справі без включення положень, які забезпечують організаційну сторону 
проведення розслідування»2.

Ще одним питанням, яке постає перед науковцями, є необхідність 
з’ясування підстав для типізації слідчих ситуацій. З цього приводу в кримі-
налістичній літературі були здійснені спроби сформулювати найбільш за-
гальні підстави щодо типізації слідчих ситуацій. Так, О. Н. Колесніченко 
і В. О. Коновалова зазначали, що кожний злочин, поряд з більшою або мен-
шою подібністю з іншими злочинами, має комплекс індивідуальних, непо-
вторних ознак, він індивідуальний. Однак це не означає, що кількість типо-
вих слідчих ситуацій і відповідних їм завдань розслідування є нескінченною. 
У цьому відношенні слід ураховувати, що слідча ситуація встановлюється 
через ставлення наявної інформації до даної в криміналістичній характерис-
тиці та визначення завдань стосовно збирання і дослідження необхідної 
інформації для з’ясування обставин, що становлять предмет доказування. 
Оскільки предмет доказування окреслений і ознаками складу злочину, і по-
ложеннями КПК України, остільки і перелік основних слідчих ситуацій може 
бути визначений точно3 .

Однак слід зауважити, що впевненість зазначених авторів, на жаль, не 
реалізована в наукових дослідженнях криміналістів, які займаються про-
блемами формування окремих методик розслідування злочинів. Ілюстрацією 
тому можуть слугувати запропоновані в літературі варіанти типових слідчих 
ситуацій початкового етапу розслідування вбивств4, легалізації (відмивання) 

1 Див.: Синчук В. Вказ. праця. — С. 183, 184.
2 Бахин В. П. Понятие и виды следственных ситуаций // Сов. криминалистика. 

Методика расследования отдельных видов преступлений. — К., 1988. — С. 17.
3 Див.: Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристи-

ка преступлений: Учеб. пособ. — Х., 1976. — С. 69.
4 Див.: Видонов Л. Г. К вопросу о криминалистической характеристике и след-

ственной ситуации в методике расследования убийств // Следственная практика. — М., 
1984. — Вып. 146. — С. 123; Аленин Ю. П., Тищенко В. В. Особенности расследова-
ния тяжких преступлений против личности: Учеб. пособ. — Одесса, 1996. — С. 24–
32 та ін.
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доходів, одержаних злочинним шляхом,1 та інших злочинних проявів. Різно-
манітність і далеко не вичерпний перелік запропонованих слідчих ситуацій 
дають підстави вважати, що в основі їх типізації лежить не частота зустрі-
чальності конкретних слідчих ситуацій, а особисте уявлення авторів щодо 
їх кількості. Таке становище навряд чи може задовольнити потреби практи-
ки. У зв’язку з цим вважаємо за доцільне сформулювати такі положення 
щодо слідчої ситуації, які необхідно враховувати як при її типізації, так і в 
ході практичного застосування:

а) типова слідча ситуація – це наукова абстракція, яка сформована на 
підставі апріорних знань, є результатом узагальнення та аналізу значного 
емпіричного матеріалу і в якій відображено найбільш загальні риси, що 
характеризують перебіг і стан розслідування на певному етапі (вихідному, 
початковому, наступному);

б) для реалізації типізації з усіх компонентів, що входять до структури 
слідчої ситуації, доцільно залишити насамперед компоненти інформаційно-
го характеру. Навіть така «урізана типізація», заснована на використанні 
тільки джерел інформаційного характеру, має свою практичну спрямованість 
щодо найбільш продуманої побудови слідчих версій, формулювання ви-
черпного переліку стратегічних і тактичних завдань розслідування, визна-
чення його оптимального напряму, обрання найбільш ефективного комплек-
су слідчих дій. Тому вона має право на існування;

в) інформаційною базою типових слідчих ситуацій є частота зустрічаль-
ності ситуацій конкретних, що зумовлює необхідність аналізу і оцінки знач-
ного емпіричного матеріалу;

г) одним із істотних критеріїв віднесення конкретної ситуації до роз-
ряду типової слід вважати ступінь впливу останньої на процес формулюван-
ня стратегічних і тактичних завдань розслідування та визначення оптималь-
ної послідовності проведення слідчих дій або тактичних операцій, що спря-
мовані на розв’язання цих завдань. Іншими словами, у методиці розсліду-
вання окремих видів злочинів як типові мають бути виділені такі слідчі 
ситуації, що істотно впливають на формування програм розслідування та 
алгоритмічних схем дій слідчого. Якщо нехтувати цим критерієм, то можна 
дійсно визначити невичерпну кількість варіантів слідчих ситуацій, які ре-
ально не впливають на формування криміналістичних методичних рекомен-
дацій, а тільки виступають як інформаційний баласт;

ґ) інформаційну структуру типових слідчих ситуацій становлять предмет 
доказування, окреслений ознаками складу злочину, який розслідується, 
і ст. 64 КПК України, та відомості, що входять до його криміналістичної 
характеристики;

д) кожна типова слідча ситуація має «свій» сталий набір ознак (про пере-
біг і стан розслідування), система яких дозволяє індивідуалізувати її від-

1 Див.: Журавель В. А. Розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом: Наук.-практ. посіб. — Х., 2005. — С. 89–97; Лисенко В. Легалі-
зація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом: 
особливості початкового етапу розслідування // Прокуратура, людина, держава. — 
2005. — № 2. — С. 62–70 та ін.
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носно певного етапу розслідування. Так, основу типізації слідчих ситуацій 
початкового етапу розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, складають три найбільш істотні інформаційні джерела, 
а саме: 1) відомості про факт легалізації; 2) відомості про спосіб легалізації; 
3) відомості про особу суб’єкта легалізації. Залежно від варіацій інформа-
ційного наповнення щодо перелічених елементів на початковому етапі роз-
слідування зазначеної категорії злочинів можуть утворюватися різні слідчі 
ситуації, які у свою чергу породжують різні завдання розслідування, 
розв’язання яких потребує застосування різних організаційно-тактичних 
засобів. Отже, індивідуальність типової слідчої ситуації зумовлює побудову 
системи безпосередніх завдань та обрання найбільш ефективних шляхів 
і засобів їх вирішення.

Здійснення типізації слідчих ситуацій не є остаточною метою, це лише 
засіб для розроблення найбільш оптимальних програм розслідування і ал-
горитмів пізнавальних та організаційних дій слідчого. Як слушно зазначає 
М. П. Яблоков, у розслідуванні можна виявити певну кількість однотипних 
ситуацій і відповідних їм дій слідчого, які можуть бути використані для 
створення алгоритму розслідування в типових слідчих ситуаціях1. Разом із 
тим треба пам’ятати, що неоднорідність і неповторність конкретних ситуа-
цій істотно ускладнюють їх типізацію. Більше того, не можна виділити всі 
без винятку ситуації та запропонувати до них відповідні програми розслі-
дування чи алгоритмічні схеми дій слідчого, тобто на сто відсотків форма-
лізувати розв’язання завдань розслідування. Ось чому правий В. В. Бірюков, 
коли наголошує на тому, що основна проблема алгоритмізації розслідування 
лежить саме в різноманітності слідчих ситуацій2. Тому алгоритм не може 
бути вичерпним, залишаючи місце як для творчості при його оцінці слідчим, 
так і для практичного застосування3.

Дійсно, ускладненість типізації слідчих ситуацій певною мірою загаль-
мовує процес побудови програм розслідування та алгоритмічних схем дій 
слідчого, впровадження яких тільки розпочалося. Крім того, для вирішення 
цього питання необхідно здійснити низку заходів щодо узгодження потреб 
практики та рівня відповідних наукових розробок. Річ у тім, що навіть самі 
практики не зовсім чітко розуміють перевагу такої форми викладення мето-
дичних порад, із настороженістю ставляться до них, побоюючись шаблоні-
зації та зниження творчого підходу в їх діяльності. Про це свідчать резуль-
тати опитування як починаючих, так і досвідчених слідчих. Так, із 320 слід-
чих прокуратури та СБУ, опитаних нами за спеціальною анкетою, лише 
14,7% респондентів серед засобів підвищення ефективності організації та 

1 Див.: Яблоков Н. П. Совершенствование методических основ расследования 
преступлений // Сов. государство и право. — 1976. — № 2. — С. 70.

2 Див.: Бирюков В. В. Алгоритмизация расследования. Задачи и проблемы // Ві-
сник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. — 2004. — Вип. 1. — 
С. 195.

3 Див.: Коновалова В. Алгоритмізація в теорії криміналістики // Вісник Академії 
правових наук України. — Х., 2007. — № 1(48). — С. 171.
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планування процесу розслідування назвали більш широку практику засто-
сування алгоритмізації та програмування. 

Такого роду сумніви з боку практичних працівників необхідно роз-
вінчувати саме науковцям, в першу чергу за рахунок здійснення типізації 
слідчих ситуацій відповідно до різних категорій злочинних проявів і ета-
пів їх розслідування (вихідного, початкового, наступного), визначення 
до кожної з них вичерпного переліку стратегічних і тактичних завдань, 
запровадження найбільш оптимальних програм розслідування та алго-
ритмічних схем дій слідчого щодо їх розв’язання. При цьому принципи 
та ідеї алгоритмізації і програмування набувають особливого значення 
ще й тому, що виникає об’єктивна можливість їх реалізації засобами 
комп’ютерної техніки, оскільки на сьогодні кожний слідчий користуєть-
ся персональним комп’ютером. Зазначене зумовлює ще один напрям 
спільних досліджень криміналістів і математиків-програмістів стосовно 
формалізації існуючих і створення нових алгоритмів та програм розслі-
дування, які б мали вигляд довідково-консультаційного посібника для 
слідчих. Звернення до цих джерел і могло б стати тим необхідним засо-
бом оперативного одержання управляючої інформації, який реально 
сприятиме підвищенню рівня ефективності пізнавальної та організацій-
ної діяльності слідчого.

Д. А. Солодов, преподаватель кафедры 
криминалистики Воронежского госу-
дарственного университета, кандидат 
юридических наук

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
КАК ОБЪЕКТ РЕФЛЕКСИВНОГО АНАЛИЗА 

СТОРОНЫ ЗАЩИТЫ

Розглянуто різні аспекти процесу призначення судової експертизи 
й оцінки результатів проведених досліджень з позиції рефлексивного аналі-
зу сторони захисту.

Рассмотрены различные аспекты процесса назначения судебной 
экспертизы и оценки результатов проведенных исследований с позиции 
рефлексивного анализа стороны защиты.

Существование уголовно-процессуальных конфликтов различной сте-
пени интенсивности и остроты предопределяет необходимость в использо-
вании участниками процесса взаимообусловленных тактик – тактики обви-
нения и тактики профессиональной защиты от него1. Процесс формирования 
конфликтующими сторонами линии поведения на основе моделирования 

1 См.: Баев М. О. Тактические основы деятельности адвоката-защитника в уго-
ловном судопроизводстве. — Воронеж, 2004. — С. 20-21. 
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возможных вариантов поведения противостоящей стороны в конфликтологии 
получил название рефлексии1. 

О возможностях использования следователем рефлексивного анализа 
писали И. И. Артамонов, О. Я. Баев, Р. С. Белкин, А. В. Дулов, Г. А. Зорин, 
В. Е. Коновалова, А. Р. Ратинов и др.2 В настоящее время без упоминания 
о рефлексии не обходится ни одна серьезная работа по вопросам следствен-
ной тактики. В большей степени это касается тактики таких следственных 
действий как допрос и обыск, которые предполагают непосредственный 
контакт следователя с противостоящими ему лицами.

Повышенный интерес к данной проблеме можно объяснить осознанием 
на научном и практическом уровнях того обстоятельства, что эффективная 
деятельность в сфере «субъект – субъектные» отношения, встречающая 
реальное или, по крайней мере, предполагающая возможное себе противо-
действие, всегда имеет рефлексивный характер. В совместной деятельности 
активность каждого сама по себе не может соответствовать цели (потреб-
ности) индивида и приобретает ценность только при соотнесении будущих 
действий себя и других3. Как справедливо в этой связи отмечал А. Р. Ратинов, 
«мысль следователя в процессе работы должна отражать и направлять не 
только его собственные действия, но, чтобы обеспечить успех этих действий, 
она должна постоянно соотноситься с интеллектуальной деятельностью всех 
участников дела и причастных к делу лиц ‹…› Нужно думать и за себя и за 
других, понимать ход их психических процессов, предвидеть их решения 
и поступки, регулировать и направлять их и с учетом этого корректировать 
и направлять свое собственное поведение»4.

Однако, в настоящее время в литературе, в том числе учебной, рефлексии 
как одному из способов управления уголовно-процессуальным конфликтом 
в правовых рамках нового уголовно-процессуального закона уделяется не-

1 Рефлексия (от лат. refl exio – обращение назад) – термин, означающий отражение, 
а также исследование познавательного акта (см.: Философский энциклопедический 
словарь. — М, 1983. — С. 104). Существуют рефлексия первого рода и рефлексия 
второго рода. Рефлексия первого рода, или, как ее еще называют, авторефлексия – это 
отражение (осознание) субъектом собственных представлений о реальности, прин-
ципах своей деятельности. В этой работе мы будем говорить преимущественно 
о рефлексии второго рода, которая имеет место в интерактивных ситуациях принятия 
решений относительно представлений о реальности, авторефлексии, принципах 
деятельности других субъектов (см.: Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Рефлексивные 
игры. — М., 2003. — С. 5).

2 См.: Артамонов И. И. Психологический анализ возможностей теории игр 
в следственной тактике // Вопросы судебной психологии. — Мн., 1972. — Вып. 2; 
Баев О. Я. Содержание и формы криминалистической тактики. — Воронеж, 1975. — 
С. 18–24; Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. — М., 1997. — Т. 3; Дулов А. В. 
Судебная психология. — Мн., 1975; Зорин Г. А. Криминалистическая эвристика. — 
Гродно, 1994. — Т. 1; Коновалова В. Е. Психология в расследовании преступлений. — Х., 
1978; Ратинов А. Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной прак-
тике // Правовая кибернетика. — М., 1970. — С. 185–198; Он же. Судебная психоло-
гия для следователей. — М., 1967.

3 См.: Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г. Указ. работа. — С. 13.
4 Ратинов А. Р. Теория рефлексивных игр ... — С. 188–189.
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заслуженно мало внимания. И в первую очередь это касается использования 
рефлексивного анализа в формировании тактики стороной защиты, хотя 
рефлексия, или рефлексивное мышление, – мыслительный инструмент, 
объективно «доступный» всем без исключения участникам процесса. Неза-
висимо от процессуального положения субъекта, использующего рефлексию, 
действует один и тот же универсальный принцип: принятие собственных 
решений на основе отражения, моделирования тактической позиции и ре-
шений процессуального оппонента. На самом общем уровне рефлексия 
описывается схемой: «Я думаю, что он думает, что я думаю». При этом 
каждая сторона стремится к тому, чтобы принудить противника действовать 
так, как это выгодно ей самой1. Проиллюстрируем сказанное на примере из 
адвокатской практики.

В отношении К. органом дознания было возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Од-
нако в ходе дознания К. неоднократно допрашивался не как подозреваемый, 
а как свидетель, в отсутствие адвоката. Кроме того, между К. и потерпевшей 
Л. также без адвоката дознаватель провел очную ставку, в ходе которой К. 
фактически признал свою вину. Очевидно, что в ходе дальнейшего судебно-
го разбирательства по делу защита правомерно могла поставить вопрос об 
исключении из доказательственной базы обвинения протоколов допроса К. 
как свидетеля и протокола очной ставки в связи с нарушением права К. на 
защиту. Адвокат К., к которому тот обратился после получения очередного 
вызова на допрос, предположил, что дознаватель скорее всего попытается 
нивелировать негативные последствия допущенного им процессуального 
нарушения и К. будет повторно допрошен по тем же обстоятельствам уже 
не как свидетель, а как подозреваемый и в связи с этим рекомендовал К. 
отказаться от дачи показаний.

Рефлексия согласно теории игр может быть ретроспективной, ситуатив-
ной и перспективной.

Ретроспективная рефлексия предполагает моделирование решений 
противостоящей стороны в ситуации, когда эти решения уже реализованы, 
действие (бездействие) имело место, его последствия наступили. Эта разно-
видность рефлексии лежит, например, в основе так называемого субъективного 
метода осмотра места происшествия, когда участники следственного дей-
ствия ведут поиск следов на пути предполагаемого (рефлексивно) движения 
виновного к месту совершения преступления и от него.

Ситуативная рефлексия – моделирование действий и решений против-
ника в условиях реального времени, в ситуации непосредственного, кон-
тактного межличностного взаимодействия. Этот вид рефлексии удачно 
иллюстрирует одна из аксиом адвокатской тактики – «задавая вопрос, сле-
дует предполагать ответ, который на него получишь».

Перспективная рефлексия – предвидение действий и решений против-
ника в будущем на основе анализа его предшествующего поведения, склон-
ности к стандартным решениям, модели ситуации, которой он располагает, 

1 См.: Новосельцев В. И. Системный анализ: современные концепции. — Воро-
неж, 2003. — С. 194.
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и других факторов. Учитывая, что защита в основном играет «черными» 
фигурами1, ее тактика основана по большей части на использовании ситуа-
тивной и перспективной рефлексий. В таких условиях, как показывает 
практика, наиболее эффективными являются ходы защиты, направленные 
на опережение тактического замысла следователя, стороны обвинения, 
связанные, например, с заявлением неожиданных для обвинения ходатайств, 
постановкой допрашиваемому неожиданных вопросов и т. д.

В целом в условиях состязательности рефлексивное предвидение по-
зволяет защитнику (как, впрочем, и стороне обвинения):

— определить, по какому сценарию будет развиваться конфликт дальше 
в случае известного (предвидимого) события, имеющего тактическое зна-
чение;

— наметить пути рефлексивного управления развивающимся конфлик-
том;

— направлять развитие конфликта по выгодному ему сценарию.
Проиллюстрируем некоторые возможности рефлексивного анализа на 

примере назначения и использования результатов судебной экспертизы 
в доказывании.

Объектами рефлексивного анализа при производстве экспертизы явля-
ются:

— следователь (дознаватель);
— подзащитный (подозреваемый, обвиняемый), его позиция;
— судебный эксперт;
— суд (в перспективе, в плане оценки данного доказательства);
— другие участники процесса (например, другие обвиняемые, имеющие 

интересы, противоположные интересам защиты).
Процесс назначения и производства судебной экспертизы по уголовным 

делам можно разбить на четыре этапа.
1. Вынесение постановления о назначении судебной экспертизы.
2. Ознакомление с постановлением о назначении экспертизы участников 

уголовного судопроизводства (подозреваемого, обвиняемого, его защитника, 
потерпевшего и его представителя).

3. Собственно производство судебной экспертизы.
4. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с заключени-

ем эксперта или сообщением о невозможности дать таковое.
С позиции тактики защиты наибольший интерес представляют второй 

и четвертый этапы рассматриваемого процесса.
Как известно, большинство судебных экспертиз назначаются следова-

телями и дознавателями уже в самом начале расследования. На то есть 
вполне объективные причины: длительные сроки производства экспертных 

1 См.: Баев М. О. Тактические основы деятельности адвоката-защитника в уго-
ловном судопроизводстве. — С. 85. Как отмечает М. О. Баев, по сравнению со своим 
подзащитным, «адвокат обладает, как правило, более глубокими профессиональными 
знаниями и имеет определенный юридический опыт, он может более точно мысленно 
сконструировать произошедшее событие, рефлексивно представить себе типичные 
возможности следователя по изобличению обвиняемого и опровержению его версии 
своей защиты в конкретном уголовном деле» (там же. — С. 113).
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исследований, риск утраты или необратимых изменений свойств и состояния 
подъэкспертных объектов, выполнение предписаний закона, обязывающего 
следователя назначать и проводить ряд экспертиз (ст. 195 УПК РФ).

Обязательное ознакомление подозреваемого, его защитника с постановле-
нием о назначении экспертизы – одна из многочисленных новелл УПК. Напом-
ним, что УПК РСФСР 1960 г. предусматривал обязательное ознакомление 
с постановлением о назначении экспертизы только обвиняемого и его защитни-
ка (ст. 51, 184), а подозреваемого – лишь в случаях, если он направляется 
в судебно-медицинское учреждение в связи с производством экспертизы.

По смыслу действующего уголовно-процессуального закона такое озна-
комление должно проводиться заблаговременно, до направления постанов-
ления для исполнения. В противном случае указанные лица просто не смо-
гут реализовать предоставленные им законом права, связанные с назначе-
нием и производством экспертизы по делу (ст. 198 УПК РФ).

При ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы защита 
получает ряд возможностей, тактически грамотное использование которых, 
основанное на рефлексивном осмыслении позиции обвинения, может дать 
определенные преимущества. Так, из фабулы дела, изложенной в постанов-
лении, характера поставленных вопросов, анализа приложенных к поста-
новлению материалов дела можно сделать практические выводы по содер-
жанию поддерживаемой обвинением версии, что особенно ценно на началь-
ном этапе расследования, когда защита находится в неком информационном 
вакууме относительно того объема данных (и возможностей, этим 
обусловленных), которым обладает обвинение. Например, ставшие 
известными из постановления сведения о локализации дактилоотпечатков 
на месте совершения преступления позволят защите выдвинуть правдопо-
добное некриминальное объяснение факту их обнаружения именно на 
данных предметах. Приведем другой, более яркий пример. Назначение фо-
носкопического экспертного исследования по делам о взяточничестве дает 
защите возможность ознакомиться с содержанием видео- или аудиозаписи, 
на которых оперативными работниками зафиксирован момент передачи 
взятки и соответствующим образом откорректировать защитную версию.

И еще один, на наш взгляд, немаловажный момент. По смыслу закона, 
если по делу «проходят» несколько соучастников, следователь обязан озна-
комить с постановлением о назначении экспертизы и ее результатами всех 
подозреваемых (обвиняемых), независимо от того, касается ли данная 
экспертиза существа подозрения (обвинения) данного конкретного лица, 
имеет ли она прямое отношением к вменяемому ему эпизоду. Это позволяет 
защите сопоставлять интенсивность работы следствия по каждому подслед-
ственному (эпизоду), определять, какое направление в данный момент яв-
ляется приоритетным для следствия, оценивать объем и качество доказа-
тельственной базы. На этой основе защита может соответствующим образом 
модифицировать свою позицию, например, если есть вероятность того, что 
последующим расследованием будет установлена связь между этими лица-
ми или эпизодами преступной деятельности, на данный момент следствию 
неизвестная.
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Кроме того, защитник на этом этапе должен рефлексивно оценить воз-
можность негативного влияния на формирование внутреннего убеждения 
эксперта вследствие использования в постановлении о назначении экспертизы 
сугубо оценочных суждений либо содержащихся в прилагаемых материалах 
оперативной информации, показаний лиц, не имеющих отношения к пред-
мету экспертизы, информации, касающейся личности участников процесса 
и мотивов их поведения. Проиллюстрируем сказанное на примере.

Назначая идентификационную трасологическую экспертизу ножа, 
изъятого у Н., по следу, обнаруженному на ребре трупа убитого, следователь 
указал: «Н. полностью изобличен материалами дела в совершении данного 
убийства. Однако, желая уйти от ответственности, он отрицает данный факт. 
А потому для установления того, что именно этим ножом был нанесен 
смертельный удар потерпевшему, необходимо назначить трасологическую 
экспертизу»1.

Более того, используемые в постановлении формулировки не должны 
«навязывать» эксперту тот или иной желаемый ответ на поставленные 
вопросы. Такие «подсказки» не должны проходить мимо внимания защит-
ника.

При ознакомлении с результатами судебной экспертизы с позиции реф-
лексии защиты возможны следующие варианты их интерпретации.

1. Отрицательное заключение эксперта дает повод усомниться в обосно-
ванности поддерживаемой обвинением версии происшедшего (например, 
согласно заключению эксперта найденные на месте преступления отпечатки 
пальцев принадлежат не подозреваемому, а иному, не установленному след-
ствием лицу).

2. Вероятностное заключение эксперта допускает иную трактовку тех 
или иных установленных по делу криминалистически значимых обстоя-
тельств, чем та, на которой настаивает обвинение (например, вероятностный 
вывод медико-трасологической экспертизы о том, является ли представленный 
на исследование нож орудием преступления).

3. Положительное заключение эксперта, меняющее сформированную 
ранее на основе других данных модель криминальной ситуации.

К. и С. обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего). Согласно заключению эксперта смерть 
потерпевшего наступила в результате не менее трех травматических воздей-
ствий в область головы твердым тупым предметом. В своих первоначальных 
показаниях К. и С. утверждали, что нанесли потерпевшему по очереди по 
два удара битой. При этом первым бил С. В связи с наличием противоречий 
в заключении (выявленных с помощью привлеченного защитой специалис-
та) по ходатайству защитника К. была проведена повторная судебно-
медицинская экспертиза, которая показала, что с определенностью можно 
говорить только о двух смертельных травматических воздействиях в область 
головы. На последующем допросе К. отказался от ранее данных им показа-

1 См.: Руководство по расследованию преступлений / Под ред. А. В. Гриненко. — М., 
2008. — С. 583.
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ний, заявив, что удары по голове наносил только С. Он же, К., бил битой по 
другим частям тела потерпевшего.

В целом, рефлексивный анализ возможностей использования заключения 
эксперта в процессе доказывания на досудебной стадии процесса и, самое 
главное, на судебном следствии может побудить защиту принять одно из 
следующих тактических решений:

— рекомендовать подзащитному отказаться от дачи показаний;
— рекомендовать подзащитному дополнить свои прежние показания, 

включив обстоятельства, установленные экспертизой, в канву своего расска-
за, но в иной, отличной от обвинения интерпретации;

— использовать заключение эксперта в подтверждение ранее выдвинутой 
защитой версии.

Таким образом, рефлексивный анализ является важным средством 
повышения эффективности защиты по уголовным делам, а потому эти 
вопросы нуждаются в дальнейших исследованиях.

В. Н. Терехович, ассоциированный про-
фессор Балтийской Международной 
академии, доктор права,
Э. В. Ниманде, доцент юридического 
факультета Латвийского университета, 
доктор права

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ПОЗНАНИЯ
КРИМИНАЛИСТИКИ

Проаналізовано різні підходи у визначенні предмета пізнання криміна-
лістики. Дано розгорнуте визначення предмета пізнання криміналістики 
відповідно до основ сучасного кримінального правозастосування.

Проанализированы различные подходы в определении предмета познания 
криминалистики. Дано развернутое определение предмета познания кри-
миналистики в соответствии с основами современного уголовного право-
применения.

Поступательное развитие криминалистики как системы объективного 
систематизированного знания предусматривает достижение стадии научной 
теории. В конце ХХ в. некоторые советские криминалисты объявили о со-
здании общей теории криминалистики. В основу такой «общей теории кри-
миналистики» была положена непререкаемая догма «ленинской теории отра-
жения» как результат вольной интерпретации идеи К. Маркса о деятельност-
ном подходе в познании. В предложенной советскими криминалистами сис-
теме знаний имеются множество логических противоречий и недостаточность 
теоретического обоснования основных утверждений. Это обстоятельство 
является прежде всего свидетельством декларативности заявлений о создании 
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научной теории. Современное состояние криминалистики указывает на то, 
что окончательно формулирование основ теории криминалистики, основных 
элементов процесса криминалистического познания не завершено. Вряд ли 
можно согласиться с утверждением А. А. Эксархопуло, что первое система-
тическое изложение криминалистических знаний Г. Гросса получило право 
называться наукой1. Уже само название работы Г. Гросса «Handbuch für 
Untersuchungsrichter» свидетельствует о характере изложенного материала – 
это утилитарное использование определенного знания. Научность знаний 
предусматривает, в первую очередь, их теоретизацию. Наука – это высшая 
стадия развития научной теории. Содержание же работы Г. Гросса указывает 
лишь на первичное обобщение и классификацию эмпирического материала, 
связанного с практическими аспектами работы судебного следователя.

Включение какого-либо знания в систему научного знания предполага-
ет не только явное установление его места в системе научных теорий, но 
и ясное определение основных элементов процесса научного познания, 
в котором предполагается использовать данное знание. Такими элементами 
являются объект познания, субъект познания, предмет познания, средства 
познания и методы познания. Определение предмета познания криминалис-
тики являлось основной темой исследования многих поколений ученых-
криминалистов. В основу исследований была положена не только идея 
Г. Гросса, но и другие видения социальной актуализации отношения обще-
ства к преступным деяниям.

Г. Гросс определял предмет познания криминалистики совокупностью 
закономерностей, описываемых двумя учениями: учением о проявлении 
преступлений и учением о производстве расследования2. В учении о про-
явлении преступлений описывались различного рода следы преступных 
деяний (форма проявления преступлений) как ожидаемое событие в про-
цессе расследования преступного деяния. Ожидаемым данное событие яв-
ляется в том смысле, что для обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступных деяний предлагались уже конкретные, проверенные на практи-
ке средства и методы. Учение о производстве расследования отражено в об-
щей части издания «Руководства для судебных следователей как система 
криминалистики», в которой Г. Гросс описал сущность подготовки и работы 
судебного следователя, а также три следственных действия: допрос, обыск 
и осмотр. О правильности с методологической стороны познавательной по-
зиции Г. Гросса свидетельствует ее соответствие общепринятому описанию 
сущности научного познавательного процесса, которое должно состоять из 
двух основных блоков: «Что?» и «Как?».

В период становления теоретических основ криминалистики в СССР 
довлеющим было доказывание выгодного отличия советской науки от «бур-
жуазной». Это выражалось в различных способах демонстрации исключи-
тельности советской науки. Был введен термин «советская криминалистика». 
Определения криминалистики формулировались с «необходимой направ-

1 Эксархопуло А. А. Предмет и система криминалистики. — С.Пб., 2004. — 
С. 4.

2 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. 
Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. — М., 2002. — С. XVI.
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ленностью», например, «Криминалистика – это наука о технических и так-
тических приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации и иссле-
дования судебных доказательств, применяемых для раскрытия преступлений, 
направленных против советского строя и установленного Советским го-
сударством правопорядка, выявления виновных и изыскания способов 
предупреждения преступлений»1 (выделено нами – В. Т., Э. Н.).

Результатом поиска «чаши Грааля» советской криминалистики, обладание 
которой могло быть свидетельством ее исключительности, является волюнта-
ристическая интерпретация смысла идеи, предложенной Г. Гроссом. Данная 
интерпретация была принята за абсолют и длительное время преподносилась 
и рьяно отстаивалась (в основном за счет административного ресурса) известной 
группой советских криминалистов и их последователей как единственно пра-
вильная. Другие точки зрения на определение предмета криминалистики либо 
«скромно» умалчивались, как это было в случае с Г. А. Матусовским2, либо 
объявлялись «фантомами»3, как это было с позицией Р. Г. Домбровского и других 
криминалистов, либо являлись поводом для написания явных пасквилей4, как это 
было в случае с М. К. Каминским. Эту позицию продолжают культивировать 
некоторые российские криминалисты, заявляющие, что «последняя редакция 
предложенного Р. С. Белкиным определения предмета криминалистики стала 
базовой, и сегодня оно включено во многие учебные издания»5.

Ныне предлагается такая формулировка «базового» определения пред-
мета криминалистики: «Криминалистика – наука о закономерностях меха-
низма преступления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использо-
вания доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных методах и средствах судебного исследования и предотвращения 
преступлений»6. При анализе этого определения предмета криминалистики 
«настораживает» указание на 10 (!) отличительных признаков понятия кри-
миналистики. Сущность правильного определения понятия заключается 
в том, что при определении понятия сначала указывается класс понятий, 
в который входит определяемое понятие, а затем – признак, по которому 
отличаются понятия, входящие в данный класс. Указание на 10 отличительных 
признаков может свидетельствовать либо о конкретизации понятия при по-
мощи перекрестной классификации по 10 основаниям (тогда неясны цели 
выбора такого числа и особенностей оснований классификации), либо о не-
правильности процедуры определения понятия. К тому же не просматрива-
ются явные логические связи между определяющими понятиями «судебное 

1 Винберг А. И., Шавер Б. М. Криминалистика. — М., 1950. — Ч. 1. — С. 4.
2 См.: Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний. — Х., 

1976.
3 См.: Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. — М., 2001. — 

С. 219–237.
4 См.: Филиппов А. Г. Субъективные заметки (о статье М. К. Каминского) // Вест-

ник криминалистики / Отв. ред. А. Г. Филиппов. — М., 2002. — Вып. 1 (3). — 
С. 15–18.

5 Эксархопуло А. А. Указ. работа. — С. 6.
6 Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалисти-

ка. — М., 2007. — С. 41.
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исследование» и «предотвращение преступлений», информация о престу-
плении и его участниках представлена как видовое понятие (лицо, совер-
шившее преступное деяние, является его субъектом, следовательно, входит 
в понятие состава преступного деяния). Указанные обстоятельства не убеж-
дают в истинности такого определения предмета криминалистики. В опи-
санной ситуации следует руководствоваться одним из принципов правиль-
ного мышления: «если в суждении обнаруживаются внутренние логические 
противоречия, данное суждение признается ложным».

«Рудиментом» советской эпохи развития криминалистики может быть 
признано также другое видение ее предмета: «Криминалистика – наука, кото-
рая изучает и обобщает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает сред-
ства, приемы и методы раскрытия и расследования преступлений»1. Исполь-
зование в подобных определениях предмета криминалистики словосочетания 
«раскрытие и расследование преступлений» является образцом канцелярско-
го штампа. Раскрытие преступления – это прежде всего раскрытие содержания 
преступного деяния. Деятельность, направленная на раскрытие содержания 
преступного деяния, называется его расследованием.

В соответствии с исследованиями современных философов2, сегодня, 
когда предельно ясны все страшные последствия утопических претензий на 
тотальное управление социальными процессами, судьба гуманистического 
идеала связана с отказом от идеи овладения, подавления и господства. Терми-
нология «борьба с преступностью» является терминологией не юридической 
науки, а профессиональной терминологией некоторых правоохранительных 
институтов, например, полиции. Юридическая наука не связана с какой-либо 
борьбой, в том числе борьбой с преступностью. Юридическая наука – это 
система научных знаний о позитивном праве, которую используют для обес-
печения правового регулирования общественных отношений.

Примером приверженности тоталитарной идеологии является пози-
ция А. К. Кавалиериса и его последователей в определении предмета 
криминалистики, которые утверждают, что предмет познания кримина-
листики – закономерности преступной деятельности, другими словами, 
закономерности совершения преступных деяний3. Такая позиция, по сути, 
является антинаучной и асоциальной: антинаучной потому, что выражает 
негативное отношение к основным ценностям науки; асоциальной по-
тому, что пренебрежительно относится к основным общественным бла-
гам. Криминалистику не интересует, как совершаются преступные дея-
ния, – ее интересует, как они расследуются. Аналогично и в медицине: 
медицину не интересует, как умерщвлять людей, чтобы на основе этих 
знаний разрабатывать технические средства, тактические приемы 
и методы выяснения истины по факту смерти, – медицину интересует, 
как лечить людей. Позиция А. К. Кавалиериса и его последователей, вне-

1 Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика. — М., 2007. — С. 18.
2 См.: Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. — М., 

2001. — С. 19.
3 См.: Kavalieris A., Konovālovs J. Kriminālistikas būtība un saturs // Kriminālistiskā 

tehnika. — Rīga, 1999.
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дренная в систему образования юристов1, с неизбежностью приведет 
к утрате гуманистических традиций юридической науки и образования, 
а также может привести к тому, что образование юристов перестанет 
ориентироваться на воспитание добродетели.

При решении вопроса о приоритетах в науке всегда следует обращать-
ся к императивам этоса науки2. Императивы этоса науки – это то основное, 
что отличает науку от других систем деятельности и знаний. В императи-
вах этоса науки отражены ценностные ориентации, которые должен усво-
ить и которым должен следовать ученый в своей практической деятель-
ности. 

Для правильного определения предмета познания криминалистики необ-
ходимо прежде всего ориентироваться на те ценностные основы науки, которые 
проповедуются в конкретном научном сообществе на определенном этапе 
экономического и политического развития общества. Современное уголовное 
правоприменение Латвии имеет свою научно обоснованную специфику. Про-
цесс применения норм уголовного права проводится только в пределах уго-
ловного процесса Латвии, а единственным источником, определяющим по-
рядок уголовного правоприменения, является уголовно-процессуальный закон 
Латвии.

Уголовный процесс Латвии представляет собой сложную систему, 
основными составляющими элементами которой являются досудебный 
и судебный процессы. Логический объем уголовного процесса в Латвии 
приведен на диаграмме:

1 Kriminālistika. Māc. gr. / Autoru grupa A. Kavaliera vad. — Rīga, 1999, 2004.
2 Этос науки – это совокупность этических ценностей, положенных в основу 

норм, которые регулируют отношения между членами научного сообщества в ходе 
осуществления ими научной деятельности.

Судебный процессДосудебный процесс

Расследование
преступного

деяния

Другие
процессуальные

действия

Уголовный процесс

Структура логического объема уголовного процесса в Латвии
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Особенность такой структуры уголовного процесса Латвии объясняется 
тем, что для субъекта уголовного правоприменения в большинстве случаев 
преступные деяния совершены в ситуации неочевидности, к тому же, как 
правило, со стороны обвиняемого проявляются элементы запирательства 
и явного или скрытого противодействия уголовному процессу. Это обстоя-
тельство определяет то, что суд не может сразу с достаточной степенью 
объективности и справедливости рассмотреть уголовное дело и сформули-
ровать свое решение. В данной ситуации, прежде, чем рассматривать в суде 
уголовное дело, его нужно соответствующим образом подготовить. Стадия 
подготовки уголовного дела для рассмотрения в суде Латвии называется 
досудебным процессом. Его основу составляют процессуальные действия, 
в результате осуществления которых уголовное дело подготавливается для 
рассмотрения в суде. Среди основных процессуальных действий досудеб-
ного процесса следует выделить обнаружение и процессуальное закрепление 
следов, относящихся к событию преступного деяния, собирание и проверку 
необходимых доказательств наличия состава преступного деяния и иных 
обстоятельств, которые могут повлиять на решение суда, установление 
и розыск подозреваемого, предъявление первоначального обвинения, обес-
печение личного участия обвиняемого в уголовном процессе и другие 
процессуальные действия.

Современный уголовный процесс Латвии в полном объеме не может 
осуществить один только суд. Стадию досудебного процесса осуществляют 
особые государственные институты уголовного преследования, которые 
наделены не только специальными полномочиями, но и имеют специальные 
ресурсы для проведения данной стадии уголовного процесса. Такими ин-
ститутами в Латвии являются прокуратура (Prokuratūra) и учреждения, 
имеющие статус следственных учреждений (Izmeklēšanas iestādes). Это об-
стоятельство выявляет специфику досудебного процесса: досудебный про-
цесс в уголовном процессе Латвии – подчиненная стадия по отношению 
к стадии судебного процесса. Досудебный процесс называется досудебным 
потому, что осуществляется до суда и с учетом дальнейшего рассмотрения 
дела в суде.

По своей сути досудебный процесс – синоним досудебного расследова-
ния. Следует различать понятия досудебного расследования как подготовку 
уголовного дела к рассмотрению в суде и расследования преступного деяния 
как установление обстоятельств, связанных с событием преступления. Лю-
бое расследование преступного деяния считается завершенным в случае 
получения определенного объема и содержания знаний, необходимых 
и достаточных для его интерпретации языком уголовного права и принятия 
решения об уголовном правоприменении. Досудебное расследование счи-
тается завершенным в случае направления уголовного дела в суд.

Расследование преступного деяния – специфическая часть досудебного 
процесса. Расследование преступного деяния с целью установления обсто-
ятельств, связанных с событием преступления, осуществляется в результате 
проведения следственных действий, которые являются особой разновиднос-
тью процессуальных действий. В основу расследования преступного деяния, 
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а следовательно, и в систему следственных действий, не входят такие 
процессуальные действия, как вынесение постановления о признании каких-
либо предметов вещественными доказательствами, предъявление обвинения, 
вынесение постановления о признании потерпевшим, вынесение постанов-
ления о применении меры пресечения, решение о передаче дела в суд и др. 
Производя процессуальные действия, не являющиеся следственными дей-
ствиями, лицо, ведущее уголовный процесс, на основе результатов установ-
ления обстоятельств, связанных с событием преступления, только соответ-
ствующим образом подготавливает уголовное дело для рассмотрения в суде.

В теории научного познания установлено, что субъект познавательной 
деятельности не фиксирует в сознании любые, в том числе случайные, ха-
рактеристики объекта. В сознании субъекта познания существует определен-
ная схема подхода к исследованию объекта, которая обусловливается целями 
и средствами исследования. Благодаря этому происходит вычленение 
в объекте познания более или менее устойчивых характеристик, совокуп-
ность которых принято называть предметом познания1. Объектом познания 
криминалистики является событие реальной действительности, которое 
отразилось в материальной среде. Об особенностях объекта криминалисти-
ческого познания мы свою позицию излагали ранее2. Предметом познания 
криминалистики являются закономерности расследования преступного 
деяния как акта научного познания3. На современном этапе развития теории 
криминалистики ее предмет познания можно определить как закономернос-
ти расследования преступного деяния, которые образуют систему, состоя-
щую из трех взаимосвязанных элементов:

1) появление следов преступного деяния как ожидаемое событие в про-
цессе установления обстоятельств, связанных с событием преступления;

2) проведение следственных действий как основной4 законный способ 
обнаружения, получения и фиксации доказательств;

3) научная организация расследования преступных деяний как органи-
зация планомерного, целенаправленного процесса установления обстоя-
тельств, связанных с событием преступления.

Установление обстоятельств, связанных с преступным деянием, – это 
исследование реальной действительности, целью которого является полу-
чение возможности интерпретировать конкретное событие реальной дей-

1 См.: Зотов А. Ф. Структура научного мышления. — М., 1973. — С. 18.
2 См.: Терехович В. Н., Ниманде Э. В. Проблема определения объекта познания 

криминалистики // Сб. науч. тр. Междунар. конф. «Криминалистика, судебная экс-
пертиза: наука, обучение, практика». — Вильнюс, 2007. — С. 97; Terehovičs V., 
Nīmande E. Kriminālistikas izziņas objekta noteikšanas problēma // Jurista vārds. — Rīga, 
2007. — Nr. 46. — Lpp. 9.

3 Научное познание – это разновидность познания реальной действительности, 
в процессе которого используют научные методы и средства познания, а само по-
знание организуют так, чтобы оно отвечало целенаправленности, системности, 
объективности, проверяемости, наблюдаемости и другим требованиям научного 
познания.

4 Вторым законным способом получения и фиксации доказательств является 
истребование.
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ствительности языком уголовного права. Современный уголовный процесс 
Латвии на стадии подготовки уголовного дела для рассмотрения в суде 
очерчивает круг обстоятельств, которые необходимо установить в процессе 
расследования преступного деяния. Таковыми являются:

— обстоятельства, свидетельствующие о наличии события преступле-
ния;

— обстоятельства, исключающие уголовную ответственность;
— обстоятельства, смягчающие или отягчающие уголовную ответствен-

ность;
— обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной 

ответственности и наказания.
Наиболее сложную структуру среди обстоятельств, которые необходимо 

установить при расследовании преступных деяний, имеют обстоятельства, 
свидетельствующие о событии преступления. Событие реальной действитель-
ности, которое можно интерпретировать языком уголовного права, должно 
содержать обязательные признаки (элементы) состава преступного деяния1.

По нашему глубокому убеждению, такое видение определения пред-
мета познания криминалистики, во-первых, является развитием идеи Г. Грос-
са, и, во-вторых, позволит более явно определить место криминалистики 
в системе юридического знания.

А. Л. Дудніков, доцент кафедри кримі-
налістики Національної юридичної ака-
демії України імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук

ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ
У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розглянуто дискусійні питання визначення криміналістичного поняття 
злочинів у сфері економічної діяльності та їх системи. Проаналізовано озна-
ки цього виду діянь і досліджено відмінності між окремими групами зло-
чинів економічної спрямованості. Зроблено висновки про значення розв’язання 
цих проблем для вдосконалення організації боротьби зі злочинами у сфері 
економічної діяльності.

Рассмотрены дискуссионные вопросы определения криминалистического 
понятия преступлений в сфере экономической деятельности и их системы. 
Проанализированы признаки этого вида деяний и исследованы различия между 
отдельными группами преступлений экономической направленности. Сделаны 
выводы о значении решения этих проблем для совершенствования организации 
борьбы с преступлениями в сфере экономической деятельности.

1 Состав преступного деяния – это информационная модель общественно зна-
чимого события, применение которой позволяет отличить преступное от правомер-
ного.
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Злочинність у сфері економічних відносин завжди являла собою серйозну 
загрозу для держави, особливо в часи політичної та економічної нестабіль-
ності. Негативний вплив на стан і ефективність боротьби з економічними 
злочинами справляє помітна плутанина з правовими термінами, оскільки зараз 
поняття «злочини у сфері економіки», «економічна злочинність», «злочини 
економічної спрямованості», «злочини у сфері економічної діяльності», «зло-
чини у сфері господарської діяльності» та деякі інші часто застосовуються як 
тотожні. Аналогічні процеси у зв’язку з невизначеністю термінології спосте-
рігаються і в статистичній звітності МВС, де зміна термінів призводить до 
зміни методології обчислення кількості цих видів злочинів, а відсутність від-
повідних понять – до відсутності критеріїв віднесення злочинів до різних груп, 
що відкриває шлях до маніпуляцій статистичними показниками1.

Такий підхід є також методологічно помилковим, оскільки відсутність 
визначеного поняття тягне за собою неможливість наукового вивчення й ана-
лізу цих груп злочинів. На необхідність визначення, зокрема, поняття «еко-
номічна злочинність» та обов’язковість користування ним при проведенні 
наукових досліджень і в процесі статистичного обліку економічних злочинів 
зазначалося в рекомендаціях Міжнародної науково-практичної конференції 
«Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності» (п. 2.1)2. 
Загальні питання виявлення і розслідування економічних злочинів дослід-
жувалися в роботах А. Ф. Волобуєва, О. Г. Кальмана, Ю. І. Ляпунова, 
М. М. Якубович, В. О. Владимирова та ін., однак вони не торкалися зазна-
ченої теми.

Злочини у сфері економічної діяльності охоплюють деякі з корисливих 
посягань на власність і систему народного господарства. Ці кримінально-
правові об’єкти посягань у певній своїй частині об’єднуються загальним 
поняттям «економічна діяльність». Тому, перш ніж визначати поняття «зло-
чин у сфері економічної діяльності», треба звернутися до аналізу термінів 
«діяльність» та «економіка», а вже потім до їх органічного поєднання – «еко-
номічної діяльності».

Діяльнісному підходу, який є своєрідним продовженням більш загально-
го – системного підходу, останнім часом приділяють все більше уваги, і він 
стає одним з основних методологічних засобів суспільних, природничих 
і технічних наук. Саме такий підхід дозволяє зрозуміти ті факти та явища, 
які не пов’язані між собою або не пов’язані з діяльністю.

Діяльність виступає найвищим типом активності, але на відміну від 
останньої вона завжди є певним чином спрямованою, доцільною3. Отже, 
діяльність у широкому розумінні – це різного роду активність, спрямована 
на досягнення певної мети. У цьому процесі відбувається відповідне проти-
ставлення суб’єкта й об’єкта діяльності. Тому філософи, визначаючи діяль-
ність як спосіб буття людини у світі, виділяють у ній такі основні компонен-

1 Див.: Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування та 
координації заходів протидії / За ред. О. Г. Кальмана. — Х., 2005. — С. 112.

2 Див.: Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності // 
Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. — Х., 1999. — С. 49.

3 Див.: Сабитов Р. А. Посткриминальное поведение (понятие, регулирование, 
последствия). — Томск, 1985. — С. 12.
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ти: а) суб’єкта з його потребами; б) мету, згідно з якою перетворюється 
предмет; в) об’єкт, на який спрямована діяльність; г) засіб реалізації мети; 
д) результат діяльності1. Саме ці компоненти дозволяють виділити різні види 
діяльності. Існують різноманітні класифікації типів і форм останньої. На-
приклад, діяльність може поділятися на духовну, матеріальну, виробничу, 
трудову та нетрудову; існує й багато інших різновидів. Оскільки всі вони 
мають різні характеристики своїх компонентів, то й визначаються по-різному. 
У найбільш узагальненому вигляді діяльність визначають як заняття, працю2. 
Але треба відмітити, що вона пов’язана не тільки зі створенням продуктів 
праці, а й зі споживанням, руйнацією результатів попередньої діяльності.

Що стосується формулювання їх видів, то вони визначаються по-різному. 
Наприклад, інвестиційну діяльність подано як сукупність практичних дій 
громадян, юридичних осіб і держави з реалізації інвестицій3. Пізнавальною 
діяльністю вважається одержання (вилучення) інформації, що міститься 
в носієві, та її сприйняття для розуміння і засвоєння. Під підприємницькою 
діяльністю розуміють здійснення робіт у сферах виробництва, обслугову-
вання населення або організаційних дій з виконання цих робіт.

З метою визначення категорії «економічна діяльність» слід проаналізу-
вати її економічний складник, тобто з’ясувати, що саме вона в себе включає. 
Питання про те, що таке економіка, викликає досить різноманітні відповіді. 
Економіка (від грецьк. оікonomiкё – мистецтво ведіння домашнього госпо-
дарства) найчастіше розглядається як народне господарство країни в цілому. 
Вона включає галузі матеріального виробництва – промисловість, сільське 
господарство, транспорт, торгівлю тощо і невиробничу сферу – просвіту, 
охорону здоров’я, культуру та ін.4

Економіка має досить складну і розгалужену структуру, що становить 
систему взаємопов’язаних частин і ланок. Якщо розглядати її з точки зору 
форм власності, то вона складається з державного та недержавного секторів. 
У той же час економіку можна уявити як певну послідовність стадій руху 
продукту, і тоді вона включає в себе виробництво, розподіл, обмін і спожи-
вання. У зв’язку з цим в економіці можна вирізнити такі основні сфери: 
(а) матеріальне виробництво; (б) торгівля й постачання; (в) побутове об-
слуговування населення5.

Виробництво є вихідним пунктом, основною ознакою економічної ді-
яльності, у процесі якої на етапі виробництва відбуваються пристосування 
початкових ресурсів до людських потреб, створення матеріальних благ, які 
задовольняють ті чи інші потреби населення. Що стосується поняття «еко-

1 Див.: Українська радянська енциклопедія / Гол. ред. кол. М. П. Бажан. — К., 
1979. — Т. 3. — С. 385.

2 Див.: Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. Шведовой. — М., 
1991. — С. 167.

3 Див.: Економічна енциклопедія / Відпов. ред. С. В. Мочерний. — К., 2000. — 
Т. 1. — С. 354.

4 Див.: Большая советская энциклопедия / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М., 1978. — 
Т. 29. — С. 602.

5 Див.: Ответственность за хозяйственные преступления / Ю. И. Ляпунов, 
М. М. Якубович, В. А. Владимиров и др. — М., 1981. — С. 26.
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номіка», то воно значно ширше, за поняття «економічна діяльність». З ура-
хуванням зазначеного можна стверджувати, що економіка – процес пере-
творення ресурсів, які є в розпорядженні суспільства, на продукти, що мають 
задовольняти як матеріальні, так і нематеріальні потреби суспільства та його 
членів. У процесі функціонування економіки ресурси є його початком, ви-
робництво продукції – основною частиною, а її споживання та використан-
ня – його завершенням.

Вироблена продукція надходить у споживання окремих суб’єктів еконо-
міки через розподіл та обмін, які є подальшими, вторинними процесами 
щодо виробництва, наслідками безпосередньої економічної діяльності. 
З оглядом на наведене можемо зробити такий висновок: оскільки поняття 
«економічна діяльність» є більш вузьким і в той же час містить у собі більш 
активний зміст, ніж термін «економіка», воно безпосередньо пов’язано з та-
ким етапом, як виробництво матеріальних благ. Тому економічну діяльність 
можна визначити як систему різних робіт з виробництва матеріальних благ 
або здійснення необхідних для її виконання організаційних дій з метою за-
доволення потреб людей (перш за все в товарах і послугах). Таке тлумачен-
ня повністю відповідає визначенню діяльності як активного впливу соціаль-
ного суб’єкта на об’єкт, здійснюваного за допомогою певних засобів для 
досягнення цілей, що ставляться суб’єктом. Проте не слід ототожнювати 
поняття «економічна діяльність» і «господарська діяльність»,1 оскільки вони 
охоплюють різні й за обсягом, і за об’єктами сфери діяльності людей, що 
відображено й у чинному КК України, де є розділ VII Особливої частини, 
який називається саме «Злочини у сфері господарської діяльності».

Економічні відносини надзвичайно різноманітні, багато з них знаходять-
ся в площині власності. Водночас на власності ґрунтується вся сфера ви-
робництва матеріальних благ. Тому господарські злочини не можуть не по-
рушувати й суспільних відносин власності. У результаті цього злочинні 
посягання на суспільні відносини, що становлять сутність економіки, мож-
на вирізнити як економічні злочини. Їх відмінною рисою є спрямованість на 
економічні інтереси.

Економічна злочинність є породженням і продовженням криміналізова-
них економічних відносин. Її аналіз дозволяє дійти висновку про те, що це 
комбіноване поняття, яке охоплює злочини, що не обмежуються посяганням 
на один об’єкт, охоронюваний кримінальним законом. Підґрунтям для їх 
вчинення є власність, товари, гроші, господарська діяльність, податки, цінні 
папери тощо. Тому можна стверджувати, що економічні злочини – це сукуп-
ність корисливих посягань на власність і систему народного господарства, 
порядок управління ним з боку осіб, які виконують певні функції в системі 
економічних відносин. Ці кримінально-правові об’єкти посягань об’єднуються 
загальним поняттям – економіка. До економічної злочинності слід включати 
і злочини посадових осіб, але не будь-які, а тільки ті з них, що спричиняють 
істотну шкоду саме в цій сфері.

1 Див.: Волобуєв А. Ф. Наукові основи комплексної методики розслідування ко-
рисливих злочинів у сфері підприємництва: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — Х., 
2002. — С. 1.
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З урахуванням викладеного до економічних належать злочини проти 
власності, господарські та деякі посадові. Ці їх види є важливою частиною 
корисливої злочинності, що безпосередньо пов’язана з економічними від-
носинами, тому з огляду на завдання криміналістики вважаємо, що їх до-
цільно розглядати як самостійну групу злочинів.

Аналогічно вирішується це питання і в багатьох інших країнах, де еко-
номічні злочини утворюють відносно самостійну групу правопорушень1. На 
жаль, у вітчизняному кримінальному праві, кримінології та криміналістиці 
не існує єдиного розуміння цього виду злочинів, а визначатися з цим треба, 
може, навіть із позицій кримінального законодавства. Це дозволить більш 
чітко й точно їх вирізняти, дасть змогу уникнути непотрібного розширення 
їх видів або, навпаки, звуження, що, звичайно, позитивно позначиться на 
ведінні судової статистики. У свою чергу, більш чітке уособлення сприяти-
ме вдосконаленню організації боротьби з економічними злочинами та окре-
мих методик їх розслідування з урахуванням системних зв’язків, що існують 
між окремими різновидами.

Також важливо відмітити, що правова категорія «економічний злочин», 
яка пропонується для обігу у вітчизняному праві в наведеній інтерпретації, за 
змістом найближче до її тлумачення, яке сформувалося серед зарубіжних 
правників. Це також матиме позитивні наслідки для поліпшення співпраці між 
вітчизняними криміналістами та їх колегами з інших країн, здійснення корект-
них зіставлень з національними даними судової статистики і розроблення 
спільних рекомендацій попередження та подолання цих видів злочинів.

При класифікації великих груп злочинів (а група економічних злочинів 
є найбільшою в чинному КК) слід ураховувати багато їх кримінально-
правових і криміналістичних особливостей, у тому числі родового й видо-
вого об’єктів. У зв’язку з цим у криміналістичній літературі вже зверталась 
увага на необхідність розрізняти поняття «економічні злочини» та «злочини 
у сфері економіки»2. Сутність першого ми вже аналізували, а друге треба 
розглядати в більш широкому розумінні, яке охоплює не тільки власне еко-
номічні злочини, а й ті, які посягають на відносини власності з боку осіб, не 
наділених функціями службового управління та розпорядження майном, 
тобто, так би мовити, сторонніх осіб, які вчиняють такі корисливі злочини, 
як крадіжка та ін., а також корисливо-насильницькі діяння, що посягають на 
чуже майно (розбій, грабіж, вимагання тощо).

Для найменування останньої групи деякі вчені використовують по-
няття «злочини у сфері економічної діяльності» і відносять до них конт-
рабанду, ухилення від сплати податків, фальшування грошей, шахрайство 
з грошовими ресурсами, організацію фіктивних підприємств, корисливі 
вбивства, вбивства на замовлення та ін.3. Це навряд чи правильно з точки 

1 Див.: Лунеев В. В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские 
тенденции. — М., 1997. — С. 256.

2 Див.: Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування зло-
чинів / За ред. В. Ю. Шепітька. — Х., 1998. — С. 217.

3 Див.: Кальман О. Г. Організована економічна злочинність і корупція в Україні: проб-
леми протидії // Правові проблеми боротьби зі злочинністю: Зб. праць дослід. проекту «А» 
наук.-дослід. програми АПрН України та НІЮ США. — Х., 2002. — Кн. 2. — С. 14.
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зору як кримінально-правових наук, так і практики боротьби зі злочинніс-
тю, оскільки, як уже було з’ясовано, поняття «злочини у сфері економічної 
діяльності» є більш вузьким за поняття «економічні злочини», тим паче – 
поняття «злочини у сфері економіки», до яких якраз можна віднести деякі 
з корисливо-насильницьких, але аж ніяк не вбивства. Цей вид злочинів за 
своєю сутністю не є економічним.

Тому логічно і правильно вважати злочини у сфері економічної діяль-
ності невід’ємною частиною, елементом системи економічних злочинів, які, 
у свою чергу, є частиною більш широкого класифікаційного поняття – «зло-
чини у сфері економіки».

Злочини у сфері економічної діяльності – це велика група діянь, що 
різняться між собою ознаками об’єктивної сторони, способами їх вчинення, 
характером суспільної небезпеки і ступенем тяжкості. Ці обставини зумов-
люють необхідність розроблення криміналістичного поняття цього виду 
правопорушень. Вирішення цього питання допоможе з’ясувати їх сутність, 
удосконалити чинне кримінальне законодавство, відокремити їх від суміжних 
злочинів, розробити більш чітку наукову систему економічних злочинів, 
зокрема у сфері економічної діяльності, що сприятиме успішній боротьбі 
з цими складними і небезпечними видами правопорушень.

Особливістю економічної діяльності є те, що на цю сферу поширюється 
дія значного за обсягом спектра правових норм – від конституційних до норм 
цивільного та господарського права. Ось чому при дослідженні злочинів 
у сфері економічної діяльності треба враховувати ці норми у взаємозв’язку 
з нормами КК, а також дії суспільних процесів, що відбуваються в економі-
ці, й об’єктивні закономірності у сфері економічних відносин.

Зазначені злочини вчинюються у сфері економічної діяльності нашого 
суспільства, тобто в царині матеріального виробництва. Вони також пов’язані 
з поточною господарською діяльністю в промисловості, будівництві, сіль-
ському господарстві. Основу цього виду злочинів становлять окремі госпо-
дарські та деякі злочини проти власності. Вони найтісніше взаємопов’язані, 
оскільки власність на засоби і способи виробництва є необхідним фунда-
ментом виробничих відносин, у яких здійснюється господарська діяльність. 
Разом із тим правильне здійснення господарської діяльності – необхідна 
умова і гарантія успішного розвитку та примноження власності. Родовим 
об’єктом розглядуваних злочинів є сукупність виробничих відносин з при-
воду виробництва матеріальних благ.

Посягання при вчиненні злочинів цього виду відбувається шляхом впли-
ву на предмет даних відносин – майно, основні фонди, оборотні й інші за-
соби, сировину, продукцію, валютні кошти, цінні папери та все інше, що 
можна віднести до матеріальних цінностей. Для способів досліджуваних 
протиправних діянь характерно те, що вони мають максимально завуальо-
ваний характер, вчиняються без застосування насильства, умисно і, як пра-
вило, з корисливих мотивів і переслідують корисливі цілі (вилучення чужо-
го майна на користь винного або інших осіб чи використання цього майна 
у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб).
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Відмінною і водночас інтегруючою ознакою злочинів у сфері економіч-
ної діяльності є те, що вони вчиняються особами, діяльність яких має еко-
номічну природу і які безпосередньо включені в процес матеріального ви-
робництва (співпрацівники підприємств незалежно від форм власності, зо-
крема матеріально відповідальні та службові особи).

Суспільно небезпечними наслідками таких злочинних діянь є матеріаль-
на й моральна шкода, що завдається відносинам з виробництва матеріальних 
благ і розподілу продуктів праці, а також підрив економічних підвалин і фі-
нансової системи держави.

З огляду на викладене злочини у сфері економічної діяльності можемо 
визначити як передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні, умис-
ні та корисливі діяння, що посягають на суспільні відносини, пов’язані з ви-
робництвом матеріальних благ і вчиняються особами, які реалізують свої 
професійні функції в системі економічних зв’язків і відносин. Істотними 
ознаками цієї групи протиправних діянь є їх криміналістична однорідність, 
тобто детермінованість однаковою обстановкою виробництва (сюди належать 
галузь, виробнича дільниця, місце, час, канали збуту, реалізації здобутого 
злочинним шляхом та ін.); вчинення хоча й різними, але порівняно близьки-
ми способами; однакові характеристики особи злочинця та предмета пося-
гання. Звідси можна зробити висновок про те, що криміналістичні характе-
ристики цих видів злочинів також мають багато спільного. Водночас слід 
розрізняти поняття «економічні злочини» і більш вузьке – «злочини у сфері 
економічної діяльності». Другі є найбільш небезпечною частиною економіч-
них злочинів і, як і будь-яке кримінально-правове явище, мають певну само-
стійність.

Отже, до злочинів у сфері економічної діяльності слід відносити: 
(а) привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживан-
ня службовим становищем (ст. 191 КК); (б) порушення порядку зайняття 
господарською та банківською діяльністю (ст. 202 КК); (в) зайняття заборо-
неними видами господарської діяльності (ст. 203 КК); (г) незаконний обіг 
дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання й сировини 
для їх виробництва (ст. 2031 КК); (ґ) незаконне виготовлення, зберігання, збут 
або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК); 
(д) фіктивне підприємництво (ст. 205 КК); (е) порушення порядку здійснен-
ня операцій з металобрухтом (ст. 213 КК); (є) незаконне виготовлення, під-
роблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи 
підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК); 
(ж) незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного 
клейма (ст. 217 КК); (з) фальсифікація засобів вимірювання (ст. 226 КК); 
(и) випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст. 227 КК); (і) неза-
конне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, 
кваліфікованого зазначення походження товару (ст. 229 КК).

Об’єднання в окрему групу цих злочинів дозволить розробити на науко-
вому рівні загальні питання їх виявлення, викриття та розслідування і на цій 
підставі сформулювати ефективні методичні рекомендації, у тому числі 
з розслідування кожного з них.
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МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ ПІЗНАВАЛЬНИХ 
ЗАСОБІВ СЛІДЧОГО

Розглянуто особливості застосування методу моделювання в пізнаваль-
ній діяльності слідчого. Визначено сферу його реалізації, спрямованість, 
різновиди моделей у слідчій практиці та їх інформаційну основу. Окремо 
висвітлено підходи до побудови моделей щодо можливої нової жертви зло-
чинного посягання, можливих місця і часу вчинення нового злочину, найбільш 
імовірного суб’єкта.

Рассмотрены особенности применения метода моделирования в позна-
вательной деятельности следователя. Определены сфера его реализации, 
направленность, виды моделей в следственной практике и их информаци-
онная основа. Отдельно освещены подходы к построению моделей относи-
тельно возможной новой жертвы преступного посягательства, возможных 
места и времени совершения нового преступления, наиболее вероятного 
субъекта.

Розслідування традиційно розглядається як пізнавальний процес, спрямо-
ваний на з’ясування обставин події злочину, встановлення винної особи1. Опти-
мізація діяльності слідчого потребує активного застосування різноманітних 
пізнавальних засобів, серед яких провідне місце посідає моделювання2. Відомо, 
що моделювання використовується в науці та практиці тоді, коли пряме дослід-
ження фактів неможливо або недоцільно. Враховуючи, що об’єктом пізнання 
в ході проведення розслідування виступає злочин як подія минулого, то й його 
дослідження здійснюється не прямими (безпосередніми), а опосередкованими 
засобами, у тому числі й шляхом застосування моделювання.

У філософській літературі моделювання розглядається як процес побу-
дови моделей, тобто розумово представлених або матеріально реалізованих 
систем, котрі, відображаючи чи відтворюючи об’єкт дослідження, здатні 
замінити його таким чином, що їх вивчення дає нову інформацію про цей 
об’єкт3. У судово-слідчій практиці прийнято виділяти моделі реальні (мате-
ріальні, прості, статичні) та розумові (ідеальні, ускладнені, динамічні). Як 
перші, так і другі мають доволі широку практику застосування, але з по-
гляду логіки побудови та сфери реалізації розумові моделі становлять біль-
ший науковий інтерес. Саме на цьому різновиді моделей зупинимося до-
кладніше.

1 Див.: Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний 
курс: Підручник. — К., 2004. — С. 139–142.

2 Див.: Лузгин И. М. Моделирование при расследовании преступлений. — М., 
1981.

3 Див.: Штофф В. А. Моделирование и философия. — М.; Л., 1966. — С. 197.



129

Сучасні проблеми криміналістики

Що стосується сфери реалізації, то розумові моделі, які будує слідчий, 
спрямовані на вивчення обставин злочину і сприяють:

— діагностуванню кримінальної ситуації, розпізнанню характеру по-
ведінки учасників злочинної події, у тому числі віктимної поведінки з боку 
потерпілого;

— виявленню матеріально-фіксованих слідів і речових доказів у ході 
огляду місця події; 

— розшуку злочинців, що втекли з місця події, визначенню ймовірного 
місця їх знаходження;

— розшуку потерпілих, свідків, місце знаходження яких невідомо;
— встановленню часу, місця, імовірної жертви нового злочину, що го-

тується;
— складанню соціально-психологічного портрета («профілю») злочин-

ця;
— прийняттю тактичного рішення;
— визначенню стратегічних напрямів розкриття та розслідування зло-

чину;
— оцінці слідчої ситуації та обранню оптимальних шляхів виходу 

з неї;
— розшуку знарядь злочину, предметів і речей, що належали потерпі-

лому;
— з’ясуванню фактів, що стосуються події злочину, та ін.
При цьому розумові моделі мають дві спрямованості: ретроспективну 

та перспективну. Перша являє собою логіко-інформаційну, уявну систему, 
що відтворює об’єкти пошуку і пізнання; друга відбиває напрями та харак-
тер діяльності самих суб’єктів пізнання. Перша стосується подій, що відбу-
лися в минулому; друга – подій, що відбудуться в майбутньому. Так, визна-
чення ймовірного місця знаходження злочинців, що втекли з місця події, 
знарядь злочину, предметів і речей, що стосуються обставин події злочину, 
належать до розряду моделей ретроспективної спрямованості. Разом з тим 
встановлення часу, місця, ймовірної жертви нового злочину, що готується, 
з’ясування стратегічних і тактичних напрямів розкриття та розслідування 
злочинного прояву є перспективним моделюванням.

Розумові моделі спираються на інформацію відносно досліджуваного 
об’єкта, минулий досвід і знання. Так, знання про способи вчинення зло-
чину надають можливість здійснити локалізацію ймовірних місць знаход-
ження відповідних слідів. У свою чергу аналіз слідів, виявлених на місці 
події, встановлення причинного зв’язку між механізмом їх утворення і діями 
учасників злочину виступають підставами для формування моделей імовір-
них способів вчинення злочину.

Знання про домінанту, навички, темперамент й інші характеристики 
кладуться в основу створення моделі соціально-психологічного портрета 
злочинця. На відміну від багатофункціонального словесного портрета1 ця 

1 Див.: Гарбар В.П., Лукашевич В.Г., Перепелица А.Н., Топчеева В.П. Некоторые 
вопросы изготовления субъективных рисованных портретов в следственной практи-
ке // Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1988. — Вып. 37. — С. 43–47.
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модель є складним, комплексним, різноплановим утворенням, що відображує 
внутрішні, психологічні, а також поведінкові ознаки людини. Процес по-
будови такої моделі ґрунтується на певній змістовній гіпотезі, що має по-
двійну, змішану спрямованість: ретроспективну, якщо постає питання – хто 
міг вчинити злочин, виходячи з обставин, механізму й особи жертви, і пер-
спективну, якщо йдеться про злочин, який може бути вчинено і відносно якої 
жертви з огляду на індивідуально-типологічні риси ймовірного злочинця. Вона 
може бути використана в тих ситуаціях, коли суб’єкт злочину втік з місця по-
дії, проте характер кримінального акту і стан жертви (оцінка проводиться 
насамперед за слідами-відображеннями) дають змогу припуститися про на-
явність у невстановленого (невідомого) злочинця якихось специфічних про-
явів чи відхилень у поведінці, психіці, емоційному стані. Наведене передусім 
стосується проблем розкриття серійних вбивств, де наочно проявляються за-
кономірності щодо жертви, способу, обставин злочину, особи злочинця, його 
психодинамічних і поведінкових ознак. Саме наявність цих закономірностей, 
їх константність, з одного боку, підкреслює серійний характер вчинених 
вбивств, а з другого – слугує підставою для побудови прогностичних моделей 
щодо можливої нової жертви злочинного посягання, можливих місця і часу 
вчинення нового злочину, найбільш імовірного суб’єкта.

Слід відзначити доволі високий рівень репрезентативності моделей, які 
стосуються оцінки індивідуальної просторової поведінки серійних сексу-
альних убивць. Судово-слідча практика, результати дослідження вітчизняних 
і зарубіжних кримінологів та криміналістів1 свідчать про те, що місця вчи-
нення аналізованих категорій злочинів обираються злочинцями невипадко-
во, вони детерміновані низкою чинників, зокрема місцем їх проживання 
(«оселею») або місцем розташування вихідної «бази», із якої вони, як пра-
вило, діють. При цьому необхідно враховувати, що для потенційного зло-
чинця, який детермінує процес обрання місця реалізації чергового злочин-
ного задуму, головним чинником є особиста безпека. Розпочинаючи вирішу-
вати подібного роду завдання, він стикається з дилемою: з одного боку, бути 
впізнаним, з другого – добре знати район, так званий домашній радіус дій, 
який добре відбито в його свідомості у вигляді «уявної картини», де відоб-
ражені розташування об’єктів з усіма деталями, маршрути та ін. З огляду на 
наведене можна зробити припущення, що злочинець скоріше за все обира-
тиме місце своїх дій не біля своєї «оселі» («бази»), з тим щоб знизити ризик 
його впізнання, проте не дуже далеко від останньої, аби добре орієнтувати-
ся на місцевості.

Отже, стосовно аналізованої категорії злочинців може йтися про два 
найбільш імовірних райони, які треба враховувати при побудові прогнос-
тичної моделі індивідуальної просторової поведінки сексуального вбивці:

1 Див.: Аленин Ю. П. Выявление и расследование очагов преступлений. — Одес-
са, 1996; Дубовик О. Л. Принятие решения в механизме преступного поведения 
и индивидуальная профилактика преступлений. — М., 1977; Журавель В. А., Син-
чук В. Л. Криміналістичні прогнози як засіб протидії серійним убивствам // Вісник 
Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України. — 
2002. — Вип. 3. — С. 183–189.
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а) «домашній район» – добре знайомий злочинцеві, що прилягає до його 
«оселі» («бази»), звідки він діє;

б) «кримінальний радіус» дії, тобто кінцевий район вчинення злочинів, 
що охоплює всі місця вчинення злочинів розглядуваної категорії яким-небудь 
злочинцем.

Розпочинаючи побудову прогностичної моделі щодо місця мешкання 
і дії сексуального вбивці, а з відсіля й найбільш імовірного місця та часу 
вчинення нового злочину, треба шляхом емпіричних тестів щодо поведінки 
і місць вчинення злочинів аналізованої категорії виявити зв’язок і співвід-
ношення цих двох районів – «домашнього» та «кримінального». При цьому 
обов’язково слід враховувати дві обставини: 1) відомості про місце вчинен-
ня першого злочинного акту; 2) можливості та ресурси потенційного зло-
чинця, тобто наявність часу, автомобіля, витрат на проїзд, знань про район 
злочину, всіх його особливостей та ін.

Обрання першого злочину як точки відліку для побудови прогностичної 
моделі можливого місця «оселі» («бази») злочинця запропоновано неви-
падково, оскільки на місце першого злочину насильник йде більш розкріпа-
ченим, ще вільним від побоювань, і тому для своїх початкових дій обирає 
саме ті місця, які добре йому відомі. Якщо злочин для суб’єкта був вдалим, 
тобто залишився нерозкритим, злочинець і надалі може діяти з цієї «оселі» 
(«бази»), обирати місця для реалізації свого злочинного задуму.

З метою побудови зазначеної моделі також необхідно вивести геогра-
фічне уявлення про місця всіх взятих на облік раніше розкритих і розсліду-
ваних злочинів цієї категорії, тобто проаналізувати кожен злочин з погляду 
розташування «оселі» («бази») злочинця і місця вчинення злочину. Для 
цього у відповідну таблицю кореляційних зв’язків слід вмістити відомості 
про: а) місце вчинення злочину (приміщення, відкрита місцевість), райони 
проживання насильника і відстань, яку він проїжджав до місця вчинення 
кримінального акту; б) час вчинення злочину (дні тижня); в) вік насильника 
і місце вчинення злочину; г) особу жертви злочину та її стосунки із злочин-
цем. Якщо виявляється, що місця злочинів включають також місце розташу-
вання «оселі» («бази») злочинця, то перевагу слід віддавати моделі «місце-
вого» злочинця. А якщо район «оселі» («бази») лежить за межами району 
вчинення злочинів, тоді більше підходить модель «приїжджого» злочинця. 
При цьому емпіричні дані, відображені в кореляційних таблицях, можуть 
зіставлятися з гіпотезами про те, що літні злочинці проїжджають більшу 
відстань до місця вчинення злочину, ніж молоді, а поїздка у вихідні дні буде 
більш далекою за відстанню і тривалішою за часом, ніж у будень. Дані, 
відоб ражені в кореляційних таблицях, мають опрацьовуватися комп’ютерними 
засобами, з тим щоб максимально сприяти нівелюванню взаємовпливу різно-
манітних перемінних і хитливих даних, які можуть впливати на перекручу-
вання одержаних результатів.

Говорячи про методику моделювання в слідчий діяльності, слід зазна-
чити, що вона включає низку інших методів пізнання, а саме: аналіз, ана-
логію, розпізнання, прогнозування та ін. Так, розумові аналоги, що відоб-
ражають типові слідчі ситуації, які трапляються в судово-слідчий практи-
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ці, надають можливість побудувати перспективну модель щодо трансфор-
мації типових ситуацій у конкретні з урахуванням можливого впливу 
відповідних чинників та ймовірної поведінки професійних і непрофесійних 
учасників кримінального процесу. При цьому аналогами можуть виступа-
ти криміналістична характеристика окремих видів (підвидів) злочинів, 
загальні методи пошуку доказів і шляхи вирішення слідчих завдань, вза-
ємна зумовленість слідчих ситуацій і системи слідчих дій (тактичних 
операцій) тощо.

Продуктивними треба визнати й розумові моделі, які слідчий формує 
під час огляду місця події. Так, підґрунтям для побудови моделі про вчинен-
ня вбивства організованою групою завжди виступають характер слідів, що 
залишилися на місці події, спосіб і обставини вчинення вбивства, особа 
жертви злочину. Ось чому саме огляд місця події дозволяє одержати відо-
мості стосовно кількості осіб, що вчинили злочин. На це можуть вказувати 
такі обставини: участь декількох осіб як обов’язкова умова вчинення окремих 
вбивств; розподіл функцій між учасниками злочинного угруповання як необ-
хідна умова застосування певних прийомів, способів, знарядь вчинення 
конкретного вбивства; подолання протидії з боку потерпілого, його охорон-
ців як умова вчинення вбивства на замовлення; наявність на місці події ве-
ликої кількості слідів (рук, ніг, транспортних засобів, вогнепальної зброї 
тощо).

Широкі діагностичні можливості огляду місця події знаходять подальшу 
реалізацію у формуванні моделі способу й обставин вчинення вбивства. Так, 
серед ознак способу, що свідчать про вчинення вбивства організованою 
групою, можна назвати такі: складність самого способу вбивства, що уне-
можливлює його застосовування самотужки; цілеспрямований вибір жертви 
вбивства, здійснення певних розвідувальних дій, забезпечення відходу ви-
конавця з місця вбивства; висока технічна оснащеність та озброєність ви-
конавців вбивства, наприклад, вибуховими пристроями, що мають дистан-
ційне управління або закамуфльовані під побутові прилади (портфель, ко-
робку з під цукерок, банку пива); зухвалість діяння, його продуманість 
стосовно місця і часу вчинення та ін.

Ідеї моделювання набувають особливого значення в сучасний період, 
оскільки виникає об’єктивна можливість побудувати та реалізувати моделі 
засобами комп’ютерної техніки. Ця обставина зумовлює необхідність за-
стосування спільних зусиль криміналістів і математиків-програмістів щодо 
формалізації існуючих розумових моделей та створення нових. Ці моделі за 
метою їх створення могли б мати такі назви: «Портрет злочинця», «Заруч-
ники», «Слідчі ситуації», «Тактичне рішення» тощо і виступати тим необ-
хідним засобом оперативного одержання інформації, на яку треба орієнту-
ватися слідчому в ході розслідування конкретного злочину.

Отже, розумові моделі активізують аналітичну, евристичну, пошукову, 
профілактичну діяльність слідчого, орієнтують його на обирання тих фактів, 
що стосуються події злочину. У зв’язку з цим постає питання про активіза-
цію застосування методів моделювання в діяльності слідчого.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОРИСЛИВО-
НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто питання, пов’язані з особливостями розслідування корисливо-
насильницьких злочинів. Виділено способи вчинення та приховування зазначених 
видів злочинів, особливості проведення таких слідчих дій, як огляд місця події, 
допит свідків, потерпілих і обвинувачених, призначення експертиз.

Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями расследования 
корыстно-насильственных преступлений. Выделены способы совершения 
и сокрытия указанных видов преступлений, особенности проведения таких 
следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос свиде-
телей, потерпевших и обвиняемых, назначение экспертиз.

Відмінною рисою зазначеного виду злочину є його підвищена суспільна 
небезпечність, яка полягає у відкритому незаконному насильницькому ви-
лученні майна. Напад, поєднаний із насильством, при розбої безпосередньо 
спрямований на вилучення і заволодіння майном, при якому дія на особу 
може бути як фізичною, так і психічною.

Фізичне або психічне насильство може бути застосоване до потерпілого 
в процесі заволодінням майном, а також безпосередньо після викрадення 
для утримання майна1.

Фізичне насильство при розбої з проникненням у приміщення це:
а) порушення анатомічної цілісності зовнішніх тканин тіла;
б) посягання на життя і здоров’я шляхом дії на його внутрішні органи 

без порушення анатомічної цілісності зовнішніх тканин тіла;
в) позбавлення або обмеження особистої свободи людини.
При психічному насильстві злочинець прагне залякати потерпілого і, 

пригнітивши його волю, примусити до безперешкодного вилучення або 
передачі необхідного майна, визначення місця, де воно знаходиться.

Спосіб вчинення розбійного нападу, пов’язаного з проникненням у при-
міщення, являє собою взаємопов’язану, заздалегідь погоджену злочинцями 
систему дій і прийомів з підготовки, вчинення і приховування розбійного 
нападу та дозволяє зробити висновок про обстановку вчиненого злочину, 
психофізіологічні особливості злочинця (або злочинців), мотиви і цілі вчи-
неного злочину.

До підготовчих дій, спрямованих на вчинення розбійного нападу, на-
лежить збирання злочинцями інформації про приміщення, які можуть бути 
об’єктом розбійного нападу. Слід виділити такі способи одержання інфор-

1 Див.: Кривошеин П. К. Расследование разбойных нападений. — К., 1990. — 
С. 81.
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мації, що найчастіше зустрічаються: під час знайомств з жінками (чоловіка-
ми) на вулицях, у парках, кав’ярнях і барах, коли, ставлячи під час розмови 
заздалегідь підготовлені запитання, злочинці дізнаються про фах співроз-
мовника, його фінансовий стан, місце проживання та одержують іншу ін-
формацію, що їх цікавить; під час зустрічей, спільного розпивання спиртних 
напоїв злочинців з друзями або просто з незнайомими людьми останні в роз-
мовах розповідають, що в житлі їх знайомих, родичів, сусідів є коштовні 
речі, велика сума грошей та інші цінності; через осіб, що займаються зло-
чинною діяльністю.

Після збирання інформації здійснюється попередня розвідка об’єкта 
нападу, яка включає: орієнтацію злочинців щодо розташування приміщень, 
вивчення режиму роботи мешканців (працівників), маршруту їх пересуван-
ня, умов охорони приміщення, визначення місця знаходження найбільш 
цінного майна, добування ключів або виготовлення їх дублікатів.

Проникнення – це вторгнення в приміщення з метою вчинення розбою 
і може здійснюватися як таємно, так і відкрито, з подоланням перешкод або 
опору людей, безперешкодно, а також з допомогою різних засобів, які до-
зволяють винній особі викрадати майно із житла без входу в нього.

Безпосередньо способи проникнення в приміщення при вчиненні роз-
боїв можна поділити на такі групи:

1) шляхом використання насильницьких способів;
2) шляхом обману, введення потерпілого в оману.
До типового переліку першої групи входять способи проникнення в при-

міщення із застосуванням різних знарядь злому, як спеціально виготовлених 
для насильницького проникнення в житло (наприклад, сокира), так і при-
стосованих для цього (наприклад, будівельна арматура), або спеціальних 
інструментів-пристроїв (відмичка, набір ключів різноманітної модифікації) 
для відмикання запорів, замків та інших перепон.

До другої групи належать випадки, коли злочинці представляються 
працівниками правоохоронних органів, домоуправління, газової служби, 
пожежної охорони, пошти, відділу соціального захисту населення; зверта-
ються під вигаданим приводом від імені сусідів, спільних знайомих, друзів, 
для передачі подарунків або іншого майна, з проханням зателефонувати, 
зняти житло, надати термінову медичну допомогу.

Приховування злочину є однією з форм протидії розслідуванню. Активна 
форма виражається в приховуванні об’єкта розбійного нападу – предметів 
матеріального світу. При цьому дії, спрямовані на приховування розбійного 
нападу, здійснюють як самі виконавці, так і їх посібники. Частину викрадено-
го майна злочинці залишають для власного користування – це в основному 
продукти харчування, вироби із золота, аудіо-, відеоапаратура.

Інше майно злочинці збувають на ринках, в ломбарди, продають друзям. 
Тому при проведенні слідчих дій (наприклад, обшуку) і оперативно-
розшукових заходів (оперативна перевірка діяльності ломбардів, крамниць, 
магазинів, ринків) необхідно чітко знати, які речі були викрадені в потерпі-
лого, бо їх знайдення може орієнтувати слідство відносно осіб, які вчинили 
розбійний напад або причетні до цього. Гроші, що надійшли від реалізації 
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викраденого майна, злочинці використовують: для власної мети (придбають 
коштовні речі, автомобілі, квартири, інші об’єкти нерухомості); для подаль-
шого їх використання у сфері підприємництва. Пасивна форма приховуван-
ня злочину відбувається шляхом замовчування, невиконання необхідних дій, 
відмови від дачі показань.

При розслідуванні розбоїв з проникненням у приміщення огляд місця 
події є негайною першочерговою слідчою дією, що забезпечує та визначає 
подальший напрям розслідування.

Враховуючи, що для розбійних нападів на приміщення характерно те, що 
вони вчиняються у вечірній та нічний час (результати вивчення і узагальнен-
ня судової та слідчої практики свідчать про те, що в проміжок між 17-ю годи-
ною та північчю вчиняється приблизно 65% розбійних нападів з проникненням 
у житло), слідчому разом з оперативною групою після одержання інформації 
про вчинений злочин, необхідно негайно виїхати на місце події.

Близько 80% усіх зареєстрованих розбійних нападів з проникненням 
у приміщення вчиняються в місті. За аналізом матеріалів слідчої та судової 
практики, оглядом місця події є, як правило, квартири, що знаходяться в ба-
гатоповерхових будинках, їх складові частини (балкони, веранди та ін.), 
рідше приватні домоволодіння та дачі, кімнати в гуртожитках, готелях, а та-
кож офісні приміщення підприємств, установ, організацій, складські при-
міщення.

Однією із умов вчинення розбійного нападу є дуже короткий проміжок 
часу. Напад на приміщення відбувається здебільшого із засідок. Місцем для 
засідок є верхні або нижні поверхи у висотних будинках, горища, підвали, 
ліфти. Якщо розбійний напад вчиняється в сільській місцевості чи об’єктом 
такого нападу є офісні приміщення підприємств, установ, організацій, склад-
ські приміщення, то для засідок використовуються ділянки території (міс-
цевості) з таким розрахунком, щоб з цього місця можна було добре бачити 
прилеглу територію, спостерігати, що відбувається у приміщенні, та в по-
трібний момент вчинити напад.

З огляду на зазначене, на місці події слідчий повинен забезпечити охоро-
ну не тільки приміщення – як місця вчинення злочину, а й прилеглої території, 
яка могла бути використана злочинцями для спостереження за потерпілим і як 
засідка, а після вчинення злочину – для знищення речових доказів. Після 
фіксації обстановки місця розбійного нападу слідчий повинен вивчити об-
становку місця злочину та проаналізувати ситуацію, що склалася.

Вивчення обстановки місця вчинення злочину можливе при використан-
ні такого тактичного прийому, як «уявний аналіз виявлених слідів і речових 
доказів» (у криміналістичній літературі цей прийом ще називається «аналіз 
окремих слідів (предметів), їх ознак, розташування на місці злочину»). Цей 
тактичний прийом дозволяє слідчому оглянути і дослідити кожний предмет, 
що знаходиться на місці злочину, з погляду його прямого функціонального 
призначення, а після цього щодо його місця, ролі й значення у встановленні 
події злочину.

Аналізуючи всю сукупність виявлених на місці вчинення злочину слідів, 
речових доказів і встановлюючи належність їх до події, а також причинно-
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наслідковий зв’язок, слідчий має створити уявну картину того, що трапило-
ся, тобто уявну модель вчинення розбою з проникненням у житло.

Моделювання обставин розбійного нападу з проникненням у примі-
щення:

1) дає змогу при зіставленні побудованої слідчим моделі вчиненого роз-
бійного нападу з реально існуючими обставинами виявити такі фрагменти, 
яких бракує моделі. Це різноманітні сліди, речові докази, які мають значен-
ня та стосуються злочину, але слідчий з різних причин не виявив і не за-
фіксував їх;

2) відіграє контролюючу роль, і якщо при зіставленні моделі з реально 
існуючими обставинами виявляться їх невідповідність або суперечності, то 
слідчий повинен звільнитися від цієї моделі, а в разі збігу зазначених чин-
ників він одержує додатковий доказ правильності напряму розслідування. 
Повний і всебічний огляд місця події при вчиненні розбою з проникненням 
у житло забезпечує подальший успіх розслідування цього виду злочину.

Допит потерпілих і свідків має важливе значення для розслідування, 
оскільки зазначені особи безпосередньо сприймали всі обставини злочину 
і своїми показаннями можуть надати допомогу слідчому. Особливістю до-
питу при розслідуванні розбоїв з проникненням у приміщення є те, що до 
показань, одержаних згодом після вчинення розбійного нападу, треба стави-
тися обережно. У наслідок різних суб’єктивних (побоювання погроз, що 
надійшли з боку злочинців, пасивна поведінка при нападі, інші індивідуаль-
ні риси характеру) та об’єктивних причин (раптовість нападу тощо) потер-
пілі та свідки можуть давати неточні показання1.

При допиті необхідно з’ясувати таке коло обставин:
— що робили потерпілі (свідки) безпосередньо перед нападом;
— яким шляхом злочинці проникли в приміщення;
— чи застосовувалося фізичне (психічне) насильство та у чому конкрет-

но це виражалося;
— кількість осіб, що нападали, ознаки їх одягу,
— вид застосованої зброї;
— як пересувалися злочинці в приміщенні та до яких предметів торка-

лися;
— чи перемовлялися вони між собою, якою мовою, чи називали один 

одного по імені, прізвищу, кличках;
— яку поведінку обрав потерпілий: виконував усі вказівки злочинців 

або чинив їм опір і якщо чинив, то в чому він проявився;
— у якому місці приміщення це відбувалося і які сліди на думку потер-

пілого (свідка) могли залишитися на тілі (одязі) злочинців у результаті тако-
го опору (синці, подряпини, укуси, розірваний одяг);

— чи не помічав він раніше стеження за собою; хто ще, на його думку, 
міг бачити злочинців;

— чи може потерпілий (свідок) описати прикмети зовнішності напад-
ників.

1 Див.: Тертышник В. М., Фурман Н. А. Допрос на предварительном следствии: 
Учеб. пособ. — Х., 1996.
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Допит підозрюваних та обвинувачених у вчиненні розбою з проникнен-
ням у приміщення має свої особливості, зумовлені великою суспільною 
небезпечністю цього виду злочину, особливо якщо розбійний напад вчинено 
особою, раніше засудженою за насильницько-майнові злочини або особою, 
яка вчинила декілька злочинів (у тому числі розбоїв), а також вчинення зло-
чину за попередньою змовою групою осіб або організованою групою. За-
значені обставини підштовхують обвинуваченого до обрання певного спо-
собу приховування інформації та протидії слідчому щодо встановлення ним 
необхідних доказів.

Залежно від зазначених обставин виділяється така система слідчих си-
туацій, коли обвинувачений: 1) повністю визнає свою вину в учиненому 
розбої з проникненням у приміщення і дає правдиві показання (21,5%); 
2) частково визнає свою вину в учиненому злочині, але в його показаннях 
є суперечливі відомості (47%); 3) не визнає своєї вини і відмовляється від 
давання показань або повідомляє явно неправдиві відомості (32,5%)1.

У ситуації, коли допитуваний визнає вину і дає правдиві показання, до-
пит необхідно проводити за епізодами вчиненого ним розбійного нападу. 
Запитання слідчого не повинні порушувати обставин вчинення декількох 
злочинів, бо в цьому випадку обвинувачений може ухилятися від відповіді, 
переплутати обставини їх вчинення.

Особи, які визнають свою вину частково або зовсім її не визнають чи 
дають показання суперечливого характеру, як правило, вчинили декілька 
злочинів групою осіб і відбули покарання в місцях позбавлення волі. Від-
мова від давання показань чи їх суперечливість може стосуватися тих об-
ставин вчинення розбійного нападу, що обтяжують кримінальну відпові-
дальність і тягнуть за собою більш суворе покарання (викрадення майна 
у великих та особливо великих розмірах, заподіяння потерпілому тяжких 
тілесних ушкоджень, що призвело до його смерті, втягнення неповнолітніх 
у злочину діяльність та ін.).

При здійсненні подальших слідчих дій при розслідуванні розбоїв з про-
никненням у житло певну увагу слід звернути на проведення обшуку. Його 
метою є виявлення і вилучення предметів, що мають доказове значення, – це 
передусім знаряддя вчинення злочину (холодна, вогнепальна, газова зброя, 
предмети злому, вироблені для проникнення у приміщення, автотранспорт-
ні засоби, якщо вони були використані для вчинення злочину); майно та інші 
матеріальні цінності; предмети, на яких збереглися сліди злочину (одяг зі 
слідами крові та інших виділень людського організму).

Для одержання науково-обґрунтованої доказової інформації можливе 
призначення судових експертиз. Це насамперед криміналістичні експертизи: 
судово-трасологічна (експертиза цілого за частинами, дактилоскопічна, екс-
пертиза холодної зброї та ін.), балістична, а також судово-медична експер-
тиза. У деяких випадках, що визначаються способом вчинення розбійного 
нападу і сукупністю заподіяних тілесних ушкоджень, може бути призначена 
комплексна судово-медична та криміналістична експертиза. При проведен-

1 Див.: Шепитько В. Ю. Использование данных психологии в допросе несовер-
шеннолетних // Проблемы соц. законности. — 1991. — Вып. 26. — С. 106–110.
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ні такої експертизи судово-медичний експерт досліджує тілесні ушкодження 
і знаряддя злочину з нашаруваннями біологічного походження (кров, волос-
ся, клітини тканин та ін.). Водночас експерт-криміналіст досліджує знаряд-
дя злочину, одяг потерпілого з мікрочастинками текстильних волокон, мас-
тила й інших матеріалів.

А. Д. Марушев, доцент кафедри кримі-
налістики Національної юридичної ака-
демії України імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ СЛІДЧИМ МАТЕРІАЛІВ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

Розглянуто проблемні питання, пов’язані із доброякісною оцінкою слід-
чим матеріалів інвентаризації, а також встановленням причин відхилень, 
зафіксованих у документах, та їх подальшим використанням у процесі роз-
слідування кримінальної справи.

Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с доброкачественной 
оценкой следователем материалов инвентаризации, а также установле-
нием причин отклонений, зафиксированных в документах, и их дальнейшим 
использованем в процессе расследования уголовного дела.

На проблему призначання і проведення інвентаризації на вимогу правоохо-
ронних органів звертали увагу Р. С. Бєлкін, Б. Є. Богданов, Г. Ю. Жирний, 
Г. А. Матусовський, В. Ю. Шепітько та інші вчені-криміналісти. У навчальній 
дисципліні «Судова бухгалтерія» визначаються тільки загальні умови призна-
чання і проведення інвентаризацій на вимогу правоохоронних органів1. У судово-
експертній практиці, як правило, розглядаються питання дослідження матеріа-
лів інвентаризації при проведенні судово-економічних експертиз2. Значну увагу 
матеріалам інвентаризації приділяється в процесі ревізійного дослідження3.

Інвентаризація в практиці правоохоронних органів є одним із ефективних 
способів збирання та закріплення фактичних даних про ознаки економічних 
злочинів, а також сприяє правильному визначенню розміру заподіяних про-
типравними діяннями збитків4.

Матеріали, оформлені за результатами інвентаризації, у деяких випадках 
є доказами при розгляді кримінальних справ. У зв’язку з цим інвентариза-

1 Див.: Атанесян Г. А., Голубятников С. П. Судебная бухгалтерия: Учебник. — 
М., 1989. — С. 87.

2 Див.: Понікаров В. Д. Судово-економічна експертиза: Навч. посіб. — Х., 2005. — 
С. 169.

3 Див.: Бутинець Ф. Ф., Бондар В. П., Виговська Н. Г., Петренко Н. І. Контроль 
і ревізія: Підручник / За ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир, 2006. — С. 215.

4 Див.: Дубоносов Е. С. Судебная бухгалтерия: Учеб.-практ. пособ. — М., 2005. — 
С. 31.
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ційні описи, порівнювальні відомості, акти результатів інвентаризації та інші 
пов’язані з ними документи долучаються до перевірочних матеріалів або 
кримінальних справ. На їх основі встановлюються факт і сума нестач і над-
лишків товарно-матеріальних цінностей, період їх утворення.

Оцінка матеріалів інвентаризації слідчим і судом проводиться за загаль-
ними правилами оцінки доказів (ст. 67 КПК України). Оцінка матеріалів 
інвентаризації включає:

1) перевірку додержання порядку призначення та проведення інвента-
ризації;

2) перевірку матеріалів інвентаризації з формального боку;
3) перевірку матеріалів інвентаризації по суті;
4) визначення відповідності матеріалів інвентаризації іншим зібраним 

у справі доказам;
5) перевірку віднесення до справи даних, що містяться в матеріалах 

інвентаризації.
При перевірці додержання порядку призначення та проведення інвентари-

зації слідчий, з ініціативи якого призначено інвентаризацію, повинен з’ясувати: 
чи видав відповідний наказ керівник підприємства; склад інвентаризаційної 
комісії і чи був у складі спеціаліст, який добре знає особливості збереження, 
обліку і використання даного виду матеріалів; чи була присутня матеріально 
відповідальна особа; щодо яких нормативно-правових актів проводилась інвен-
таризація. Слід зазначити, що інвентаризація завжди організується на підставі 
розпорядження (наказу) керівника організації і має особливості стосовно умов 
проведення і складання інвентаризаційних документів1. У разі її призначення 
з ініціативи слідчого на ім’я керівника організації надсилається мотивований 
документ (лист, вимога). У практичній діяльності письмова вимога про призна-
чення інвентаризації найчастіше передається безпосередньо слідчим керівнику 
організації, де планується її проведення.

Слідчий не входить до складу інвентаризаційної комісії, однак він має 
право бути присутнім при проведенні інвентаризації. До його завдання вхо-
дять забезпечення реальності всіх дій, здійснюваних інвентаризаційною 
комісією з перевірки матеріальних цінностей і грошових коштів, а також 
перевірка правильності заповнення інвентаризаційного опису. У зв’язку із 
цим інвентаризаційні описи, порівнювальні відомості, акти результатів ін-
вентаризації й інші пов’язані з ними документи негайно прилучаються до 
перевірочних матеріалів і кримінальних справ.

Після одержання матеріалів інвентаризації слідчий перевіряє порядок 
додержання всіх вимог її проведення і причини відступлення від норм чин-
ного законодавства. Причини відхилень, зафіксованих у документах з інвен-
таризації, встановлюються шляхом опитування відповідних осіб, зіставлен-
ня даних інвентаризації з іншими документами і матеріалами справи. При 
цьому треба враховувати, що особи, які перевіряються, здійснюють спроби 
всіляко приховати наявні в них нестачі та надлишки, застосовуючи різні 
способи.

1 Див.: Дубоносов Е. С., Петрухин А. А. Судебная бухгалтерия: Курс лекций + 
учеб.-метод. комплекс. — М., 2005. — С. 62.
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Перевірка матеріалів інвентаризації за формальними ознаками полягає 
у встановленні: наявності всіх документів, які складаються в процесі про-
ведення інвентаризації; правильності заповнення інвентаризаційних доку-
ментів (зазначення всіх реквізитів підприємства, часу проведення і закін-
чення інвентаризації, повне найменування матеріальних цінностей, їх сорт, 
артикул, ціна тощо); наявність підписів усіх членів комісії і матеріально 
відповідальних осіб в інвентаризаційних матеріалах (інвентаризаційна відо-
мість, порівняльна відомість, акт); необумовленості виправлень і непри-
пустимості підписів через копірку; наявності пояснень матеріально відпо-
відальних осіб тощо. У перебігу перевірки слідчий має впевнитися в дій-
сності підписів осіб, що склали документ, відсутності підчищень, необу-
мовлених чи неправильно зроблених виправлень тощо. При виявленні 
необумовлених виправлень, матеріальних підробок (підчисток, дописок, 
виправлень, травлення) слідчий повинен з’ясовувати причини подібних по-
рушень, докладно опитати членів інвентаризаційної комісії. Неясність і не-
повнота опису змісту господарської операції також є підставою для того, 
щоб не прийняти документ у виправдання дій матеріально відповідальної 
особи.

Перевірка матеріалів інвентаризації по суті полягає у встановленні, як 
були виконані заходи, що випливають з минулої перевірки, характеру роз-
біжностей між фактичними залишками товарно-матеріальних цінностей на 
момент проведення інвентаризації та обліковими даними на цю дату; пере-
вірці обґрунтованості списання нестач матеріалів у межах норм природних 
збитків; правильності врегулювання інвентаризаційних різниць (взаємний 
залік надлишків і нестач), які утворилися внаслідок пересортування; озна-
йомленні з письмовими поясненнями матеріально відповідальних осіб про 
причини виявлених надлишків і нестач. Особливо ретельній і суцільній 
перевірці мають підлягати всі акти на списання цінностей, за які відповіда-
ють матеріально відповідальні та посадові особи. Вивчаючи акти, слідчий 
повинен звернути увагу на те, чи не оформлювались інвентаризаційні акти 
особами, зацікавленими в списанні витрат; чи вказуються в актах причини 
псування та втрат; чи залучаються в необхідних випадках комісіями спеці-
алісти підприємства; чи правильно виносяться за актами рішення керівниц-
тва підприємства.

Слідчому необхідно враховувати, що документи, які пред’являються 
матеріально відповідальними особами, можуть бути трьох видів:

а) правильно оформлені, але не записані до регістрів складського обліку 
внаслідок халатності матеріально відповідальної особи;

б) документи, за якими не закінчено відпуск дозволеної кількості цін-
ностей (лімітно-забірні карти, відомості витрачання запасів та ін.);

в) неправильно оформлені чи недооформлені документи (тимчасові роз-
писки, списки, які зберігаються в матеріально відповідальних осіб).

Документи першого та другого видів треба детально перевірити, 
впевнитися, чи правильно визначено обсяг відпущеного майна, дати 
можливість здійснити записи в регістрах складського обліку. Слідчому 
потрібно бути пильним, оскільки матеріально відповідальні особи з ме-
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тою покриття нестач і залишків можуть підмінити одні документи інши-
ми, або скласти нові видаткові документи. Перевіряючи документи тре-
тього виду, слідчий мусить не тільки усунути можливість вчинення 
зловживання з документами, а й зафіксувати, проаналізувати порушення, 
виявлені при перевірці видачі чи оприбуткування майна за цими доку-
ментами.

При визначенні відповідності матеріалів інвентаризації іншим зібраним 
у справі доказам встановлюються суперечності (як правило, загальних сум 
нестач, кількості зіпсованих і списаних товарів тощо). Суперечливі дані 
підлягають новій оцінці, під час якої можуть бути встановлені погрішності 
у результатах проведення інвентаризації. З огляду на показники порівняль-
них відомостей і пояснень матеріально відповідальних осіб встановлюють-
ся обґрунтованість протоколів інвентаризаційних комісій та законність 
здійснених операцій.

У результаті оцінки матеріалів інвентаризації слідчий може прийняти 
одне з таких рішень:

1) визнати матеріали інвентаризації повними та обґрунтованими, такими, 
що мають значення у справі;

2) визнати матеріали інвентаризації неповними або недостатньо ясними 
та призначити документальну ревізію;

3) визнати матеріали інвентаризації необґрунтованими чи сумнівними 
та призначити економічну експертизу або провести інші слідчі дії, спрямо-
вані на перевірку дій матеріально відповідальної особи.

У процесі оцінки матеріалів інвентаризації слідчому необхідно врахо-
вувати, що найбільш часто фальсифікація облікових даних наявності майна 
в підзвіті матеріально відповідальної особи вчиняється шляхом підробок 
у виправдувальних документах таким чином:

1. Інвентаризаційній комісії пред’являються безтоварні (безгрошові) 
документи, що відображають рух майна, яке в дійсності на склад не надхо-
дило чи не видавалося. Безтоварними можуть бути прибуткові чи видаткові 
документи. За допомогою перших матеріально відповідальна особа може 
приховувати залишки, а за допомогою інших – нестачі. За суб’єктами оформ-
лення вони можуть бути: видані (виписані) безпосередньо матеріально від-
повідальною особою на чистих бланках, що є у неї, та виписані компетент-
ними особами на прохання матеріально відповідальних осіб чи за їх згодою 
для приховування зловживань. Відомі випадки частково безтоварних доку-
ментів. Це доброякісні документи, але через різні обставини по них видано 
чи одержано менше майна, ніж відображено в документі.

2. Частина документів не пред’являється інвентаризаційній комісії. Не 
пред’явивши документи на оприбуткування майна, матеріально відповідаль-
на особа має можливість приховати нестачу, що є у неї, а не пред’явивши 
видаткові – приховує залишки. Причинами ненадання документів інвента-
ризаційній комісії можуть бути:

— несвоєчасність записів даних первинних документів у регістрах 
складського обліку;
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— порядок видачі й оприбуткування майна за неналежно оформленими 
документами (на підставі розписок, записів у зошитах, усних розпоряджень 
тощо);

— зберігання виправдувальних документів матеріально відповідальни-
ми особами в різних місцях (на складі, у бухгалтерії, на квартирі, в одержу-
вачів, постачальників);

— інвентаризаційні комісії не завжди перевіряють місця зберігання до-
кументів, не зданих до бухгалтерії матеріально відповідальною особою 
(сейфи, столи, різні ящики тощо).

3. Фактичне перевищення обсягу здійсненої господарської операції по-
рівняно з дозволеними за документом. При наявності залишків матеріально 
відповідальна особа для їх приховування та вилучення може за окремими 
виправдувальними документами видавати більше цінностей, ніж дозволено, 
а після вивезення їх з місця зберігання привласнювати. Залишки в таких 
випадках створюються при прийманні цінностей без вимірювання (зважу-
вання) чи з використанням несправних приладів. Такі факти мають місце 
при оприбуткуванні продукції з виробництва.

4. Підроблення в документі кількісних і якісних показників здійсненої 
господарської операції. Найбільш поширеними способами зміни первинно-
го документа є підчищення, дописка, виправлення записів. Вони здійсню-
ються з метою зміни якісних показників майна в бік їх заниження при при-
йманні та завищенні в разі відпуску.

Отже, аналіз матеріалів інвентаризації дозволяє слідчому:
— безпосередньо визначити фактичну наявність матеріальних цінностей 

і грошових засобів на підприємстві;
— встановити факт утворення залишку або нестачі матеріальних цін-

ностей і коштів;
— визначити правильність і законність списання товарно-матеріальних 

цінностей, які частково втратили свою первісну якість;
— перевірити реальність вартості зарахованих на баланс основних фон-

дів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цінних папе-
рів і фінансових вкладень;

— перевірити достовірність даних, зафіксованих у документах бухгал-
терського обліку, стосовно фактичної наявності матеріальних цінностей 
і грошових засобів;

— перевірити додержання умов і порядку зберігання матеріальних цін-
ностей і грошових засобів.

Шляхом ретельного вивчення матеріалів інвентаризації слідчій повинен 
встановити: обґрунтованість рішень інвентаризаційних комісій і з’ясувати, 
чи правильно вказані комісією причини нестач, втрат, доцільність заходів, 
вжитих відносно винних у цьому осіб; своєчасність визначення комісією 
результатів інвентаризації; чи не затримувалося порівняння фактичних за-
лишків з даними обліку; чи оформлені результати інвентаризації протокола-
ми комісій та чи затверджені ці протоколи керівником підприємства; чи 
правильно відрегульовані інвентаризаційні різниці між фактичними залиш-
ками й обліковими даними.
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СИТУАЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ТАКТИЧНИХ РІШЕНЬ
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто співвідношення слідчої ситуації і тактичного рішення та 
залежності його від особливостей слідчої ситуації при розслідуванні зло-
чинів. Визначено проблеми оцінки слідчої ситуації при прийнятті тактич-
ного рішення та особливо відзначено пріоритетну роль в оцінці особи, яка 
проводить розслідування.

Рассмотрено соотношение следственной ситуации и тактического 
решения и зависимости его от особенностей следственной ситуации при 
расследовании преступлений. Определены проблемы оценки следственной 
ситуации при принятии тактического решения и особо отмечена приори-
тетная роль в оценке лица, проводящего расследование.

Проблема ситуаційної залежності тактичних рішень у процесі розсліду-
вання злочинів не є новою. Вчені-криміналісти досить часто звертаються до 
аналізу слідчих ситуацій і рішень слідчого, прийняття яких сприяє їх 
розв’язанню. На деякі аспекти цієї проблеми звертали увагу Р. С. Бєлкін, 
Т. С. Волчецька, А. В. Дулов, В. А. Журавель, І. А. Копилов, А. І. Нестерен-
ко, В. О. Коновалова, В. І. Коміссаров, А. М. Сербулов, В. Ю. Шепітько, але 
й досі відсутні фундаментальні дослідження питань, пов’язаних із прийнят-
тям тактичних рішень у певній слідчий ситуації, яка виникає при розсліду-
ванні злочинів.

Злочини розслідуються в конкретних умовах місця, часу й обстановки, 
тобто у сформованій на момент розслідування слідчій ситуації. Стосовно 
ситуації для зміни її в сприятливий бік слідчий обирає засоби і методи, які 
є в його розпорядженні. Це можуть бути кримінально-правові, процесуаль-
ні, тактичні й інші засоби і методи, використовувані слідчим для справлян-
ня впливу на слідчу ситуацію. Обрання тих або інших засобів і методів 
пов’язане з наявністю об’єктивних і суб’єктивних чинників, до яких від-
носяться місце та час проведення розслідування, механізм розвитку події, 
характер його відображення в навколишньому середовищі, рівень професій-
ної підготовки слідчого, поведінки причетних до розслідування осіб1.

Слідча ситуація – категорія постійно мінлива і процес цей є об’єктивним. 
Вона змінюється тому, що процесу розслідування притаманна певна актив-
ність осіб, які проводять розслідування, з виявлення слідів злочину й осіб, 
які його вчинили. В інших випадках ситуація змінюється у зв’язку з несвоє-

1 Див.: Специализированный курс криминалистики (для слушателей вузов МВД 
СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования): 
Учебник. — К., 1987. — С. 195.
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часним проведенням слідчих і оперативно-розшукових дій, у результаті чого 
втрачаються докази в справі або ховається злочинець.

Слідча ситуація тісно пов’язана із тактичним рішенням, яке визначає 
зміст, спрямованість і тактику вчинення дій щодо її вирішення. Головною 
у цій зв’язці є слідча ситуація. Як слушно помітив В. І. Коміссаров, «кожна 
слідча ситуація активно впливає на вибір тактичних засобів і систем дій для 
досягнення визначених цілей. Можна добре засвоїти рекомендації криміна-
лістики ‹…› проте використання цих рекомендацій без урахування ситуації 
може призвести до нульового, якщо не до негативного результату»1.

Ще до прийняття якого-небудь рішення слідчому необхідно пізнати 
слідчу ситуацію, а для цього – відтворити її у свідомості для подальшого 
уявного дослідження, аналізу й оцінки, тобто створити уявну модель реаль-
ної ситуації2.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що дані оцінки конкрет-
ної слідчої ситуації є основою прийняття слідчим тактичних рішень.

Розроблення систем слідчих дій і оперативно-розшукових заходів для 
розв’язання типової слідчої ситуації дозволяє в загальному вигляді уявити 
процес розслідування злочинів певного виду. З урахуванням особливостей 
конкретної слідчої ситуації, її специфіки визначаються послідовність про-
ведених слідчих дій, їх мета й завдання, час, витрачений на їх проведення. 
Отже, конкретна ситуація та її відхилення від типової припускають при-
йняття нестандартних рішень, що дозволяють мінімізувати можливість на-
стання негативних наслідків в одержанні доказової інформації.

Поняття «стандартне» або «нестандартне» рішення можна розглядати тіль-
ки стосовно чинників, що детермінують слідчу ситуацію, до яких можна відне-
сти: наявність і характер доказової та непроцесуальної інформації, що є в роз-
порядженні слідчого; інтенсивність процесів зникнення доказів; характер 
джерел інформації (їх надійність і повнота); наявність або відсутність даних 
щодо підозрюваного; втручання в процес розслідування сторонніх осіб3.

Урахування названих чинників при прийнятті слідчим тактичного рі-
шення припускає певну ситуаційність у їх виборі. Причому прийняті будуть 
лише ті рішення, які дадуть можливість обрати найбільш раціональні засо-
би і методи для виконання завдань розслідування. Зміна слідчої ситуації, що 
неминуче відбувається внаслідок впливу на неї, і поява іншої ситуації при-
зводять до появи певної варіантності рішень, прийняття яких знову змінює 
ситуацію.

Процес взаємного впливу слідчої ситуації і тактичного рішення неми-
нуче приводить розслідування на нову стадію, що характеризується більшим 
обсягом доказової інформації. В основі цієї взаємодії лежить розумова ді-
яльність слідчого, спрямована на аналіз і оцінку сформованої слідчої ситу-
ації, прогнозування її розвитку.

1 Комиссаров В. И. Теоретические проблемы следственной тактики. — Саратов, 
1987. — С. 86–87.

2 Див.: Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: Монография / Под ред. 
Н. П. Яблокова. — Калининград, 1997. — C. 177.

3 Див.: Волчецкая Т. С. Вказ. праця. — С. 178.
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Прогнозування є невід’ємною частиною інтелектуальної діяльності 
слідчого при виборі тактичного рішення. У розумовій діяльності слідчого 
прогнозування подальшого перебігу розслідування або виконання конкрет-
ної слідчої дії може здійснюватися тільки після того, як буде проаналізована 
й оцінена слідча ситуація. Отже, прогнозування формує і визначає спрямо-
ваність тактичного рішення в слідчій ситуації.

У криміналістичній літературі розрізняють стратегічне, тактичне й ін-
дивідуальне прогнозування. Перше пов’язане з перспективами розслідуван-
ня та судового розгляду справи в цілому, забезпеченням планування, визна-
ченням можливих варіантів розвитку слідчих ситуацій; друге – із прогнозу-
ванням результативності запланованих тактичних операцій, слідчих дій 
і прийомів з метою вирішення тактичних завдань у конкретних ситуаціях 
розслідування; третє спрямоване на прогнозування можливої поведінки осіб 
на досудовому слідстві, можливості місця і часу вчинення нового злочину 
й ін.1. Кожний з названих видів прогнозування припускає вирішення завдань 
певного рівня і відповідно вибір рішення, найбільш оптимального у сфор-
мованій ситуації. Проте стосовно теми дослідження має значення лише 
друге і в дечому третє із видів прогнозування щодо тактики слідчих дій 
і можливої поведінки осіб у певній ситуації, які впливають на вибір тактич-
ного рішення.

У зв’язку з тим, що тактичне рішення має важливе значення для розвит-
ку слідчої ситуації, доцільно розглянути питання щодо керуючого впливу 
слідчої ситуації на тактичне рішення та її оцінки при підготовці до прийнят-
тя тактичного рішення.

Керуючий вплив слідчої ситуації можна визначити як об’єктивно існуючу 
залежність певного тактичного рішення від індивідуальних особливостей 
слідчої ситуації. Зазначена обставина підтверджується тим, що характер слід-
чої ситуації визначається сукупністю багатьох чинників, зміст і сполучення 
яких завжди індивідуальні та в кінцевому результаті тісно пов’язані з особ-
ливостями розслідуваного злочину. Слідча ситуація містить у собі відповідний 
інформаційний потенціал, який дозволяє слідчому визначати оптимальні 
шляхи, засоби і прийоми розслідування. Через те, що слідчі ситуації постійно 
змінюються, виникає необхідність у застосуванні різних тактичних засобів 
і прийомів при проведенні слідчих дій, визначенні виду, їх змісту і спрямова-
ності, а тобто у формуванні й організації тактичних рішень.

На думку І. А. Копилова, формування й організація тактичного рішення 
в конкретній слідчій ситуації здійснюються в декілька етапів:

1) виникнення необхідності в прийнятті та реалізації тактичного рішен-
ня. Тут оцінка ситуації дозволяє виділити «слабкі місця» розслідування, 
визначити спрямованість, кінцеву мету, а частково – вид і зміст тактичного 
рішення;

2) етап розроблення й остаточного прийняття рішення – слідчий, вихо-
дячи з оцінки слідчої ситуації, підбирає засоби тактичного впливу, намічає 
час його справляння, спосіб фіксації тощо;

1 Див.: Журавель В. А. Проблеми теорії та методології криміналістичного про-
гнозування. — Х., 1999. — С. 269–270.
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3) етап реалізації намічених заходів з осмисленням слідчої ситуації, що 
змінюється, а отже й ефективної програми дій;

4) етап оцінки результатів зробленої роботи1.
Інформаційна наповнюваність кожної із зазначених груп на різних етапах 

розслідування змінюється в позитивний бік. Ці зміни вносяться за рахунок 
одержання нової інформації в процесі реалізації тактичних рішень, що 
збільшує змістовну базу слідчої ситуації та підвищує її значущість.

І. А. Копилов розглядає проблему оцінки слідчої ситуації при підготовці 
тактичного рішення як таку, що може бути здійснена у два способи. При цьо-
му він підкреслює специфіку слідчої ситуації, яка, на його думку, зумовлена 
складністю структури тактичного рішення, різноплановістю його компонентів; 
динамічністю слідчої ситуації; взаємним впливом елементів слідчої ситуації; 
особливою важливістю оцінки елементів слідчої ситуації у зв’язку з розма-
їтістю видів і форм тактичних рішень. Дослідник убачає перший спосіб у по-
стійному і всебічному урахуванні всіх змін кожного компонента ситуації, 
незалежно від того, яке саме рішення підготовлюється.

Другий спосіб оцінки слідчої ситуації полягає в першочерговому й мак-
симально повному аналізі елементів слідчої ситуації, які є визначальними 
для підготовки тактичного рішення. Цей спосіб дозволяє досягти більших 
позитивних результатів, ніж перший2.

На наш погляд, при підготовці тактичного рішення важливою може бути 
як динаміка змін компонентів ситуації, так і аналіз її основних елементів, 
тому розділяти оцінку на два окремі способи недоцільно.

Головна роль в оцінці належить слідчому, його досвіду, правовим знан-
ням, здатностям до аналітичної діяльності3. Сприймаючи слідчу ситуацію 
і зміни, що настають, слідчий визначає її найбільш важливі елементи, які 
є основними для підготовки тактичного рішення.

До обсягу оцінки можна віднести слідчу ситуацію в цілому або її еле-
менти, що мають тактичне значення. В основі оцінки лежить показник 
ставлення суб’єкта до об’єкта, тобто те ж, що й при оцінці доказів: правові, 
філософські знання, професійні якості й особистий досвід слідчого. 
Об’єктивність оцінки багато в чому залежить від критичного ставлення 
суб’єкта до рівня своїх знань.

Розглядаючи осіб, які можуть оцінювати сформовану слідчу ситуацію, 
можна умовно розділити їх на дві групи: тих, хто може приймати тактичні 
рішення (слідчий, дізнавач, особи, на яких покладено функції розслідування), 
і тих, хто може оцінювати ситуацію, але не уповноважений приймати так-
тичні рішення внаслідок свого процесуального становища (захисник, обви-
нувачений, потерпілий, підозрюваний, свідок).

Акцентування уваги на особах, що оцінюють слідчу ситуацію, але не 
приймають тактичних рішень, необхідно у зв’язку з тим, що вони хоча й не 
приймають рішення, але можуть здійснювати протидію при розслідуванні. 

1 Див.: Копылов И. А. Следственная ситуация и тактическое решение. — Волго-
град, 1988. — С. 15.

2 Див.: Копылов И. А. Вказ. праця. — С. 16.
3 Див.: Дулов А. В., Нестеренко А. И. Тактика следственных действий. — Мн., 

1971. — С. 23–24.
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Реальна або можлива протидія зазначених осіб має враховуватися при ви-
борі тактичного рішення і його прийнятті.

Вирішення будь-якого тактичного завдання на практиці припускає необ-
хідність діяти певним, упорядкованим чином. За аналогією можна стверджу-
вати, що існує подібність між загальним напрямком у вирішенні будь-якого 
тактичного завдання і тактичним прийомом як найбільш доцільним способом 
дії слідчого. Однак прийняття тактичного рішення в слідчій ситуації не 
можна пов’язувати тільки з реалізацією тактичних прийомів, воно в багатьох 
випадках визначає також тактику розслідування. Це можна простежити, до-
сліджуючи поняття «слідча ситуація» і «ситуація процесуальної дії», які не 
є тотожними. Ситуація слідчої дії має відносну самостійність, обумовлену 
специфікою та межами процесуальної дії. За обсягом понять ситуація слід-
чої дії є ситуацією меншого ступеня спільності порівняно зі слідчою ситу-
ацією. Водночас ситуація процесуальної дії структурно входить до слідчої 
ситуації та є її складовою частиною1.

Тактичне рішення, спрямоване на реалізацію тактичних прийомів, при-
ймається в ситуації однієї слідчої дії для одержання доказів і тим самим – на 
розширення інформаційної складової слідчої ситуації. Виникає питання про 
можливість прийняття тактичного рішення поза межами слідчої дії. Відпо-
відь на нього можна знайти, розкриваючи сутність тактичної операції як 
поєднання однойменних або різнойменних слідчих дій, оперативно-
розшукових, організаційних заходів, спрямованих на виконання проміжного 
завдання розслідування в даній слідчий ситуації2, проведення якої здійсню-
ється на підставі рішення слідчого. З огляду на те, що тактична операція 
є категорією криміналістичної тактики, котрій притаманні такі ознаки, як 
наявність мети, завдання, яке необхідно вирішити за допомогою певної су-
купності тактичних засобів,3 можна стверджувати, що вона проводиться на 
підставі прийняття тактичного рішення.

Однак не можна обмежити віднесення до розряду тактичних тільки рі-
шення щодо реалізації тактичних прийомів і рішення про проведення тактич-
них операцій. Змінити слідчу ситуацію, на нашу думку, можна й іншими рі-
шеннями, які спрямовані на розв’язання тактичних завдань розслідування та 
реалізуються засобами криміналістичної тактики. Прикладом цього може бути 
прийняття слідчим рішення про перенесення проведення обшуку при роз-
слідуванні розкрадання на подальший період розслідування. Своє рішення 
слідчий побудував на інформації, що обвинувачений знав про обшуки на по-
чатковому етапі розслідування таких злочинів і тому вжив заходів щодо при-
ховання цінних речей. Рішення, прийняте слідчим, було вірним. Приховані 
цінності через місяць були повернені в дім обвинуваченого у зв’язку з тим, 
що він розраховував, що в його домі обшук вже проведений не буде4.

1 Див.: Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз): 
Монографія. — Х., 2007. — C. 140.

2 Див.: Шепітько В. Ю. Вказ. праця. — С. 179.
3 Див.: Дулов А. В. Тактические операции при расследовании преступлений. — 

Мн., 1979. — С. 43.
4 Див.: Коновалова В. Е., Сербулов А. М. Следственная тактика: принципы и функ-

ции. — К., 1983. — С 68.
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Будучи за своєю суттю рішенням процесуальним, проведення обшуку 
в інший час було тактично обґрунтованим, стратегічно важливим і таким, 
що мало у своїй основі тактичне начало. У цьому разі можна з впевненістю 
говорити, що таке процесуальне рішення в реальності є тактичним.

Аналіз слідчої ситуації, збирання і оброблення інформації щодо неї при-
зводять до вибору мети, на досягнення якої спрямовується тактичне рішен-
ня1. Досягнення мети розслідування можливо за умови, що слідчий вміє 
аналітично мислити і прогнозувати розвиток слідчої ситуації залежно від 
прийняття того або іншого тактичного рішення. Неправильна оцінка і, як 
наслідок, тактичні помилки приводять до недоліків при проведенні як окре-
мих слідчих дій, так і слідства в цілому2.

Дослідження питань ситуаційної зумовленості прийняття тактичних 
рішень є актуальним для розв’язання завдань, що виникають у процесі роз-
слідування злочинів.

В. В. Семеногов, доцент кафедри кри-
міналістики Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудро-
го, кандидат юридичних наук

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СПОСОБІВ ПРИХОВУВАННЯ 
ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто поняття способу приховування злочину як однієї з форм 
протидії розслідуванню, а токож типові способи приховування злочинів. 
Наведено та проаналізовано їх види за різними критеріями.

Рассмотрены понятие способа сокрытия преступления как одной из форм 
противодействия расследованию, а также типовые способы сокрытия пре-
ступлений. Приведены и проанализированы их виды по разным критериям.

У теорії криміналістики прийнято розрізняти дії з підготовки, вчинення 
та приховування злочину. Деякі криміналісти поєднують ці три дії в одну 
і відносять їх до способу вчинення злочину. Але більшість учених вважає 
це твердження помилковим. Наприклад, В. П. Колмаков, досліджуючи проб-
леми розкриття злочинів проти життя, розрізняв спосіб вчинення злочину 
і спосіб його приховування, де останнє він розглядав як дії злочинця, спря-
мовані на маскування факту злочину та його ліквідацію3.

1 Див.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. — Т. 3: Криминалистические 
средства, приемы и рекомендации. — М., 1997. — С. 176.

2 Див.: Образцов В. А. Выявление и изобличение преступника. — М., 1997. — 
С. 72–73.

3 Див.: Колмаков В. П. Значение для расследования точного установления спо-
собов совершения и сокрытия преступлений против жизни // Тр. Харьк. гос. мед. 
ин-та. — 1956. — № 5. — С. 193–201.
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Зазначена думка одержала підтримку в працях харківських криміналіс-
тів. Так, О. Н. Колесніченко запропонував розрізняти в методиці розсліду-
вання спосіб підготовки до вчинення злочину, спосіб самого вчинення зло-
чину і спосіб його приховування. Він мотивував це тим, що зазначені дії 
можуть бути вчинені в різний час, різними особами та мати різне кримінально-
правове значення1. За визнання самостійного існування способу прихову-
вання злочину на відміну від способу його вчинення висловився й Б. М. Ков-
рижних, але запропонував і той, і інший розглядати як елементи інтеграль-
ного поняття «спосіб злочину», до якого він включив ще й дії з підготовки 
до злочину2.

В. А. Овечкін запропонував визначати спосіб вчинення злочину як су-
купність способів з його підготовки, вчинення та приховування, причинно 
зумовлених чинниками зовнішнього середовища і властивостями особи3.

При вчиненні злочину, як писав Р. С. Бєлкін, його приховування може 
бути, але не обов’язково повинно бути умовою або елементом здійснення 
способу вчинення злочину, однак у всіх випадках це діяльність з прихову-
вання злочину.

Позицію про можливість самостійного існування способу приховування 
злочину підтримали І. М. Лузгін, В. П. Лавров, В. Н. Карагодін та ін.

Поняття способу приховування злочину кожен учений бачить по-своєму. 
Б. Б. Рибников уважає його діяльністю особи, спрямованою на утаювання 
відомих їй фактів та обставин вчиненого злочину4. Однак приховування, як 
вбачається, не є єдиним способом утаювання інформації і тому наведене 
формулювання не можна визнати вичерпним.

Г. М. Мудьюгін називає спосіб приховування комплексом дій злочинця, 
які той виконує з метою ухилення від відповідальності за вчинене. Ці дії 
можуть бути спрямовані на утаювання самої події злочину, його злочинного 
характеру, участі в ньому самого злочинця5.

На наш погляд, найбільш правильним і повним є визначення, запропо-
новане Р. С. Бєлкіним, який вбачає у способі приховування злочину діяль-
ність (елемент злочинної діяльності), спрямовану на перешкоджання роз-
слідуванню шляхом утаювання, знищення, маскування та фальсифікації 
слідів злочину і злочинця6.

Типовими способами приховування злочину (а також його окремих 
елементів), що виступають у формі перешкоджання одержанню органами 

1 Див.: Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных 
видов преступлений. Текст лекции. — Х., 1976. — С. 9–11.

2 Див.: Коврижных Б. Н. Деятельность органов прокуратуры по делам 
о нераскрытых убийствах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — Х., 1969.

3 Див.: Овечкин В. А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками: 
Учеб. пособ. — Х., 1979. — С. 9.

4 Див.: Рыбников Б. Б. Проблема сокрытия преступлений и ее место в советской 
криминалистике // Криминалистический сборник. — Рига, 1972. — С. 67.

5 Див.: Васильев А. Н., Мудьюгин Г. Н., Якубович Н. А. Планирование расследо-
вания преступлений. — М., 1957.

6 Див.: Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. – Т. 3: Криминалистические 
средства, приемы и рекомендации. — М., 1997. — С. 364.
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досудового розслідування інформації про нього, є такі: а) переміщення; 
б) маскування; в) укриття; г) знищення; ґ) вплив; д) відмова від давання по-
казань.

Типовими способами приховування злочину (а також його елементів), 
що виступають у формі перешкоджання одержанню органами досудового 
розслідування інформації про злочин і видачі замість її хибної, є такі: а) фаль-
сифікація; б) інсценування; в) інсценування інсценування; г) примушування; 
ґ) свідомо неправдивий донос; д) свідомо неправдиве показання.

Відомо, що будь-яка діяльність здійснюється в різні способи, і прихову-
вання злочину не є в цьому відношенні винятком. Раніше була обґрунтована 
можливість існування самостійного способу приховування злочину. Тепер 
же, керуючись уявленням про сутність діяльності з приховування злочинів, 
слід спробувати сформулювати визначення способу цієї діяльності.

Запропоновані в літературі визначення способу приховування злочинів 
нечисленні. В. Н. Карагодін визначив його як «систему (комплекс) таких, що 
знаходяться за межами способу вчинення злочину взаємозалежних, детер-
мінованих об’єктивними та суб’єктивними чинниками матеріальних і вер-
бальних дій, спрямованих на протидію встановленню об’єктивної істини 
про злочин й ухилення винного від відповідальності»1.

Проаналізувавши наявні визначення, І. А. Ніколайчук визначає при-
ховування злочинів як діяльність (бездіяльність), що перешкоджає одер-
жанню достовірної інформації про розслідувану подію шляхом перекру-
чування інформації, що дезорієнтує орган розслідування. Саме в операці-
ях з доказовою й орієнтуючою інформацією і полягає сутність прихову-
вання злочинів. 

Приховування злочинів – це одна з форм протидії розслідуванню. Зо-
крема, І. А. Ніколайчук зазначає, що приховування злочинів являє собою 
небезпечну форму протидії розслідуванню, встановленню істини по кримі-
нальній справі. Знання слідчим, оперативним співробітником органів дізнан-
ня ознак приховування злочинів дозволяє вчасно нейтралізувати спроби 
злочинців перешкодити розкриттю та розслідуванню злочинів й уникнути 
відповідальності перед законом2. В. В. Трухачов у цьому відношенні уточ-
нює, що приховування злочинів виступає специфічним видом кримінально-
релевантної діяльності, а протидія розслідуванню – способом (формою) 
здійснення цієї діяльності. Протидія розслідуванню є нібито зовнішньою 
оболонкою, формою реалізації змісту приховування злочинної діяльності3.

М. В. Даньшин формулює таке визначення поняття «приховування зло-
чину», як діяльність (елемент злочинної діяльності), що становить динаміч-
ну систему об’єктивних і суб’єктивних чинників дійсності, котрі сформува-
лися до, в момент або після вчинення злочину, реалізація якої спрямована 

1 Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследова-
нию: Монографія. — Свердловск, 1992. — С. 21.

2 Див.: Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействия 
расследованию / Под ред. Р. С. Белкина. — М., 2000. — С. 4.

3 Див.: Трухачев В. В. Криминалистический анализ сокрытия преступной дея-
тельности. — Воронеж, 2000. — С. 29.
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на сліди злочину (матеріальні й ідеальні) і злочинця та їх носіїв, з метою 
перешкоджання розслідуванню1.

У деяких випадках прагнення уникнути викриття продиктовано бажанням 
як можна довше продовжувати злочинну діяльність2. Кримінальна діяльність 
організованих злочинних угруповань зазвичай ретельно маскується та має 
добре налагоджену систему внутрішнього і зовнішнього захисту (остання 
в основному забезпечується за допомогою корумпованих зв’язків)3.

В. С. Кузьмічов зазначає, що протидія може здійснюватись у вигляді 
спеціальних акцій (діяльності), спрямованих на приховування події і слідів 
злочину, їх інсценування та фальсифікацію, включаючи розроблення і ство-
рення різноманітних комбінацій, легенд, алібі, тобто зацікавлені особи ви-
конують не одну, а цілий комплекс дій4.

Аналіз викладених поглядів учених-криміналістів на проблему само-
стійного існування способу приховування злочинів дає змогу дійти таких 
висновків.

1. Слід визнати, що спосіб вчинення злочину не завжди включає дії 
з приховування, а лише тоді, коли останні охоплюються єдиним злочинним 
задумом.

2. Спосіб приховування злочину може входити як самостійний струк-
турний елемент у комплексне поняття «спосіб злочину» поряд зі способом 
підготовки і вчинення злочину.

3. За своєю цільовою спрямованістю спосіб приховування злочину являє 
собою одну з форм протидії розслідуванню і встановленню істини в судо-
чинстві.

4. Суб’єктом приховування злочину може бути як особа, безпосередньо 
винна у вчиненні злочину, і її співучасники, так і сторонні особи. Їх відпо-
відальність за приховування злочину має визначатися з огляду на мотиви, 
цілі та зміст дій з приховування злочину. Дії цих осіб можуть утворювати 
самостійний склад злочину.

5. Дії з приховування злочину, коли вони не утворюють самостійний спо-
сіб приховування, можуть бути складовою частиною діяльності з підготовки 
до вчинення злочину і носити, таким чином, випереджаючий стосовно зло-
чину характер. У цьому разі вони можуть мати на меті завчасну фальсифікацію 
слідів злочину, що замишляється, чи створення умов, що ускладнюють їх ви-
явлення. На подібне сполучення дій з підготовки і приховування злочинів як 
на типове для інсценованих злочинів указують багато дослідників.

Мета приховування злочину – ускладнення встановлення істини в спра-
ві, тобто протидія розслідуванню. Проблема протидії розслідуванню, шляхи 
і засоби її подолання останнім часом привертають увагу криміналістів. По-

1 Див.: Даньшин М. В. Класифікація способів приховування злочинів у криміна-
лістиці: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. — Х., 2000. — С. 6–7.

2 Див.: Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции 
и органов предварительного расследования / Под ред. Т. В. Аверьяновой и Р. С. Бел-
кина. — М., 1997. — С. 137.

3 Див.: Яблоков Н. П. Криминалистика: Учебник. — М., 2003. — С. 292.
4 Див.: Кузьмічов В. С. Криміналістичний аналіз розслідування злочинів: Моно-

графія. — К., 2000. — С. 18.
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чаток цьому важливому науковому напряму поклали дослідження В. Н. Ка-
рагодіна, С. Ю. Журавльова, Н. П. Яблокова, А. Ф. Волинського та ін., що 
вийшли за рамки приховування злочинів – єдиної форми протидії, яка роз-
глядалася в криміналістиці. Їх зусиллями сформувалося уявлення про проти-
дію розслідуванню як про комплекс протиправних діянь, вчинюваних як 
причетними, так і непричетними безпосередньо до події злочину особами. 
З числа найбільш значущих робіт, спеціально присвячених проблемі проти-
дії розслідуванню, можна назвати докторську дисертацію і монографію 
В. Н. Карагодіна «Преодоление противодействия предварительному рассле-
дованию» (Свердловськ, 1992), кандидатську дисертацію С. Ю. Журавльова 
(Н. Новгород, 1992), докладний нарис Н. П. Яблокова «Способы противодей-
ствия следствию при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных 
организованными преступными формированиями» в колективній монографії 
«Основы борьбы с организованной преступностью» (М., 1996) і глави в під-
ручниках, написані P. C. Бєлкіним. В усіх цих роботах така форма протидії, 
як приховування злочинів, посідає, хоча і не єдине, але центральне місце, що 
пояснюється, на нашу думку, тим, що ця форма протидії є найбільш пошире-
ною і її подолання поєднане з найбільшими труднощами1.

У криміналістичній літературі робилися спроби побудувати систему способів 
приховування злочинів. Так, І. А. Ніколайчук пропонує класифікацію способів 
приховування злочинів – за кримінально-правовою підставою на: 1) дії, охоплю-
вані складом приховуваного злочину; 2) дії, що утворюють самостійний склад 
кримінального злочину; за суб’єктом виконання на: 1) дії, вчинювані злочинцем 
і його співучасниками; 2) дії, вчинювані пособниками злочинця, які свідомо обі-
цяли таке пособництво; 3) дії непричетних до вчиненого злочину осіб; за часом 
виконання на: 1) дії, що випереджають вчинення злочину; 2) дії, що слідують 
безпосередньо за його вчиненням; 3) дії, відстрочені за часом від вчинення зло-
чину; за спрямованістю змістовної сторони на: 1) дії, що впливають безпосередньо 
на суб’єкта доказування; 2) дії, що впливають на криміналістично значущу інфор-
мацію; 3) дії, що впливають на носіїв криміналістично значущої інформації; 
4) змішані або комплексні способи з різноспрямованим впливом2.

В. Н. Карагодін, класифікуючи форми протидії розслідуванню, називає 
такі їх види:

— акти, що перешкоджають розкриттю злочину;
— акти, що перешкоджають притягненню до відповідальності винних 

і сприяють притягненню невинних;
— акти протидії встановленню характеру і розміру збитків;
— акти протидії, що перешкоджають встановленню обставин, які харак-

теризують особу винного та впливають на ступінь і характер його відпові-
дальності;

— акти протидії, спрямовані на перешкоджання встановленню причин 
і умов, що сприяли вчиненню злочину3.

1 Див.: Николайчук И. А. Сокрытие преступлений как форма противодействия 
расследованию: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. — Воронеж, 2000. — 
С. 9–10.

2 Див.: Там само. — С. 18–19.
3 Див.: Карагодин В. Н. Вказ. праця. — С. 21.
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Видається більш правильною загальна класифікація форм протидії, якої 
фактично додержуються всі названі автори: на «внутрішню» та «зовнішню» 
протидію. Ці поняття Р. С. Бєлкін розкривав у такий спосіб.

Під «внутрішньою» протидією розуміється протидія, що здійснюється 
особами, у будь-якій формі причетними до розслідування, які володіють 
інформацією про подію і прагнуть приховати цю інформацію від слідчого. 
Під «зовнішньою» протидією розуміється «діяльність осіб, або не пов’язаних 
із даною подією й особою, що здійснює розслідування, або пов’язаних зі 
слідчим (дізнавачем) процесуальними, службовими чи іншими владними 
відносинами або іншими залежностями»1.

Заслуговують на увагу класифікаційні дослідження способів прихову-
вання злочинів, запропоновані В. П. Лавровим. Він називає такі підстави 
поділу: ступінь спільності; ступінь складності структури; ступінь поширен-
ня; відношення до способу вчинення злочину, часу застосування, ступеня 
очевидності факту приховування; тривалість приховування; суб’єкт дій; 
форма поведінки суб’єкта; ступінь стійкості; предмет приховування; харак-
тер приховуваних слідів-відбитків злочину; інформаційний аспект; відно-
шення до виникнення доказів2. У цьому аспекті О. Ю. Головін пише, що 
способи приховування злочинів тісно пов’язані зі способами впливу на 
учасників кримінального процесу (осіб, які можуть бути залучені до роз-
слідування), що являють собою негативну дію, яку чинять злочинці або 
пов’язані з ними інші особи, з метою перешкодити або зробити неможливим 
розкриття та розслідування у справі3.

М. В. Даньшин виділяє такі основні види способів приховування зло-
чинів: 1) переміщення; 2) утаювання інформації та (або) її носіїв; 3) знищен-
ня інформації та (або) її носіїв; 4) маскування інформації та (або) її носіїв; 
5) фальсифікація інформації та (або) її носіїв; 6) неправдиве алібі; 7) інсце-
нування; 8) вчинення іншого злочину; 9) опосередковане приховування; 
10) симуляція; 11) приховування, засноване на впливі; 12) комплекс двох 
і більше способів приховування злочинів (як із однієї групи способів, так і з 
різних) однієї й тієї ж обставини приховування4.

Поділ за наведеними критеріями викликаний гострою потребою в за-
стосуванні класифікації способів приховування злочинів у практиці бороть-
би зі злочинністю, оскільки знання цих видів необхідно для виявлення ознак 
злочинів і їх розкриття.

1 Див.: Белкин Р. С. Противодействие расследованию и пути его преодоления 
криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами // Крими-
налистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов пред-
варительного расследования (гл. 5). — М., 1997; Криминалистика: Учебник для вузов 
(гл. 43). — М., 1999.

2 Див.: Лавров В. П. Криминалистическая классификация способов сокрытия 
преступления // Криминалистическая сущность, средства и методы установления 
способов сокрытия следов преступления. — М., 1987. — С. 18–28.

3 Див.: Головин А. Ю. Криминалистическая систематика: Монография / Под общ. 
ред. Н. П. Яблокова. — М., 2002. — С. 168.

4 Див.: Даньшин М. В. Вказ. праця. — С. 11.
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М. Й. Вільгушинський, перший заступ-
ник голови Апеляційного суду м. Києва

СУДОВИЙ ДОПИТ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ

Розглянуто різні підходи до визначення поняття судового допиту. Вста-
новлено найбільш істотні ознаки цієї судової дії. Звернено увагу на особли-
вості проведення допиту в суді з урахуванням змагального характеру судо-
вого процесу.

Рассмотрены различные подходы к определению понятия судебного 
допроса. Установлены наиболее существенные признаки этого судебного 
действия. Обращено внимание на особенности проведения допроса в суде 
с учетом состязательного характера судебного процесса.

Допит – важлива судова дія. У спеціальних літературних джерелах за-
значається, що допит є найбільш поширеною процесуальною дією під час 
судового слідства. Деякі вчені-криміналісти навіть роблять висновки про те, 
що допит – обов’язкова судова дія. Її мета полягає в установленні істини по 
справі, перевірці доказів, зібраних на стадії попереднього (досудового) 
слідства1. Допит у суді – складний процес спілкування між особами, які 
беруть у ньому участь. Таке спілкування здійснюється гласно, відкрито2.

У кримінально-процесуальній і криміналістичній літературі певна 
увага приділялася судовому допиту3. Головним чином дослідники зверта-
лися до визначення сутності та видів судового допиту, порядку його про-
ведення, особливостей фіксації показань у суді. Слід зазначити, що біль-
шість робіт, присвячених судовому допиту, підготовлені в 60-х роках ХХ ст. 
і відбивають процедуру та проведення допиту на той час. Сучасних до-
сліджень, присвячених криміналістичним проблемам судового допиту, явно 
бракує. Рекомендації щодо проведення судового допиту є застарілими і не 
враховують специфіку змагального процесу. Аналіз навчальної літератури 
з криміналістики показує, що основна кількість підручників за деякими 
винятками4 не містить відповідних структурних підрозділів, де б виклада-
лася тактика судового допиту.

У літературних джерелах спостерігаються різні підходи до розуміння 
допиту. Так, у деяких довідкових виданнях надаються досить примітивні 

1 Див.: Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалисти-
ке / Под ред. А. Р. Ратинова. — Мн., 1968. — С. 178, 179.

2 Див.: Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Академічний 
курс: Підручник. — К., 2004. — С. 327.

3 Див.: Ароцкер Л. Е. Тактические приемы судебного допроса // Криминалисти-
ка и судебная экспертиза. — К., 1964. — Вып. 1; Порубов Н. И. Допрос в советском 
уголовном процессе и криминалистике ...; Халдеев Л. С. Судья в уголовном процес-
се: Практ. пособ. — М., 2000. — С. 148–221; Шепитько В. Ю. Криминалистика: Курс 
лекций. — Х., 2005. — С. 201–203.

4 Див.: Криміналістика: Підручник / За ред. В. Ю. Шепітька. — К., 2004. — С. 287, 
288.
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визначення поняття допиту, які не охоплюють його істотних ознак. Зокрема, 
в «Юридичній енциклопедії» наведено таке визначення: «Допит – слідча або 
судова дія, передбачена кримінально-процесуальним кодексом України 
і Цивільним процесуальним кодексом України»1. У такому визначенні за-
лишилися не розкритими як сутність, так і зміст цієї процесуальної дії, її 
відмінності від інших слідчих чи судових дій.

Досить спірною є позиція тих вчених, які розглядають допит, як 
судово-слідчу дію. І. Ю. Мірошников вважає, що допит – це судово-слідча 
дія, яка здійснюється в суворо передбачених законом процесуальних 
формах, має своєю метою одержати правильно відображену дійсність 
показань обвинувачених, підсудних (засуджених, виправданих), потерпі-
лого, свідків і експертів про факти й обставини, що мають відношення 
до справи і правильного її розслідування та судового розгляду2. Таку 
ж саме позицію займають й інші процесуалісти3. На нашу думку, недо-
цільно визначати сутність «судово-слідчих дій». Таке поєднання вида-
ється невдалим, оскільки є істотні ознаки, що відрізняють слідчі дії від 
судових. Відрізняються не тільки процедури проведення таких дій, а й їх 
організація та тактика.

Більш цікавим вбачається інформаційний підхід до визначення поняття 
допиту. Заслуговує на увагу позиція В. О. Коновалової та А. М. Сербулова, 
які розглядають допит як інформаційний процес. На їх думку, «мистецтво 
допиту» відбиває високий ступінь інформаційної взаємодії двох осіб у про-
цесі допиту4. При характеристиці інформаційної структури допиту відзна-
чають її багатоелементність і складність5.

Інші криміналісти при формулюванні визначення поняття допиту звер-
тають увагу тільки на результат інформаційної взаємодії. Зокрема, М. І. По-
рубов визначає допит як спосіб одержання доказів. Він пише, що допит – це 
слідча і судова дія, яка полягає в одержанні органом розслідування або судом 
у відповідності з правилами, встановленими процесуальним законом, від 
допитуваного відомостей про відомі йому факти, що мають значення для 
правильного вирішення кримінальної справи6. Досить схоже визначення 
поняття допиту міститься і в деяких інших роботах з криміналістики7. Про-
поновані визначення поняття допиту звернені не до їх сутності, а до одер-
жання результату – відомостей про певні факти. У літературі акцентувалася 

1 Юридича енциклопедія. — К., 1999. — Т. 2. — С. 288.
2 Див.: Мірошников І. Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції: Монографія. — Х., 

2007. — С. 153.
3 Див.: Перлов И. Д. Судебное следствие в советском уголовном процессе. — М., 

1955. — С. 129.
4 Див.: Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология. — Х., 1999. — С. 7–12; 

Коновалова В. Е., Сербулов А. М. Тактика допроса при расследовании преступле-
ний. — К., 1978. — С. 6–11.

5 Див.: Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Вказ. праця. — С. 185–188.
6 Див.: Порубов Н. И. Научные основы допроса на предварительном след-

ствии. — Мн., 1978. — С. 17.
7 Див.: Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Курс криминалистики / Под 

ред. Н. И. Порубова. — Мн., 2000. — С. 131.
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увага на недоліках цього визначення. В. Ю. Шепітько зазначає, що загальним 
недоліком розглядуваного підходу є його спрощеність, оскільки допит – це 
не пасивне одержання відомостей, а активна діяльність осіб, що в ньому 
беруть участь. Крім того, одержання об’єктивної інформації від допитува-
ного – це мета, але не сутність допиту1.

У багатьох літературних джерелах допит визначається як процес одер-
жання показань від особи, яка володіє відомостями, що мають значення 
для розслідуваної справи2, або процесуальна дія, сутність якої полягає 
в одержанні від допитуваного показань щодо обставин вчиненого злочину 
та особи обвинуваченого3 чи слідча дія, сутність якої полягає в одержанні 
слідчим безпосередньо від допитуваного в установленій кримінально-
процесуальній законом формі показань про відомі йому обставини й інші 
дані, що мають значення для розслідуваної справи4. М. І. Єнікєєв розглядає 
допит як одержання та закріплення особистих доказів5. Наведені визна-
чення поняття допиту не розкривають сутність даної дії. У них наголо-
шується тільки на тому, що це процес одержання показань. У чому сутність 
такого процесу, який внутрішній його зміст? У цих визначеннях не роз-
кривається. Вони не містять усіх істотних ознак, за допомогою яких роз-
кривалася б сутність допиту.

Важливим підходом до визначення поняття допиту є судово-психо-
логічний6. Його основна ідея полягає у тому, що допит – це різновид або 
форма спілкування. Наприклад, В. Л. Васильєв визначає допит у такий 
спосіб: це бесіда, ритуал і форми якої суворо регламентовано нормами 
кримінально-процесуального права, а учасники (співбесідники) пере-
бувають у явно нерівному становищі, оскільки наділені законом різними 
правами й обов’язками7. В інших своїх роботах В. Л. Васильєв підкрес-
лює, що допит – це діалог. На допиті стикаються два різних світогляди, 
дві волі, дві тактики боротьби, різні інтереси8. В. Бондаренко зазначає, 

1 Див.: Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических 
приемов в криминалистике: Монография. — Х., 1995. — С. 122.

2 Див.: Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Кримина-
листика: Учебник для вузов / Под ред. Р. С. Белкина. — М., 1999. — С. 598; Россин-
ская Е. Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: Учеб. пособ. — М., 2000. — С. 199.

3 Див.: Смыслов В. И. Тактика допроса // Криминалистика: Учебник / Под ред. 
И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. — М., 1984. — С. 319.

4 Див.: Криминалистика: Учебник для вузов / И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, 
Е. П. Ищенко и др. / Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. — М., 1994. — 
С. 276.

5 Див.: Еникеев М. И. Юридическая психология: Учебник для вузов. — М., 
1999. — С. 203.

6 На це зверталася увага в криміналістичній літературі. Цей підхід передбачає 
розгляд допиту як специфічного виду спілкування допитуючого і допитуваного (Див.: 
Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических приемов 
в криминалистике ... — С. 122).

7 Див.: Васильев В. Л. Юридическая психология: Учебник для вузов. — М., 
1991. — С. 355, 356.

8 Див.: Васильев В. Л. Юридическая психология. — С.Пб., 2000. — С. 446, 447.
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що коли ми говоримо про діалогічність судового процесу, то мається на 
увазі частина «запитання-відповідь» – після пояснень сторін цивільної 
справи або показань сторони захисту чи свідка в кримінальному процесі. 
За великим рахунком, запитання і відповідь – основні засоби спілкуван-
ня суб’єктів під час процесу1. Треба підкреслити, що допит не завжди 
діалог, процес спілкування здійснюється не тільки між двома особами. 
Це стосується у першу чергу судового допиту, коли допитуючих осіб 
більше одного. Крім цього, у певних випадках на допиті можуть бути 
присутніми або брати участь у спілкуванні певні особи (спеціалісти, 
перекладач, педагог, лікар, батьки та інші законні представники неповно-
літнього, захисник, прокурор та ін.).

Більш точними є визначення поняття допиту, у яких процес спілкування 
не обмежується діалогом. Так, В. Ю. Шепітько зазначає, що допит – про-
цесуальна дія, що є регламентованим кримінально-процесуальними норма-
ми інформаційно-психологічним процесом спілкування осіб, які беруть 
у ньому участь, спрямованим на одержання інформації про відомі допиту-
ваному факти, що мають значення для встановлення істини у справі2. Таке 
поняття допиту є найбільш загальним, розкриває його сутність. Воно є вір-
ним для різних видів допиту, у тому числі для допиту в суді.

Разом із тим, слід відмітити, що судовий допит – достатньо специфіч-
на процесуальна дія, яка потребує самостійного вивчення, виокремлення 
її ознак і властивостей. Така специфіка пов’язана із особливою сферою 
проведення допиту – в суді (під час судової діяльності). Л. Ю. Ароцкер 
вказував, що процесуальна природа допиту не змінюється від того, що він 
проводиться судом, але тактика здійснення та форми його проведення в суді 
мають свої особливості, які визначаються, по-перше, специфічними про-
цесуальними умовами й обстановкою судового слідства; по-друге, своє-
рідністю показань свідків і потерпілих, зумовлених тим, що ці особи 
частіше за все дають у суді показання після того, як їх вже раніше допиту-
вав слідчий3.

У юридичній літературі робилися спроби визначити особливості 
судового допиту. Зокрема, М. І. Порубов писав, що судовий допит про-
водиться, як правило, відносно обставин, які вже були предметом ви-
вчення попереднього (досудового) слідства4. Дійсно, зазначена теза 
підкреслює особливість судового допиту, пов’язану з його предметом. 
Фактично йдеться про «повторюваність» судового допиту, його переві-
рочний характер. Спочатку допит певної особи було проведено на досу-
довому слідстві, а потім вже в суді.

1 Див.: Бондаренко В. Магия правосудия: секреты психопрактики судьи. — Х., 
2007. — С. 82.

2 Див.: Шепитько В. Ю. Теоретические проблемы систематизации тактических 
приемов в криминалистике ... — С. 122; Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Вказ. 
праця. — С. 181.

3 Див.: Ароцкер Л. Е. Криминалистические методы в судебном разбирательстве 
уголовных дел: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. — М., 1965. — С. 20.

4 Див.: Порубов Н. И. Допрос в советском уголовном процессе и криминалисти-
ке ... — С. 179.
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Здійснювалися спроби й узагальнити властивості чи особливості, при-
таманні судовому допиту. Наприклад, В. О. Коновалова та В. Ю. Шепітько 
називають такі особливості допиту в суді: 1) розширене коло учасників су-
дового допиту; 2) ускладнений інформаційний обмін між учасниками до-
питу; 3) особлива роль судді як регулятора інформаційного обміну; 4) по-
вторюваність показань, що повідомляються (повторне відтворення); 
5) змагальний характер судового допиту; 6) складність рефлексивного 
управління учасниками судового допиту; 7) гласність, відкритість; допит 
веде не одна особа, а низка учасників процесу; 8) ті, що допитують, як 
правило, попередньо ознайомилися з раніше даними на досудовому слід-
стві показаннями1. В. Л. Васильєв підкреслює існування деяких психо-
логічних особливостей допиту в судовому слідстві: 1) допит в суді об-
межено в часі, тому для швидкого налагодження ділового контакту вели-
ке значення має те, як говорити і що говорити; 2) слід ураховувати роль 
адвоката, його особистісні властивості та стиль мислення, тобто перед-
бачувати те, як він може програвати ситуацію, прогнозувати з достатньо 
великою долею ймовірності характер його виступу і визначати дієві ме-
тоди спору з ним; 3) допит у суді за часом далі відстоїть від моменту 
розглядуваних подій, що призводить до забування окремих деталей, 
у першу чергу дрібних; 4) допит у суді публічний, і не кожний може 
в такій обстановці повторити те, що розповідав слідчому в кабінеті; 
5) інша тактика допиту – запитання можуть бути дуже різними за змістом 
і несподіваними для допитуваного; можливий перехід допиту в публічну 
очну ставку; 6) можуть бути використані нові для допитуваного форми 
допитів – перехресний і шаховий2.

Проведений нами аналіз дає змогу визначити найбільш істотні ознаки 
судового допиту. Вважаємо, що до таких ознак можуть бути віднесені: 1) особ-
лива сфера та режим спілкування – під час судової діяльності; 2) змагальність 
спілкування (процедура одержання показань передбачає змагальний харак-
тер взаємодії допитуючих і допитуваних); 3) гласність (відкритість) судової 
дії – одержання показань відбувається в присутності широкого кола осіб 
у судовому засіданні; 4) вторинність відтворення (показання, як правило, 
вже були надані під час досудового слідства); 5) інформативність – резуль-
татом судового допиту є одержання показань свідків, потерпілих, підсудно-
го або експерта; одержуються певні дані та встановлюються факти, що 
стосуються справи.

Отже, судовий допит – це окрема судова дія, режим якої передбачено 
чинним кримінально-процесуальним законодавством і відбиває змагальний 
характер взаємодії допитуючих і допитуваних в умовах гласності (відкри-
тості) з метою одержання (перевірки) показань свідків, потерпілих, підсуд-
ного або експерта.

1 Див.: Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Вказ. праця. — С. 327.
2 Див.: Васильев В. Л. Юридическая психология ... — С. 572, 573.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЯТРОГЕННЫХ1 ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Розглянуто види спеціальних знань та аргументована необхідність їх 
використання при розслідуванні ятрогенних злочинів. Визначено проблеми 
організаційно-тактичного характеру використання медичних знань і запро-
поновано шляхи їх розв’язання.

Рассмотрены виды специальных знаний и аргументирована необходи-
мость их использования при расследовании ятрогенных преступлений. 
Обозначены проблемы организационно-тактического характера использо-
вания медицинских знаний и предложены пути их решения.

При расследовании ятрогенных преступлений правоохранительные органы 
нередко сталкиваются с определенными трудностями, которые обусловлены 
отсутствием у следователей знаний об особенностях установления обстоя-
тельств события, навыков выявления и исследования доказательств, указывающих 
на небрежное выполнение медицинскими работниками своих профессиональных 
обязанностей, которые явились непосредственной причиной вреда здоровью 
пациента, а в некоторых случаях повлекли его смерть.

В процессе расследования таких преступлений анализу и оценке под-
лежит весь процесс взаимоотношений пациента и врача: обращения паци-
ента к врачу, оказания последним медицинской помощи, нарушения стан-
дартов лечения пациента, отрицательных последствий, возникших в ходе 
лечения (вред здоровью или смерть пациента). Также исследованию подле-
жит технологический процесс определенных медицинских мероприятий, 
начиная с их подготовки, исполнения и завершения. При анализе указанных 
процессов у следователя возникает потребность в использовании широкого 
круга специальных знаний – медицинских, химических, фармацевтических, 
психологических, технических, криминалистических и др.

1 Ятрогении (от греч. iatros – врач + gennaŏ – создавать, порождать) – любые 
нежелательные или неблагоприятные последствия профилактических, диагностичес-
ких и терапевтических вмешательств или процедур, которые приводят к нарушениям 
функций организма, инвалидности или смерти. Термин «ятрогения» получил широкое 
распространение после опубликования в 1925 г. работы немецкого психиатра О. Бум-
ке «Врач как причина душевных расстройств». В 1995 г. Всемирная организация 
здравоохранения возвела ятрогении в ранг заболеваний. В международной классифи-
кации болезней 10-го пересмотра ятрогении были отнесены к ХХ классу – внешние 
причины заболеваемости и смертности — Y 40–84 (см.: Ятрогенные заболевания: 
Энциклопедия Медафарм // [Электронный ресурс] (www.medafarm.ru) — 12.04.2008; 
Международная классификация болезней (МКБ-10). — М., 1996. — С. 176–179).
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Актуальной проблемой при расследовании ятрогенных преступлений 
является использование медицинских знаний. Такие знания позволяют следо-
вателю установить наличие у врача возможности предотвратить отрицательные 
последствия при оказании медицинской помощи; правильность оказания 
медицинской помощи; причины неправильных действий врача; соответствие 
его действий требованиям науки и практики и иные обстоятельства.

Медицинские знания при расследовании этого вида преступлений ис-
пользуются в двух формах: назначение и проведение судебно-медицинской 
экспертизы качества оказанной медицинской помощи1 и предоставление 
консультаций при проведении таких следственных действий, как допрос 
потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), осмотр медицинской доку-
ментации (заключения судебно-медицинской экспертизы, протокола 
патолого-анатомического исследования, истории болезни, амбулаторной 
карточки), освидетельствование.

При расследовании ятрогенных преступлений назначение и проведение 
судебно-медицинской экспертизы обязательны. Объем и характер вопросов, 
решаемых экспертами, зависят от конкретных обстоятельств каждого пре-
ступления. Изучение литературы по судебной медицине дает основание 
утверждать, что наиболее часто при проведении этой экспертизы на разре-
шение эксперта ставятся такие вопросы: 1) правильно ли был установлен 
диагноз заболевания; 2) соответствовало ли проводившееся лечение уста-
новленному диагнозу; 3) какими причинами можно объяснить неблаго-
приятный исход заболевания; 4) было ли обоснованным с точки зрения со-
временной медицинской науки применявшееся лечение; 5) время возникно-
вения и развития неблагоприятных последствий оказания медицинской 
помощи; 6) степень тяжести вреда, причиненного пациенту2.

В процессе расследования ятрогенных преступлений возникает необхо-
димость в решении с помощью судебно-медицинских экспертов и других 
вопросов. Однако самым сложным, как правильно отмечает А. П. Громов, 
является вопрос об установлении непосредственной причинной связи меж-
ду действиями (или бездействием) медицинского характера и неблагоприятным 
исходом заболевания3. Сложность решения этого вопроса обусловлена мно-
жеством факторов как субъективного, так и объективного характера. Задача 
в том и заключается, чтобы объективно оценить все выявленные экспертами 
факторы и на этой основе построить научные выводы о непосредственной 
причине неблагоприятного исхода лечения4.

При назначении судебно-медицинской экспертизы следователь сталкива-
ется с проблемами организационно-тактического характера. Среди них – 

1 См.: Курс криминалистики: В 3 т. — Т. ІІ. Криминалистическая методика: 
Методика расследования преступлений против личности, общественной безопаснос-
ти и общественного порядка / Под ред. О. Н. Коршуновой и А. А. Степанова. — 
С.Пб., 2004. — С. 631.

2 См.: Вермель И. Г. Судебно-медицинская экспертиза лечебной деятельности. — 
Свердловск, 1988. — С. 56–58.

3 См.: Громов А. П. Курс лекций по судебной медицине. — М., 1970. — С.303.
4 См.: Кудряшов В. К. Некоторые правовые проблемы расследования уголовных 

дел о нарушении профессиональных обязанностей медицинскими работниками // 
Вестник ЛГУ. — Л., 1981. — Вып. 2. — С. 87.
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выбор эксперта и экспертного учреждения, поскольку учреждение (больница, 
поликлиника), в котором совершено ятрогенное преступление, как правило, 
принадлежат одному территориальному ведомству здравоохранения. В таких 
условиях местные бюро СМЭ дают, как правило, «оправдательные» для врачей 
заключения.

Поэтому для объективной оценки медицинского вмешательства решаю-
щее значение имеет не столько уровень квалификации, сколько реальная 
независимость эксперта от того учреждения, в котором совершено ятроген-
ное преступление1. В связи с этим для обеспечения независимости экспертов 
и объективности заключений считаем целесообразным направлять поста-
новление о назначении и проведении судебно-медицинской экспертизы 
в другие региональные экспертные учреждения страны.

При использовании медицинских знаний в качестве консультативной 
помощи на разных этапах расследования следователь сталкивается с проб-
лемой выбора специалиста определенного профиля. Так, на первоначальном 
этапе расследования в качестве специалистов, как правило, привлекаются 
врач-клиницист и судебно-медицинский эксперт, которые, обладая 
специальными познаниями, могут установить причины и механизмы воз-
никновения ятрогении. Однако для оценки правильности проведенных ме-
роприятий по предоставлению и оказанию медицинской помощи, их соответ-
ствию стандартам, правилам следует привлекать специалистов «узкого» 
профиля, которые смогут дать квалифицированные заключения относитель-
но отдельных разделов, элементов предоставления и оказания медицинской 
помощи2. В качестве таких специалистов целесообразно привлекать сотруд-
ников кафедр медицинских высших учебных заведений.

Некоторые ученые-криминалисты, в частности Л. Г. Дунаевская, выделяют 
и такую непроцессуальную форму использования специальных знаний, как 
ведомственная проверка3. По нашему мнению, вопрос о выделении ведомствен-
ной проверки как самостоятельной формы использования специальных знаний 
является дискуссионным, поскольку проверка и использование специальных 
знаний имеют разную процессуальную природу. Проверка имеет ведомственный, 
обязательный характер и проводится во всех случаях наступления 
неблагоприятных последствий при врачебных ошибках. Тем более, как спра-
ведливо отмечает В. К. Кудряшов, «результаты проверок могут не только не 
оказать нужной помощи, но и послужить серьезной помехой в деле»4.

При расследовании ятрогенных преступлений наряду с использованием 
медицинских знаний возникает потребность и в химических, фармацевтических, 
технических, психологических и криминалистических знаниях. Так, при на-
личии лекарственной ятрогении, т. е. в случаях наступления неблагоприятных 

1 См.: Козьминых Е. Судебная экспертиза по «врачебному делу» // Рос. юсти-
ция. — 2002. — № 3. — С. 31.

2 См.: Золоев А. План проверки по факту ятрогении // Законность. — 2007. — 
№ 9. — С. 26.

3 См.: Дунаєвська Л. Г. Особливості початкового етапу розслідування злочинів, 
скоєних при наданні медичної допомоги: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.09. — К., 2006. — С. 13.

4 Кудряшов В. К. Указ. работа. — С. 86.
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последствий в результате применения лекарственных препаратов, используют-
ся химические или фармацевтические знания. Для установления причин не-
исправности медицинского оборудования (аппаратов) применяются технические 
знания. При анализе психологического состояния врача или пациента исполь-
зуются психологические знания. Криминалистические знания в основном при-
меняются при осмотре медицинской документации, когда врачи пытаются 
скрыть свои преступные действия, исправляя или дополняя ее. В таких случаях 
целесообразно назначать и проводить технико-криминалистическую экспертизу 
документов и почерковедческую экспертизу.

При расследовании ятрогенных преступлений наиболее часто такие 
знания применяются комплексно. Это утверждение можно проиллюстриро-
вать следующим примером. Так, баротравма легкого при проведении искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) может быть вызвана неисправностью 
самого аппарата, нарушением правил и сроков проведения метрологическо-
го контроля или технологии эксплуатации оборудования, неверно выбранным 
режимом проведения ИВЛ, а также наличием не выявленного до этого за-
болевания, которое могло спровоцировать разрыв ткани легкого1. В таком 
случае для выяснения обстоятельств события потребуются медицинские, 
технические, психологические, криминалистические знания.

Таким образом, для получения информации о механизме совершения 
ятрогенного преступления, непосредственной причине наступления неблаго-
приятного исхода при оказании медицинской помощи; установления причинно-
следственной связи между неблагоприятным исходом и действиями медицин-
ского работника необходимо использовать специальные знания.

О. Л. Мусієнко, асистент кафедри кри-
міналістики Національної юридичної 
академії України імені Ярослава Мудро-
го, кандидат юридичних наук

ОСОБА ШАХРАЯ В СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто особу злочинця як елемент криміналістичної характерис-
тики шахрайства. Акцентовано увагу на тому, що дані про особу злочинця 
можуть визначати ефективні шляхи його розшуку та викриття. Виокрем-
лено певні групи шахраїв, а також показано специфіку шахрайства, вчине-
ного групою осіб.

Рассмотрена личность преступника как элемент криминалистической 
характеристики мошенничества. Акцентировано внимание на том, что 
данные о личности преступника могут определять эффективные пути его 
поиска и изобличения. Выделены определенные группы мошенников, а также 
показана специфика мошенничества, совершаемого группой лиц.

1 См.: Золоев А. Указ. работа. — С. 26.
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Одним з елементів криміналістичної характеристики шахрайства є осо-
ба злочинця. Питання щодо вивчення особи злочинця в криміналістиці ак-
тивно розроблялися досить давно такими вченими, як П. С. Дагель, С. І. Ве-
дерніков, В. М. Кудрявцев, А. Б. Сахаров, О. Н. Колесніченко, В. О. Конова-
лова та ін.

Особа, яка вчинила злочин, є об’єднуючою ланкою елементів криміналіс-
тичної характеристики. Це пов’язане з тим, що об’єкт злочинного посягання, 
спосіб вчинення злочину, виконання певних дій, залишені сліди тощо завжди 
зумовлені особистісними якостями злочинця. Дії, виконувані ним, – це взаємо-
залежна система внутрішніх (психічних) і зовнішніх (динамічних) рухів1.

Щодо криміналістичної характеристики особи – суб’єкта вчинення 
шахрайства зазначається багатоплановий, різноманітний характер даного 
елемента характеристики, при розслідуванні та розробленні якого слід вра-
ховувати різні чинники (психологічні, професійні, криміналістичні, правові 
та ін.). Як зазначає В. Ю. Шепітько, про особу злочинця необхідно говорити 
у тому разі, коли йдеться про певну систему злочинних дій. Це зумовлено 
тим, що особистість формується в процесі діяльності (у тому числі злочин-
ної). Вчинення злочинних дій позначається на психологічній структурі осо-
бистості2.

Відомості про особу злочинця як елемент криміналістичної характерис-
тики становлять всі ті дані, які можуть визначати ефективні шляхи розшуку 
та викриття злочинця, пов’язані із цим завдання розслідування. П. С. Дагель 
дає таке визначення особи злочинця: це сукупність соціально-політичних, 
психічних і фізичних ознак особи, яка вчинила злочин, що має кримінально-
правове значення3.

С. І. Анненков, характеризуючи особу шахрая, зазначає, що останніми 
роками проблема особи злочинця привертає до себе велику увагу з боку 
вчених. Сутність людини як особистості насамперед полягає в тому, що вона 
є носієм свідомості. Отже, вплив навколишньої дійсності на особистість 
опосередковується її внутрішнім світом. Особистість є виразом суспільних 
відносин. До поняття «особистість» входять психологічний склад людини, 
весь її спосіб життя, індивідуальні риси4. Особа злочинця – це особистість 
людини, яка умисно або з необережності вчинила суспільно небезпечне ді-
яння, передбачене кримінальним законом5.

Як пише М. Т. Ведерніков, у розробленні криміналістичної характерис-
тики особи злочинця занадто важко виділити інформацію, що має суто 

1 Див.: Лысенко В. В. Расследование вымогательства. — Х., 1996. — С. 33.
2 Див.: Шепітько В. Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця 

в криміналістиці: проблеми використання типології та можливостей моделювання // 
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 2005. — Вип. 5. — 
С. 5.

3 Див.: Дагель П. С. Учение о личности преступника в советском уголовном 
праве. — Владивосток, 1971. — С. 15.

4 Див.: Анненков С. И. Личность мошенника как элемент криминалистической 
характеристики. — М., 1972. — С. 121–123.

5 Див.: Личность преступника / Под ред. В. Н. Кудрявцева, Г. М. Миньковского, 
А. Б. Сахарова. — М., 1975. — С. 16.
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криміналістичне значення, оскільки особистість – єдине цілісне явище, всі 
сторони якого взаємопов’язані та взаємозумовлені, хоча в науковому від-
ношенні правомірно порушувати питання про криміналістично значущі 
властивості особи злочинця, криміналістичний аспект у вивченні особи об-
винуваченого1. У цьому плані велике значення для криміналістичної харак-
теристики злочинів мають соціально-демографічні та соціально-психологічні 
властивості особи злочинця. Сюди включаються відомості біографічного 
характеру (стать, вік, національність, освіта, родинний стан, рід занять тощо); 
відомості, що характеризують прояви особи в основних сферах діяльності 
(участь у трудовій, громадській діяльності, поведінка в побуті й у вільний 
час); соціально-психологічні властивості особи (темперамент, характер, 
інтелект, воля, емоції).

Важливою властивістю особи злочинця, що має особливе значення для 
визначення криміналістичної характеристики злочину, є з’ясування ставлен-
ня цієї особи до закону, її правова або нігілістична поведінка (вчинення 
адміністративних правопорушень (чи злочинів), наявність судимостей тощо). 
Вивчення особи злочинця підтверджує можливість виявлення певних за-
кономірностей у поведінці обвинувачених, що також може бути використа-
не в криміналістичній методиці.

Для вивчення особи, що вчинила шахрайство, мають значення криміно-
логічні дані. Схема кримінологічної структури виглядає так: соціально-
демографічні, кримінально-правові ознаки, соціальні прояви в різних сферах, 
моральні якості, психологічні особливості.

До соціально-демографічних ознак належать вік, освіта, соціальний стан 
і рід занять, родинний стан, належність до міського або сільського населен-
ня (матеріальне становище, житлові умови) та деякі інші дані. За матеріала-
ми узагальнення кримінальних справ встановлено, що такі види шахрайства, 
як шахрайство у сфері обігу житла, сфері страхових послуг, інвестиційне 
шахрайство, в більшості випадків вчинялися чоловіками (76%). Як правило, 
шахраї є соціально благополучними особами, позитивно характеризуються 
за місцем проживання. Вік чоловіків-шахраїв: від 26 до 35 років – понад 
36%, від 35 до 50 – 61%. Шахрайство на ринку цінних паперів, у міжнарод-
них комерційних зв’язках, приватизації, кредитно-банківських відносинах 
вчиняється особами віком від 26 до 35 років.

Такі особи мають широкий кругозір, високий інтелектуальний рівень, 
добре орієнтуються в економічних і юридичних питаннях. Вони є непога-
ними «психологами», фінансистами, досить швидко вступають у контакт із 
людьми, швидко реагують на будь-які зміни, що відбуваються в соціально-
економічній обстановці, а також на ринку цінних паперів і в законодавчій 
базі. Взагалі серед шахраїв переважають чоловіки (близько 75%), але остан-
нім часом через появу нових способів шахрайства цим злочинним ремеслом 
усе частіше починають займатися жінки (понад 25%)2.

1 Див.: Ведерников Н. Т. Личность преступника как элемент криминалистической 
характеристики преступления // Криминалистическая характеристика преступле-
ния. — М., 1984. — С. 76.

2 За матеріалами узагальнення кримінальних справ за 1998–2005 рр.
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Кримінально-правові ознаки особи злочинця – це дані про характер 
вчиненого злочину, його спрямованість і мотиви, особистий або груповий 
характер злочинної діяльності, рядову чи організаторську роль у ній, попе-
редні судимості тощо. Серед шахраїв – високий відсоток рецидиву (близько 
56% тих, хто притягувався до відповідальності за ст. 190 КК України, раніше 
вже були засуджені за такий злочин). При цьому можна говорити про стійку 
схильність шахраїв до певного, «свого» способу вчинення даного діяння1.

Про схильність шахраїв до «свого» способу заволодіння майном свідчить 
і класифікація останніх залежно від їх «спеціальності». Ця класифікація, на 
думку О. І. Гурова, є більш різноманітною, ніж злодійська, і залежить від 
психології злочинця, його винахідливості. Нині існують більше 40 видів 
кримінально караного обману, кожний з яких має значну кількість підвидів 
або спеціальностей2. Так, у криміналістичній літературі називають найпо-
ширеніші спеціалізації шахраїв: шулери – карткові шахраї, що мають у сво-
єму складі «катранників», «гусарів», «пакувальників», «підводчиків», «гон-
щиків»; наперстники – «крутні» (маніпулюють наперстком); ляльковики – 
підміна речей або грошей спеціально виготовленою «лялькою» (муляжем); 
розгонщики – обман при купівлі-продажу автомашин, квартир та ін.

Моральні властивості та психологічні особливості проявляються в мо-
ральних рисах і якостях людини: поглядах, переконаннях, оцінках, життєвих 
прагненнях, ціннісних орієнтаціях. Всю розмаїтість цих якостей особи мож-
на зрештою звести до двох моментів: 1) її ставлення до різних соціальних 
цінностей і сторін діяльності або до власності; 2) рівень, характер і соціаль-
на значущість потреб особи.

Оскільки особистість формується в процесі діяльності, то особа зло-
чинця – це особистість людини, яка вчинила не окреме правопорушення, 
а систему злочинних дій, тобто злочинну діяльність. Вивчення рис особи 
шахрая свідчить про досить високий професіоналізм, вузьку спеціалізацію, 
широкий кругозір і наявність правових знань.

Крім того, при пізнанні особи шахрая слід звернути увагу на роль нави-
чок і звичок, що притаманні кожній людині. При розслідуванні шахрайства 
вивчення цих якостей має велике значення для розшуку, виявлення злочин-
ця, оскільки нерідко саме навички та звички шахрая впливають на спосіб, 
що обирається ним, і механізм вчинення злочину.

Погляди вчених на місце навичок і звичок у системі криміналістичної 
характеристики злочинів різні. Так, серед ознак, що мають самостійне кри-
міналістичне значення, С. П. Мітричев називає професійні та злочинні на-
вички правопорушника3.

Більшість дослідників не виокремлюють зазначені властивості особи як 
структурні елементи криміналістичної характеристики. На наш погляд, ця 
позиція є аргументованою та немає необхідності виокремлювати навички 
і звички в окремий елемент криміналістичної характеристики.

1 За матеріалами узагальнення кримінальних справ за 1998–2005 рр.
2 Див.: Гуров А. И. Профессиональная преступность. Прошлое и современ-

ность. — М., 1990. — С. 149–153.
3 Див.: Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений // 

Криминалистика и судебная экспертиза. — К.,1973. — Вып. 10. — С. 13–28.
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Знання звичок і навичок шахрая відіграє певну роль через те, що ці 
якості людини індивідуалізують її протиправне діяння, і чим специфічніше 
та складніше навичка, чим більше часу і зусиль потрібно на її освоєння, тим 
вище її криміналістична значущість.

Для вирішення розглядуваного питання доцільно звернутися до психо-
логічної класифікації осіб, що вчинили злочин, з певною інтерпретацією 
низки її положень, зумовлених процесом перетворень, які відбуваються 
в економіці, сфері зовнішньоекономічної діяльності, банківській сфері1.

Типологія особистості диференціюється на відмінностях характеру, 
антигромадської спрямованості та ціннісних орієнтаціях особи, до яких на-
лежить негативне ставлення до важливих благ людської особистості. У цьо-
му значенні злочинців слід віднести до тієї людської категорії, яку О. Ф. Ла-
зурський назвав викривленим типом. Беручи до уваги домінуючі риси ха-
рактеру («психічний зміст особистості»), він розділяв цей тип на чотири 
підтипи: безпристрасні, слабовільні, імпульсивні, емоційні та розташовував 
їх на трьох рівнях психічної активності – вищому, середньому й нижчому2.

З огляду на це, шахраїв можна віднести до «безпристрасного» типу – 
вони тяжіють до корисливих правопорушень. С. В. Познишев писав про 
«розважливих» злочинців: ніякого ідейного базису під свій злочин розваж-
ливі злочинці не підводять; вони знають, що він поганий, і їм не слід було 
б його вчиняти, але їх спокушає уявний зв’язок цього злочину як засобу 
з метою, якої вони вирішили домогтися3.

Оскільки при вчиненні злочину шахрай входить у контакт із передбачу-
ваною жертвою, він звичайно створює враження гідної людини, що залишає 
сприятливе враження. І офіс, і секретар-референт, і різного роду докумен-
тація, і барвисті рекламні буклети – все повинно справляти на клієнтів особ-
ливе враження. Психологи вважають, що перше враження про людину на 
38% залежить від тону голосу, на 55% – від візуальних відчуттів і тільки на 
7% – від того, що вона говорить.

Виходячи із загальних положень криміналістичної характеристики, ре-
зультатів кримінологічних досліджень, слід виділити ті властивості особи 
шахрая, вивчення яких дозволяє розробити рекомендації для обрання пра-
вильного напряму розслідування, забезпечення найбільш ефективної так-
тичної лінії в провадженні слідчих дій; встановити, які риси цієї особи мають 
враховуватися при виявленні даного виду злочинів і їх розкритті.

В. Ю. Шепітько зазначає, що особа шахрая характеризується специ-
фічним комплексом ознак. Більшість злочинців мають сильний дар уяви, 
вони використовують вплив і вміння переконувати людей. До особистих 
якостей «онуків лейтенанта Шмідта» належать хитрість, облудність, умін-

1 Див.: Петрова А. Е. Психологическая классификация личностей. Элементарная 
методика. — М., 1927. — С. 243–245; Юнг К. Г. Аналитическая психология // Исто-
рия зарубежной психологии. — М., 1986. — С. 165–169.

2 Див.: Лазурский А. Ф. Классификация личностей. — М.; Пг., 1923. — С. 85–
193.

3 Див.: Познышев С. В. Криминальная психология. Преступные типы. — Л., 1926. 
— С. 245.
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ня привернути до себе навколишніх, знання способів підроблення доку-
ментів1.

У криміналістичній літературі вказується, що в переважній більшості 
випадків шахраї певною мірою відрізняються від таких злочинців, як, на-
приклад, злодії, грабіжники, хулігани. Як правило, шахрайство вчиняють 
особи зрілого віку, що мають хитрий, виверткий розум, вміють зацікавити 
оточуючих, справити на них сприятливе враження. Вони мають досить добру 
спостережливість і швидку реакцію на обстановку.

У літературних джерелах шахраїв умовно розділяють на вісім груп: 
1) «нові» шахраї, які використовують механізми ринкових відносин, мож-
ливості кредитно-банківських операцій, страхової, інвестиційної та довірчої 
діяльності; 2) шахраї-гастролери, що постійно роз’їжджають країною, вчи-
няють злочини й негайно, зникають з місця вчинення злочину; 3) шахраї-
гравці, які використовують азартні ігри (карткові шулери, «катали», «черво-
ні валети» та ін.); 4) шахраї, які не мають постійного місця роботи або 
проживання, неодноразово були засуджені за шахрайство й інші злочини 
проти власності; 5) шахраї, які вчинили злочин уперше з легковажності, під 
впливом інших осіб або різних обставин; 6) шахраї-одиночки; 7) шахраї, що 
вчиняють злочин групою, у тому числі з розподілом ролей; 8) шахраї, які 
звичайно в минулому не були засуджені та вчиняють шахрайства, що про-
довжуються протягом значного часу (незаконне одержання пенсій)2.

Можна виділити ще декілька груп шахраїв, а саме: шахраї, що вчиняють 
злочин з використанням електронно-обчислювальної техніки, та інтернет-
шахраїв.

Цікаву класифікацію шахраїв наводить Ю. М. Антонян. Він поділяє всіх 
шахраїв за соціальним станом на три категорії:

1) керівники державних і комерційних структур;
2) юридичні й економічні працівники цих структур;
3) особи, що ніде не працюють або займають посади, пов’язані з вико-

нанням фізичної роботи3.
Як правило, шахрайство у більшості випадків – це «індивідуальна» зло-

чинна діяльність. Організована шахрайська діяльність характерна, насампе-
ред, для ігрових способів обману. Як зазначає О. І. Гуров, шулерське середо-
вище залежно від місця в ієрархії та функціональних ролей поділяється на 
чотири категорії: 1) «катранщики», які грають на значні суми; 2) «гусари», 
які обіграють громадян у поїздах, на пляжах і в інших громадських місцях; 
3) «жуки», які забезпечують додержання норм поведінки членів злочинних 
груп, співучасників; 4) «наковщики», які обіграють партнерів сам на сам. До 
організованих груп шулерів приєднуються лихварі та перекупники: перші 
позичають гроші для гри, другі скуповують борги під відсотки4.

1 Див.: Шепітько В. Ю. Особливості криміналістичної характеристики шахрай-
ства // Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 2. — С. 144.

2 Див.: Карелов Ю. Ф. Расследование мошенничества: Лекции. — Ташкент, 
1981. — С. 8; Руководство для следователей. — М., 1982. — Ч. 2. — С. 366–376.

3 Див.: Антонин Ю. М. Личность корыстного преступника. — Томск, 1989. — 
С. 11.

4 Див.: Гуров А. И. Вказ. праця. — С. 150.
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Шахрайства, що вчиняються злочинними групами, є більш небезпечни-
ми злочинами, оскільки вони характеризуються організованістю і не обмежу-
ються одним епізодом, а діють протягом тривалого часу. Вчинення злочинів 
групою шахраїв вносить певну специфіку в механізм та інші складові кри-
мінальної діяльності, а головне – спричиняє, як правило, більш тяжкі на-
слідки1. Специфічну структуру мають організовані злочинні групи, що 
вчиняють шахрайство. Рольова диференціація членів таких угруповань за-
здалегідь планується.

О. В. Синчук, аспірант кафедри кримі-
налістики Національної юридичної ака-
демії України імені Ярослава Мудрого

МІСЦЕ ТИПОВИХ ВЕРСІЙ У СТРУКТУРІ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ  
МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто місце типових версій у структурі криміналістичної мето-
дики розслідування злочинів. Показано їх взаємозв’язок з іншими елемента-
ми, розкрито значення типових версій для формування відповідних мето-
дичних рекомендацій з метою оптимізації процесу розслідування 
конкретного злочинного прояву.

Рассмотрено место типовых версий в структуре криминалистической 
методики расследования пре ступлений. Показана их взаимосвязь с другими 
элементами, раскрыто значение типовых версий для формирования со-
ответствующих методических рекомендаций с целью оптимизации про-
цесса расследования конкретного преступного проявления.

На сьогодні в науковій літературі криміналістичну методику викладено 
здебільшого в описовій формі, а в її структурі представлені такі елементи, 
як криміналістична характеристика; обставини, що підлягають з’ясуванню; 
особливості порушення кримінальної справи; початкові слідчі дії та 
оперативно-розшукові заходи; типові слідчі ситуації, побудова версій і пла-
нування розслідування; тактика проведення окремих слідчих дій; профілак-
тичні дії слідчого2. Останніми роками цей перелік збільшився за рахунок 
застосування такої категорії, як криміналістична класифікація злочинів3.

Незважаючи на те що зазначена форма є традиційною і апробованою 
в науці та практиці, учені-криміналісти звертали увагу на її певні недоліки, 
серед яких насамперед називалися відсутність зв’язку між наведеними еле-

1 Див.: Быков В. М. Преступная группа: Криминалистические проблемы. — Таш-
кент, 1991.

2 Див.: Колесниченко А. Н. Структура и содержание методики расследования 
отдельных видов преступлений // Советская криминалистика: Методика расследо-
вания отдельных видов преступлений. — К., 1988. — С. 15.

3 Див.: Образцов В. А. Криминалистическая классификация преступлений. — 
Красноярск, 1988.
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ментами і викладення інформації у відокремленому вигляді1. Крім того, на 
думку Р. С. Бєлкіна, зазначена форма викладення змісту окремих криміна-
лістичних методик є громіздкою, що не дає змогу слідчому, який не має 
відповідного професійного досвіду, в умовах дефіциту часу й екстремальної 
ситуації відтворити в пам’яті десятки сторінок цієї методики як оператив-
ного посібника до дій. Для цього в його розпорядженні повинні бути більш 
лаконічні та чіткі рекомендації, наприклад, у вигляді набору відповідних 
програм (алгоритмів) дій слідчого в тій чи іншій ситуації2.

З огляду на викладене вважаємо такими, що заслуговують на увагу, про-
позиції розглядати окрему криміналістичну методику у вигляді інформаційно-
пізнавальної моделі3. Як вважають автори зазначеної концепції, саме такий 
підхід дозволить надати цій структурі організаційної будови, впорядкувати 
її елементи, забезпечити більш тісний зв’язок між ними і тим самим підви-
щити ефективність пізнавальних дій.

Привабливість пропонованої наукової концепції позначається ще й тим, 
що в ній більш чітке місце відведено саме типовим версіям. Аналіз же су-
часних літературних джерел дає підстави стверджувати, що в багатьох з них 
про типові версії майже не згадується, а якщо й згадується, то у вельми уза-
гальненому вигляді та доволі спірній інтерпретації. Зокрема, відомості щодо 
криміналістичної характеристики не завжди враховуються при висвітленні 
питань з організації та планування розслідування, передусім при визначен-
ні типових версій, або навпаки, якщо типові версії і позначаються, то без 
посилань на відповідні дані, які відображені в криміналістичній характерис-
тиці. Все це не сприяє формуванню нових і модернізації існуючих методик 
розслідування окремих категорії злочинів.

У зв’язку з цим нагальною є потреба в з’ясуванні місця типових версій 
у структурі окремої криміналістичної методики розслідування злочинів 
і характеру взаємозв’язків з іншими елементами цієї структури.

При наданні відповідей на поставлені запитання слід керуватися на-
ступними підходами до визначення такої категорії, як «типова версія». По-
перше, типова версія – це інформаційна модель, що базується на позитив-
ному, достовірному знанні, яке сформоване на підставі узагальнення прак-
тики розслідування окремої категорії злочинів і трансформації результатів 
цього узагальнення в теоретичні положення, де особливим джерелом ви-

1 Див.: Журавель В. А. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних 
методик розслідування злочинів // Вісник Академії правових наук України. — Х., 
2007. — Вип. 2 (49). — С. 177–187; Він же. Окрема криміналістична методика роз-
слідування злочинів: форма, структура, зміст // Теорія та практика судової експерти-
зи і криміналістики. — Х., 2007. — Вип. 7. — С. 17–25 та ін.

2 Див.: Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные 
вопросы российской криминалистики. — М., 2001. — С. 127.

3 Див.: Гавло В. К. К вопросу о криминалистической методике как информационно-
познавательной системе в деятельности по предотвращению, раскрытию и расследова-
нию преступлений // Проблемы программирования, организации и информационного 
обеспечения предварительного следствия: Межвуз. науч. сб. — Уфа, 1989. — С. 101–107; 
Журавель В. А. О структуре частной криминалистической методики // Криминалистика 
и судебная экспертиза. — К., 1995. — Вып. 47. — С. 62–67 та ін.
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ступають відомості про наявність кореляційних зв’язків між елементами 
криміналістичної характеристики цих злочинів. По-друге, інформаційною 
базою типових версій є частота зустрічальності версій конкретних (робочих), 
а вірніше, частота зустрічальності правильно виведених наслідків з цих 
версій, що підтверджено в ході розслідування. По-третє, інформаційну 
структуру типових версій становлять відомості, сформульовані відносно 
даних, що входять до криміналістичної характеристики певного виду (під-
виду) злочинів і предмета доказування, де головними виступають дані сто-
совно особи злочинця. По-четверте, типізацію версій доцільно здійснювати 
до конкретного виду (підвиду) злочинів, певного етапу розслідування, від-
повідної типової слідчої ситуації.

Спираючись на викладене, насамперед слід звернути увагу на існування 
зв’язку між криміналістичною характеристикою певного різновиду злочинів 
і типовими версіями. Більше того, мають рацію ті вчені-криміналісти, які 
наголошують на тому, що основним призначенням криміналістичної харак-
теристики є побудова типових версій, а якщо таких версій запропоновано 
не буде, то можна вважати дослідження незакінченим і таким, що потребує 
додаткових розробок1. Отже, з огляду на інформаційний підхід до форму-
вання структури окремої криміналістичної методики типові версії є похід-
ними від криміналістичної характеристики, оскільки саме вона, вірніше, 
кореляційні зв’язки між її елементами, розглядаються як необхідні джерела 
для їх формування. Зазначене свідчить про те, що формування криміналіс-
тичної характеристики злочинів і типових версій є невід’ємною процедурою, 
яка включає в себе три послідовні етапи:

1) узагальнення значної вибірки кримінальних справ, здійснене за спе-
ціальною програмою емпіричних спостережень;

2) виявлення кореляційних зв’язків між її елементами;
3) розроблення типових слідчих версій на базі результатів кореляційного 

аналізу співвідношень між елементами криміналістичної характеристики2.
Крім криміналістичної характеристики, типові версії пов’язані і з типо-

вими слідчими ситуаціями за принципом «кожній типовій слідчій ситуації 
відповідають «свої» типові версії». Саме такий підхід до типізації є найбільш 
придатним, оскільки подібні версії найтісніше наближені до реальних ситу-
ацій розслідування, що дає можливість найпродуктивніше використовувати 
їх для побудови версій робочих. Як позитивний приклад слід відзначити 
прагнення деяких науковців запроваджувати зазначений підхід до здійснен-
ня типізації ситуацій і версій. Так, М. В. Капустіна до кожної типової слідчої 
ситуації початкового етапу розслідування крадіжок вантажів, учинених 
групою осіб, запропонувала перелік типових версій, що дозволило визна-
чити оптимальну систему слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, 
які необхідно здійснити, з тим щоб максимально повно перевірити версії та 

1 Див.: Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: реальність чи 
ілюзія? // Правничий часопис Донецького університету. — 2001. — № 1(6). — 
С. 57.

2 Див.: Синчук В. Л. Розслідування вбивств: шляхи вдосконалення: Монографія / 
За ред. В. А. Журавля. — Х., 2005. — С. 25.
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продуктивно вплинути на ситуацію (скорегувати її)1. Цей досвід заслуговує 
на підтримку та поширення як необхідний і доцільний при формуванні 
окремих криміналістичних методик розслідування й інших категорій зло-
чинів.

Типові версії мають безпосереднє відношення й до організації та пла-
нування розслідування. Щодо організаційного аспекту, то йому найбільш 
точну характеристику дали О. Н. Колесніченко і Г. А. Матусовський, слуш-
но вказавши, що «використання системи типових версій вносить у розслі-
дування елемент точності, повноти, допомагає слідчому проаналізувати відо-
мі йому аналогічні ситуації та відібрати придатні під конкретний випадок 
з літературних джерел. Ознайомлення зі схемою таких версій дозволяє одно-
моментно охопити й перспективно намітити всі можливі основні напрямки 
розслідування»2 . Дійсно, типові версії здатні «підказати», серед якої кате-
горії осіб найбільш імовірніше може знаходитися злочинець і в якому на-
прямку треба його шукати, тим більше, якщо досліджувана по справі ситу-
ація буде віднесена до однієї з категорій завдань, що мають схожі умови 
вирішення. При цьому на перший план висуваються розпізнання події зло-
чину та порівняння його з еталонами, що відображені в літературних дже-
релах і зберігаються у свідомості слідчого. Як зазначає В. О. Коновалова, 
типові версії існують у своїх стабільних характеристиках незалежно і сто-
совно до конкретної ситуації уявно накладаються як певний стандарт, де 
деталі не мають значення. Тут уже важливим є те, наскільки конкретна си-
туація збігається з криміналістичним еталоном події, як можливе пояснення 
для визначення напрямку розслідування3.

При плануванні розслідування типові версії виступають своєрідним 
«зародком» для висунення загальних, а іноді й окремих слідчих версій з кон-
кретної кримінальної справи. Йдеться передусім про умови невизначеності 
події, притаманні початковому етапу розслідування, де орієнтація слідчого 
саме на типові версії надає йому можливість висунути найбільш вичерпний 
перелік робочих (конкретних) версій і тим самим охопити максимальне коло 
питань, що входять до предмета доказування, і відобразити їх у плані роз-
слідування в кримінальній справі. Ось чому аби побудувати перспективну 
робочу слідчу версію з конкретної кримінальної справи, недостатньо мати 
тільки певні фактичні дані, які є підґрунтям відповідних гіпотетичних суд-
жень. Необхідно також загальне уявлення стосовно взаємозв’язків між дво-
ма групами даних – вихідних і шуканих. Щодо останнього різновиду, то це 
уявлення до певної міри формується на підставі відомостей, акумульованих 
у типових версіях.

Завдяки розробленню концепції типових версій останнім часом більш 
широко запроваджуються формалізовані програми розслідування та алго-

1 Див.: Капустіна М. В. Розслідування крадіжок вантажів на залізничному тран-
спорті: Монографія / За ред. В. О. Коновалової. — Х., 2008. — С. 133–142.

2 Колесниченко А. Н., Матусовский Г. А. О системе версий и методике их по-
строения // Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1970. — Вып. 7. — 
С. 10.

3 Див.: Коновалова В. Е. Версия: концепция и функция в судопроизводстве: Мо-
нография. — Х., 2007. — С. 61.
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ритми дій слідчого в певній ситуації1. Головними напрямками таких дослід-
жень є: по-перше, типізація (за змістом) вихідної інформації про злочин; 
по-друге, визначення типового переліку слідчих ситуацій і надання до кож-
ної з них типового переліку версій; по-третє, визначення завдань розсліду-
вання, що характерні для кожної типової слідчої ситуації; по-четверте, ви-
значення засобів вирішення типових завдань розслідування відповідно до 
типової ситуації та версії; по-п’яте, формулювання типового переліку дій 
(програми) як засобу вирішення завдань, перевірки версій і впливу на від-
повідну ситуацію2. При цьому обов’язковою умовою розроблення такого 
роду програм є чітка прив’язка типових версій до типових ситуацій, які 
можуть виникати на певному етапі розслідування. У цьому аспекті типові 
слідчі ситуації є основою класифікації та сферою реалізації типових версій, 
тобто кожній типовій слідчій ситуації певного етапу розслідування прита-
манні «свої» типові слідчі версії.

Отже, можна стверджувати, що типові версії в структурі елементів 
окремої криміналістичної методики розслідування злочинів посідають сво-
єрідне проміжне місце, оскільки формуються на підставі відомостей, що 
відображені в криміналістичній характеристиці, а застосовуються при орга-
нізації та плануванні розслідування.

О. К. Чернецький, аспірант кафедри 
криміналістики Національної юридич-
ної академії України імені Ярослава 
Мудрого

СЛІДЧИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК САМОСТІЙНА СЛІДЧА ДІЯ

Розглянуто сучасні проблеми слідчого експерименту відносно самостій-
ності цієї слідчої дії. Здійснено порівняння слідчого експерименту з такими 
слідчими діями, як огляд місця події, перевірка показань на місті та судова 
експертиза.

Рассмотрены современные проблемы следственного эксперимента 
относительно самостоятельности этого следственного действия. Осу-
ществлено сравнение следственного эксперимента с такими следственными 
действиями, как осмотр места происшествия, проверка показаний на мес-
те и судебная экспертиза. 

1 Див.: Шаталов А. С. Криминалистические алгоритмы и программы. Теория. 
Проблемы. Прикладные аспекты. — М., 2000. — С. 197–246; Коновалова В. Алго-
ритмізація в теорії криміналістики // Вісник Академії правових наук України. — Х., 
2007. — Вип. 1 (48). — С. 169–174 та ін.

2 У криміналістичній літературі пропонувалися й інші підходи до побудови ал-
горитмічних схем дій слідчого (див.: Асташкина Е. Н., Марочкин Н. А. Криминалис-
тические алгоритмы в расследовании квартирных краж: Учеб. пособ. — М., 2003. — 
С. 14–19 та ін.).
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У процесуальній і криміналістичній літературі зустрічалися різні визна-
чення, що позначають поняття слідчої дії, яку на сьогодні прийняте назива-
ти слідчим експериментом.

Серед багатьох криміналістів Л. Ю. Ароцкер один з перших розробив тео-
ретичні основи слідчого експерименту: визначив його місце в системі слідчих 
дій, вказуючи на самостійність слідчого експерименту; позначив тактичні осно-
ви і мету проведення слідчого експерименту, що сприяло подальшому розвитку 
цього поняття в криміналістичній і процесуальній літературі1.

Стосовно цього питання Р. С. Бєлкін розглядав слідчий експеримент 
не тільки як слідчу дію, а й як метод пізнання; розмежовував його від 
експертного та судового експерименту2. Він визначив його як слідчу дію, 
що полягає в проведенні спеціальних дослідів з метою перевірки зібраних 
у справі доказів, одержання нових доказів, перевірки й оцінки слідчих 
версій про можливості існування тих або інших фактів, що мають зна-
чення у справі3. 

В. О. Коновалова визначає слідчий експеримент як слідчу дію, що 
полягає в проведенні дослідів з метою перевірки того, чи могли відбути-
ся за певних умов ті або інші події і яким саме чином4.

На думку Н. І. Гуковської, слідчий експеримент є слідчою дією, що 
має завданням за допомогою дослідів і випробувань, проведених слідчим, 
установити, могла чи не могла відбутися яка-небудь дія, подія або явище 
в певних умовах і певним чином5.

Сутність слідчого експерименту В. Прерад визначив так: «… це 
слідча дія, що полягає в проведенні дослідів і випробувань у штучно 
створених або обраних і систематично змінюваних умовах, з метою 
одержання нових і перевірки існуючих доказів, перевірки версій про 
можливість і неможливість існування певних фактів, подій, явищ вза-
галі або в певних умовах і встановлення інших обставин, що мають 
значення у справі»6.

У позиціях названих вчених досить точно показується сутність слідчо-
го експерименту, а також перелічуються його основні конструктивні еле-
менти (діяльність особи, яка проводить експеримент; предмет експеримен-
тального дослідження; експериментальний характер цієї слідчої дії), вка-
зується методика експериментування, цілі слідчого експерименту.

Пізніше до проблеми слідчого експерименту звернулися Ф. В. Глази-
рін і А. П. Кругліков. Вони визначають експериментальний метод, що 
використовується в процесі розслідування, як окремий прийом і як само-

1 Див.: Ароцкер Л. Е. Использование данных криминалистики в судебном разби-
рательстве. — М., 1964.

2 Див.: Белкин Р. С. Эксперимент в следственной судебной и экспертной практи-
ке. — М., 1964.

3 Див.: Криминалистика: Учебник / Под ред. Р. С. Белкина. — М., 1986.
4 Див.: Криминалистика / Под ред. В. Ю. Шепитько. — К., 2004. — С. 326.
5 Див.: Гуковская Н. И. Следственный эксперимент. — М., 1958.
6 Прерад В. Следственный эксперимент: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 

1969.
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стійну слідчу дію, передбачену кримінально-процесуальним законодав-
ством1.

При аналізі наведених визначень видно, що слідчий експеримент 
значно відрізняється від інших процесуальних і слідчих дій, тому спроби 
його ототожнення з експертизою, оглядом місця події або перевіркою 
показань на місті є хибними. А оскільки слідчий експеримент – само-
стійна слідча дія, вона повинна мати власне джерело доказування.

Відмінною рисою слідчого експерименту є те, що він являє собою 
складну слідчу дію, вироблену в штучно відтвореній обстановці, із за-
стосуванням дослідів, різною варіацією умов2, у той час, як слідчий огляд 
має одне загальне завдання: зафіксувати все те, що побачив слідчий, 
а також виявити й вилучити сліди та речові докази3.

Вказуючи на самостійність слідчого огляду та слідчого експерименту 
як окремих процесуальних дій, Р. С. Бєлкін підтверджував це положення 
таким: 1) «... при огляді ми сприймаємо тільки результат події, а при екс-
перименті – і подію, і його результат»; 2) при огляді ми маємо справу 
тільки з матеріальними слідами й об’єктами. Шляхом же експерименту 
можуть бути встановлено обставини, явища, що не залишають матеріаль-
них слідів; 3) при огляді ніяких випробувань об’єктів не провадиться, тоді 
як експеримент у самій своїй основі складається з подібних випробувань; 
4) «… протокол експерименту містить докладний опис зроблених дослі-
дів, а протокол слідчого огляду лише фіксує стан об’єктів, що оглядають-
ся, і прийоми огляду»4.

Відмінність слідчого експерименту від огляду місця події полягає 
в тому, що ця слідча дія призначається для одержання не первинних даних 
про подію злочину, а нових і перевірки вже наявних доказів, а також пере-
вірки версій про можливості існування певних фактів, подій, явищ, що 
здійснюється в максимально наближених умовах. Огляд місця події перед-
бачає безпосереднє сприйняття слідчим об’єктів з метою виявлення слідів 
злочину й інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також 
одержання нових даних, що мають значення для справи5.

Експеримент за своїм характером близький й до деяких видів екс-
пертиз, які в процесі свого проведення вимагають здійснення дослідів. 
Якщо слідчий експеримент має завдання встановити, могла або не могла 
відбутися певна подія, дія, явище, то й на призначення експертизи ста-
виться це саме питання6. Застосування слідчого експерименту й експер-
тизи нерідко змішуються. Існують випадки, коли для рішення окремих 

1 Див.: Глазырин Ф. В., Кругликов А. П. Следственный эксперимент. — Волгоград, 
1981.

2 Див.: Колмаков В. П., Ароцкер Л. Е. Следственный эксперимент на предвари-
тельном следствии / Под ред. проф. Н. Н. Бокариуса. — Х., 1949. — С. 6.

3 Див.: Гуковская Н. И. Следственный эксперимент. — М., 1958. — С. 6.
4 Белкин Р. С. Теория и практика следственного эксперимента. — М.,1959. — 

С. 14.
5 Див.: Криміналістика: Підручник / В. М. Глібко, А. Л. Дудніков, В. А. Журавель 

та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К., 2001. — С. 217.
6 Див.: Гуковская Н. И. Следственный эксперимент. ... — С. 6–7.
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питань у справі треба призначати експертизу, а проводиться слідчий екс-
перимент, або навпаки.

Слідчий експеримент за своїми окремими ознаками нагадує пере-
вірку показань на місці, однак між цими слідчими діями є істотні розход-
ження.

Перевірка показань на місці та слідчий експеримент належать до групи 
перевірочних слідчих дій, призначених для перевірки фактичних даних, 
установлених у процесі розслідування1. Однак ці слідчі дії мають різні під-
стави для їх проведення. Перевірка показань на місці проводиться тоді, якщо 
в показаннях допитаної особи містяться фактичні дані, пов’язані з обстанов-
кою конкретного місця, але вони неповні або містять суперечності, які 
можливо перевірити тільки зіставленням з обстановкою на місці події2. 
Слідчий же експеримент проводиться тоді, коли наявні фактичні дані необ-
хідно перевірити дослідним шляхом. Його проведенням можуть перевіря-
тися не тільки показання допитаної особи, а й інші фактичні дані, встанов-
лені в процесі розслідування, а також слідчі версії3.

Слід врахувати той факт, що чинне законодавство забороняє об’єднання 
декількох процесуальних дій в одній, внаслідок чого з’являється необхід-
ність у розмежуванні таких дій, як експертиза та слідчий експеримент.

Відмінність експертизи від слідчого експерименту полягає в проце-
суальній природі цих процесуальних дій. Їх можна розмежувати за 
суб’єктами проведення цих дій. Слідчий експеримент проводиться слід-
чим, у провадженні, якого знаходиться кримінальна справа, а експертизу 
проводить експерт, який володіє спеціальними знаннями в конкретній 
галузі. Таким чином, суб’єкти, що здійснюють дані процесуальні дії, 
перебувають у різних процесуальних становищах і можуть проводити 
тільки ті дії, які входять у їх компетенцію.

Однак експерти при проведенні експертизи можуть виконувати екс-
перименти (досліди). Ці досліди Р. С. Бєлкін називав науковим експери-
ментом: «… досліди, які проводяться експертом у процесі дослідження, 
є науковими експериментами»4. Але, незважаючи на це, досліди прове-
дені експертом, істотно відрізняються від тих, які проводить слідчий 
у слідчому експерименті. Однією з таких відмінностей є необхідність для 
експерта володіти й застосовувати спеціальні знання в тій або іншій га-
лузі для проведення експертизи. Іншими словами, експерт керується 
положеннями певної галузі знань, для відповіді на поставлені перед ним 
питання стосовно конкретного випадку. Без цих знань неможливо про-
вести експертне дослідження і відповісти на запитання, поставлені слід-
чим перед експертом.

1 Див.: Шейфер С. А. Познавательное значение следственных действий и их 
система // Вопросы борьбы с преступностью. — М., 1972. — Вып. 15. — С. 68–69.

2 Див.: Гуковская Н. И. Право суда на производство следственного эксперимента // 
Сов. юстиция. — 1958. — № 4. — С. 37.

3 Див.: Белкин Р. С. Экспериментальный метод исследования в советском уголов-
ном процессе и криминалистике: Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. — М., 1961. — 
С. 12.

4 Белкин Р. С. Теория и практика следственного эксперимента. ... — С. 19.
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При проведенні й оцінці слідчого експерименту від слідчого не ви-
магається володіння спеціальними знаннями. «Наочність, очевидність 
одержаних у результаті проведення слідчого експерименту висновків до-
зволяють самому слідчому оцінити їх»1. Цією слідчою дією встановлю-
ються такі обставини, які можуть бути з’ясовані на основі знань, якими 
володіє слідчий.

Експеримент, що проводиться в рамках експертизи, на відміну від слід-
чого експерименту є не самостійною процесуальною дією, а елементом 
процесу дослідження доказів. Експертний експеримент як метод досліджен-
ня – «… вирішальна умова при криміналістичній експертизі речових доказів»2. 
Експертний експеримент являє собою науковий прийом експерта при до-
слідженні речових доказів, що проводиться в лабораторних умовах, а слідчий 
вирішує питання, які мають значення для справи, використовуючи знання 
в галузі криміналістики, а не в яких-небудь вузьких, спеціальних галузях 
(почеркознавство, трасологія, балістика, судова медицина).

У кримінальному судочинстві слідчий експеримент є процесуальною 
дією, яка проводиться на стадії досудового слідства, однак це не заперечує 
той факт, що експеримент може проводитися й на інших стадіях кримі-
нального процесу. На стадії судового розгляду суддя, так само як і слідчий, 
уповноважений проводити експерименти з метою перевірки зібраних 
у справі доказів. У цілому експеримент, що проводиться на стадії судо-
вого розгляду, переслідує ті ж самі цілі, що й експеримент на стадії до-
судового слідства: перевірка зібраних у справі доказів, оцінка і перевірка 
версій, одержання нових доказів. Через те що між цими діями досить 
багато подібностей, у криміналістичній літературі з’явилися розбіжності 
з приводу чіткої назви експерименту. Так, наводячи приклад зі слідчої 
й судової практики, Н. І. Гуковська той й інший називає «слідчим 
експериментом»3. У свою чергу, щодо експерименту, проведеному слідчим 
на стадії попереднього розслідування, С. А. Голунський застосовував 
термін «судовий експеримент»4, а Л. Ю. Ароцкер указуючи на те, що 
оскільки експеримент проводиться судом під час судового слідства, він 
повинен називатися слідчим, нарівні з тим, що проводиться на стадії по-
переднього розслідування5.

Ф. В. Глазирін і А. П. Кругліков розмежовують поняття слідчого та 
судового експериментів: «Особливості в тактичних умовах проведення 
судового експерименту викликані розходженнями між стадіями судового 
й досудового слідства». І відзначають, що судовий експеримент прово-
диться за правилами, встановленими для цієї дії на досудовому слідстві 
(а саме слідчого експерименту)6.

1 Белкин Р. С. Теория и практика следственного эксперимента. ... — С. 19.
2 Винберг А. И. Основные принципы советской криминалистической экспертизы. 

— М., 1949. — С. 12.
3 Гуковская Н. И. Следственный эксперимент. ... — С. 16.
4 Див.: Голунский С. А. Техника и методика расследования преступлений. — М., 

1934. — Вып. 5. — С. 14.
5 Див.: Ароцкер Л. Е. Вказ. праця. — С. 47.
6 Глазырин Ф. В., Кругликов А. П. Вказ. праця. — С. 55.
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У цьому випадку Р. С. Бєлкін визначав термінологію не розходженням 
або подібністю судового й слідчого експериментів, а тією стадією про-
цесу, на якій ця дія проводиться, вказуючи на те, що в кримінально-
процесуальному законодавстві невипадково розрізняються досудове та 
судове слідство. Експеримент, проведений на стадії судового слідства, він 
називав судовим, а слідчим – той, який здійснювався слідчим на стадії 
попереднього розслідування1.

Таким чином, незважаючи на подібність цих процесуальних дій, 
можна розмежувати їх за суб’єктом проведення експерименту, стадіями 
кримінального процесу та місцем у системі процесуальних дій.

Слідчий і суддя перебувають у різних процесуальних становищах, 
а відтак, проводять експеримент на різних стадіях кримінального про-
цесу. Слідчий має проводити слідчий експеримент. Цей термін чітко відоб-
ражає стадію, на якій проводиться дана слідча дія, а саме – стадію досу-
дового слідства. Так само цей термін указує на процесуальну особу 
(слідчого), який проводить експеримент, і відносить його до системи не 
судових, а слідчих дій.

Дослідження поняття слідчого експерименту та його етапів розвитку 
дозволяє визначити слідчий експеримент як самостійну процесуальну 
дію, що передбачає проведення спеціальних дослідів і випробувань з ме-
тою одержання нових і перевірки вже наявних доказів, а також перевірки 
версій про можливості існування певних фактів, подій, явищ, що здій-
снюється в максимально наближених умовах.

Є. В. Ковкіна, молодший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН 
ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО АПАРАТУ КРИМІНАЛІСТИКИ

Розглянуто особливості формування та сучасний стан термінологічно-
го апарату криміналістики. Викладено проблемні питання, пов’язані із за-
стосуванням спеціальних юридичних і криміналістичних термінів, запропо-
новано практичні рекомендації щодо їх використання.

Рассмотрены особенности формирования и современное положение 
терминологического аппарата криминалистики. Изложены проблемные 
вопросы, связанные с применением специальных юридических и криминалис-
тических терминов, предложены практические рекомендации по их исполь-
зованию.

До загального складу літературної мови, крім загальновживаної сфери, 
входять численні «підмови», кожною з яких користується лише певна не-

1 Див.: Белкин Р. С. Теория и практика следственного эксперимента. ... — 
С. 22.
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величка частина конкретного мовленнєвого колективу. До цих підсистем, які 
постійно вводять у загальнонаціональну мову нові поняття та їх виразники – 
терміни, належить фахове мовлення. Крім суто наукового значення, лексич-
ний склад термінологічних підсистем має також велике практичне, адже 
однозначне та правильне розуміння спеціальних термінів фахівцями необ-
хідне, зокрема, для юридичної сфери, де результати класифікації подій і 
діянь визначають правові наслідки. Взаємодія загальної мови і фахової (на-
укової) постійно зростає, однак термінологічний апарат криміналістики 
залишається недостатньо вивченим та узгодженим, і тому проблема правиль-
ного використання юридичних термінів українською мовою є актуальною.

Мета даної роботи – дослідження особливостей формування та сучас-
ного стану термінологічного апарату криміналістики.

Українська юридична лексика активно розвивалася протягом XVI–
XVIII ст. До її складу входить і криміналістична термінологія, адже 
криміналістика – це юридична наука, яка вийшла із надр судочинства.

М. В. Салтевський у підручнику «Криміналістика (у сучасному викладі)» 
вказує на довготривалі дискусії щодо статусу криміналістики. Так, наприклад, 
у 1955 р. С. П. Мітричев висловився про те, що криміналістика – «це 
юридична наука, яка не вивчає певний правовий бік злочину. Водночас вона 
сприяє розкриттю злочинів, розробляє засоби і методи збирання та 
дослідження доказів»1.

М. В. Салтевський зазначає також, що своє визначення запропонував 
Р. С. Бєлкін (1967), за думкою якого криміналістика – це наука про 
закономірності механізму злочину, виникнення джерел інформації про 
злочин і його учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінки та 
використання доказів, а також про спеціальні засоби й методи судового 
дослідження та запобігання злочинам, які базуються на пізнанні цих 
закономірностей2. Далі вже на основі цієї концепції було сформульовано й 
поняття предмета відповідної науки.

Відтак, у криміналістичній літературі неодноразово виникали дискусії, 
учасники яких намагалися знайти нове або вдосконалити запропоноване, 
однак вони не досягли бажаних результатів. За нашою думкою визначення 
Р. С. Бєлкіна й до сьогодні залишається найбільш правильним і повним, лише 
додаються й дещо уточнюються завдання, які за своєю природою є 
динамічними: змінюються у зв’язку із соціальними перетвореннями в 
суспільстві та відбивають нагальні потреби практики боротьби зі злочинністю. 
Отже, йдеться про відносно нову науку, яка тривалий час не була самостійною 
галуззю знань. Вона має синтетичну природу.

Це стосується також і термінології: вона складається не тільки з правових 
термінів – до її складу входять лексеми інших фахових дисциплін (будівництва, 
фотографії, балістики тощо). Історія формування наукової галузі «криміналістика» 
зумовила використання різноманітного арсеналу правових і природничо-
технічних термінів, які є складовою системи криміналістичних знань.

1 Салтевський М. В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник. — К., 
2005. — С. 15.

2 Див.: Салтевський М. В. Там само. — С. 19.



179

Сучасні проблеми криміналістики

Криміналістична термінологія виявляється однією із найстійкіших 
щодо змін, адже до цього часу в мові збереглися деякі терміни, які 
розвинулися ще на базі давньоруських слів як спеціальні однозначні 
терміни. Наприклад, на самому початку становлення термінології 
криміналістики відбувається поповнення спеціального словника на 
означення понять, пов’язаних зі вчиненням злочину, постановленням 
вироку, ув’язненням, оскарженням судової ухвали, амністією: юрисдикція, 
арешт , карцер та ін.1 У той же час поповнюється розряд термінів, 
пов’язаних із провадженням дізнання та досудового слідства: обшук, 
розшук, слідство. Активізується вживання нових термінів латинського 
походження (апеляція, екзекуція, ордер, кримінал та ін.).

Спостерігався і зворотній процес: часто з розширенням кола 
інтернаціоналізмів у даній галузі термінології помічається її поповнення 
народнорозмовною лексикою. Особливо це стосується лексики на позначення 
основних способів покарання, захисту тощо, наприклад, вигнанець, заслати, 
колодник (на позначення кримінального злочинця), злодій, в’язень. Таким 
чином, разом зі спеціалізацією побутових назв відбувається подальша 
інтернаціоналізація в галузі тезаурусу юридичної лексики.

Із плином часу до термінологічного апарату криміналістики додавалися 
інші терміни, відбиваючи історичні та культурні перипетії, які випадали на 
долю України, її народу та його мови. Цей процес залишається незавершеним, 
бо склад не тільки термінологічних систем, а й усього лексичного запасу 
української мови постійно змінюється, поповнюється, поновлюється. Така 
динаміка  є прямим свідченням  того, що українська мова живе і 
функціонує.

Зважаючи на те що наукова термінологія є показником наукового, 
соціально-економічного та культурного розвитку держави, інтерес до 
проблеми термінології з боку галузевих фахівців і лінгвістів постійно зростає. 
Підвищений інтерес науковців до проблем термінології зумовлений 
практичною потребою – забезпечити всі галузі суспільного і культурного 
життя кодифікованою національною термінологією.

Наукова термінологія відзначається однозначністю, тобто в ідеалі 
кожному терміну відповідає одне значення. Але зараз виникає проблема 
існування двох або декількох слів-термінів на позначення одного явища, 
однієї реалії: у такій ситуації здебільшого одна термінолексема має 
національні корені, а друга – запозичена з іншої мови й утворюється шляхом 
калькування. Найчастіше таке слово-калька має російське походження.

Одна з причин цієї ситуації полягає у тому, що з XVIII ст. російська 
наукова термінологія, яка увібрала в себе запозичення з німецької, 
французької, голландської, англійської мов, почала активно впроваджуватися 
у загальнокультурний словник української літературної мови. За нашою 
думкою, більш вагомим аргументом існування подібного явища є той факт, 
що за час тривалого перебування в складі Російської імперії, а потім і СРСР 
українська наукова література була переважно російськомовною. Звернимо 

1 Див.: Історія української мови. Лексика і фразеологія. — К., 1983. — С. 711.
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увагу на те, що існує багато навчальної літератури з криміналістики, 
посібників для експертів-криміналістів, монографій, довідників тощо, але 
вони укладені в радянські часи російською мовою.

За останні роки ситуація почала дещо змінюватися: з’являються статті, 
наукові розвідки, монографії, підручники з фаху національною мовою, але 
залежність української термінологічної системи від російської термінологічної 
основи дається взнаки. Наприклад, у підручнику «Криміналістика 
(криміналістична техніка): Курс лекцій»1 змістовно висвітлено теоретичні 
та методологічні засади криміналістики, викладено навчальний матеріал 
стосовно криміналістичної техніки, яка використовується під час слідства. 
Лінгвістичний аналіз праці показує, що існує декілька проблемних моментів, 
які стосуються випадків калькування російськомовних елементів. Слід 
відмітити, що сам процес калькування – це один із способів передавання 
іншомовної лексики; здійснюючи калькування іншомовного терміна, ми 
надаємо рідному слову, спеціально створеному з цією метою, значення, яке 
збігається з первинним значенням іншомовного. Вважаємо, що явище 
калькування має бути виправданим, особливо в науковій термінології. 
Йдеться про виявлення в названій праці випадків калькування російських 
сталих сполук: «місця позбавлення волі», «темні особи», «по гарячих слідах». 
Слід зазначити, що в усному мовленні та судовому діловодстві подібні 
випадки ще більше поширені. Отже, факт створення наукової літератури з 
криміналістики національною мовою – це вже значне досягнення наукової 
думки.

Наукова термінологія не є незмінною системою – вона живе, пристосо-
вується до потреб суспільства, твориться життям упродовж духовного роз-
витку суспільства. Велика роль у її збереженні належить словникам, тому 
словник – це безперервний кругообіг набутих і втрачених слів.

Слід відзначити, що на сьогодні є певні здобутки української лексико-
графії в галузі криміналістики. Йдеться про словники В. Ю. Шепітька. Один 
із них – «Криміналістика. Словник термінів»2 – тлумачний, другий – «Кри-
міналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський, російсько-
український)» – тлумачний, перекладний; деякі статті мають ілюстрації, 
довідкові таблиці, схеми, посилання на наукову літературу. Обидва словни-
ки укладено з метою «упорядкування криміналістичних знань, приведення 
їх до певної системи, ‹…› уніфікації визначень, понять, категорій»3. Кожен 
охоплює близько 1500 термінів.

Названі праці відіграють значну роль у практиці криміналістики, адже 
зміст статей словників базується на досягненнях криміналістики й суміжних 
наук, а терміни тлумачаться відповідно до норм чинного кримінального та 
кримінально-процесуального законодавства України. На жаль, у наукових 
дослідженнях і на практиці набуте використовується вкрай недостатньо. 
Доволі поширеними є випадки, коли судді, експерти та наукові співробітники 

1 Криміналістика (криміналістична техніка): Курс лекцій. — К., 2001.
2 Див.: Шепітько В. Ю. Криміналістика. Словник термінів. — К., 2004.
3 Див.: Шепітько В. Ю. Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-

російський і російсько-український). — Х., 2001.
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криміналістичних установ нехтують українськими словами-термінами на 
користь російськомовним. Ще гіршими здаються терміни, які були невдало 
та непрофесіонально перекладені з інших мов – це так звані «перевертні».

Треба якомога частіше звертатися до вже існуючих перекладних 
словників із криміналістики та юриспруденції, навіть якщо з’являється хоча 
б незначний сумнів щодо певного слова, терміна, їх слід перевіряти. Адже 
лише в такий спосіб можна уникнути помилок, вдосконалити власний 
словниковий запас знань і поліпшити загальний добуток криміналістичної 
науки України. Це процес важкий, трудомісткий, він забирає багато часу і 
сил, але порівняно з очікуваним результатом приносить велику користь.

Берегти українське мовне довкілля сьогодні означає не тільки шукати 
способів і засобів уникати російськомовних термінів. Великомасштабні 
глобалізаційні процеси висунули на перше місце у світовій комунікації мову 
англійську, яка не тільки збагачує словник українського науковця, а й витісняє 
з нього значущі слова і вирази. Так формується почуття меншовартості рідної 
мови, її неспроможності обслуговувати найвищі прояви людського духу, до яких, 
безсумнівно, належить і наукова сфера.

Мислення мовними кліше, відсутність опірності чужомовним словам і брак 
зусиль у пошуку відповідних українських мовних засобів вираження наукової 
думки знижують науковий потенціал українського ученого, юриста, правознавця, 
робить їх піддатливими до наукових схем та ідей, нав’язаних ззовні.

Англіцизми, тобто слова та словосполуки, позичені з англійської мови або 
утворені за її взірцями, ринули в українську мову наприкінці ХХ ст. Це явище 
стосується також термінів криміналістики. Англіцизм, як і будь-яке інше позичене 
слово, є доречним, якщо він позначає поняття, що з різних причин ще не назване 
засобами української мови або в ній відсутній рівноцінний відповідник.

Проте, на жаль, масово проникаючи в нашу мову, коли в ній для позначення 
багатьох наукових понять існують значущі терміни, англіцизми витісняють їх. 
Наприклад, у фаховій літературі з криміналістики, наукових розвідках, статтях, 
монографіях та експертних висновках все частіше застосовуються терміни суїцид 
замість українського самогубство; котон – замість бавовна; інтенція – замість 
намір, задум; прайс-лист – замість цінник1 та ін. Таким чином, наявна ще одна 
вагома проблема, що стосується доцільності вживання іншомовних термінів у 
криміналістиці.

М. В. Салтевський зазначає, що криміналістика як юридична наука, що 
виконує соціальну функцію, сприяє державним структурам, правоохоронним 
органам у побудові незалежної, суверенної держави України, а значною 
базою для існування самостійної держави є насамперед державна мова, якою 
повинні користуватися всі державні структури. Отже, застосовуючи 
українську мову на практиці, треба пам’ятати, що в такий спосіб кожен 
вносить свою лепту в зміцнення мови, нації та держави.

Викладені особливості формування та функціонування українського 
термінологічного апарату криміналістики не є вичерпними. Розглянуті 

1 Див.: Пілецький В. Український термін як національно-культурне явище // 
Вісник Львівського університету. — Сер. філол. — 2006. — Вип. 38. — Ч. 1. — 
С. 47–56.
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теоретичні та практичні аспекти порушеної проблеми свідчать про її 
складність і актуальність. Слід зазначити, що, незважаючи на певні труднощі 
й неузгодженості в становленні криміналістичної української термінології 
та застосування української мови в криміналістиці взагалі, українська наука 
і практика мають незаперечні досягнення в цій галузі. Проблеми, що 
виникають, можна істотно зменшити завдяки спільним зусиллям експертів-
криміналістів і лінгвістів.

Н. Н. Космина, начальник отдела 
НИЭКЦ при ГУ МВД Украины в Харь-
ковской области

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ

ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ

Розглянуто закономірності, притаманні розкраданню сильнодіючих або 
отруйних речовин. Запропоновано класифікацію сильнодіючих або отруйних 
речовин, в основу якої покладено мету їх застосування.

Рассмотрены закономерности, присущие хищениям сильнодействующих 
или ядовитых веществ. Предложена классификация сильнодействующих или 
ядовитых веществ, в основу которой положена цель их использования.

Важное значение в решении задачи всестороннего, полного, объективного, 
быстрого и эффективного расследования преступлений в сфере незаконного 
оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, имеет 
разработка современной частной криминалистической методики расследо-
вания этих преступлений. Изучение способа преступления как действия 
(бездействия) субъекта преступного посягательства является одной из 
актуальных проблем юридической науки.

Действующее уголовное законодательство (ст. 321 УК Украины) в отли-
чие от прежних уголовно-правовых норм дополнено новыми квалифициру-
ющими признаками: «незаконное производство, изготовление, приобретение, 
перевозка, пересылка или хранение с целью сбыта, сбыт ядовитых или 
сильнодействующих веществ …».

В фармации существуют два списка лекарственных средств – А (ядовитые) 
и В (сильнодействующие).

К списку А отнесены лекарственные средства, назначение, применение, 
дозирование и хранение которых в связи с высокой токсичностью должны 
производиться с особой осторожностью.

К списку Б отнесены лекарственные средства, назначение, применение, 
дозирование и хранение которых должны производиться с предосторожнос-
тью в связи с возможными осложнениями при их применении без медицин-
ского контроля1.

1 См.: Государственная фармакопея. Десятое издание. — М., 1968.
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В комментариях к ст. 321 УК Украины говорится о Перечне ядовитых 
и сильнодействующих лекарственных средствах от 17 августа 2007 г., утверж-
денном приказом Министерства здравоохранения № 490, и Перечне ядовитых 
веществ… от 20 июня 1995 г., утвержденном постановлением Кабинета 
Министров Украины № 440. Все это, безусловно, свидетельствует 
о повышенном внимании законодателей к проблемам утечки в незаконный 
оборот сильнодействующих или ядовитых веществ.

Доля этих препаратов в общем объеме незаконного оборота наркотиков 
относительно невелика, но это не значит, что данная проблема не является 
актуальной. На территории Украины в незаконном обороте наркотиков 
отмечается сезонность, зависящая от созревания растительного сырья. Так, 
в зимний период количество конопли и маковой соломки уменьшается. В это 
время работникам правоохранительных органов чаще приходится сталки-
ваться с немедицинским потреблением «официальных» наркотических, 
сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств наркоманами и по-
требителями. В связи с этим в криминалистике исследование способов 
незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами 
с целью сбыта, должно быть направлено на выяснение наиболее 
распространенных приемов преступлений при сбыте таких веществ, 
выявление типичных мест и определение времени преступления, описание 
его материальных и идеальных следов.

Способ преступления будет определять образование тех или иных 
материальных следов. В этой категории преступлений материальными сле-
дами будут сами сильнодействующие или ядовитые вещества, их упаковка, 
микроследы и микрочастицы сильнодействующих или ядовитых веществ 
на материалах, используемых для их упаковки, руках виновных, следы паль-
цев рук на упаковке, денежных купюрах, а также деньги и иные ценности, 
переданные в качестве платы за сбытые сильнодействующие или ядовитые 
лекарственные препараты.

Значит, часть перечисленных следов может быть установлена только 
после проведения экспертизы, для чего предметы, на которых предполага-
лось наличие следов рассматриваемого вещества, направляются в экспертное 
учреждение.

Изъятие в разных местах как стандартных упаковок с признаками вне-
шнего воздействия либо их частей, так и самодельных упаковок, в которых 
хранятся сильнодействующие или ядовитые вещества, может потребовать 
проведения комплексного трасологического и материаловедческого иссле-
дования. В данном случае проводятся экспертизы по установлению принад-
лежности к сильнодействующим или ядовитым лекарственным препаратам, 
определению количества действующего вещества, соответствующего мар-
кировке на упаковке. Исследованию подвергаются денежные купюры, 
помеченные специальными химическими веществами, которые использова-
лись при закупке веществ. Проводятся фоноскопические экспертизы записей 
разговоров лиц, в которых подтверждается их преступный умысел.

Зачастую преступления, предметом которых являются сильнодейству-
ющие или ядовитые вещества, совершают лица, имеющие доступ к этим 
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веществам по роду своей деятельности или получившие право на владение 
ими на законном основании.

По нашему мнению, сильнодействующие и ядовитые лекарственные 
препараты и другие ядовитые вещества можно разделить на три группы. 
В основу классификации положена цель использования сильнодействующих 
или ядовитых лекарственных препаратов:

1) лекарственные средства, используемые для лечения;
2) лекарственные сильнодействующие препараты, воздействующие 

на центральную нервную систему человека, используются лицами, в це-
лях снятия нервного напряжения либо для ослабления синдрома абсти-
ненции (барбитураты, реладорм, трамадол, фенобарбитал, нитразепам, 
диазепам, ампицилин), например, наиболее часто встречающийся в не-
законном обороте наркотиков героин нередко содержит в качестве при-
месей компоненты препаратов, усиливающих его наркотический эффект 
(диазепам, барбитураты);

3) вещества, используемые для приведения в беспомощное состояние 
потерпевшего при совершении корыстно-насильственных преступлений 
(клофелин, тиопентал натрия, сильнодействующие снотворные препараты 
и все ядовитые вещества).

Характерными особенностями развития и распространения современной 
уголовной преступности являются тенденция к росту преступлений с при-
менением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевших, в том 
числе растет количество разбоев с использованием сильнодействующих 
веществ, особенно клофелина. Нередки случаи использования в этих целях 
снотворных препаратов и средств для наркоза, приводящих жертву в беспо-
мощное состояние. Известны случаи умышленного отравления людей пес-
тицидами и другими ядовитыми веществами.

Производство сильнодействующих или ядовитых лекарственных средств, 
так же как и производство сильнодействующих или ядовитых веществ для 
нужд химической промышленности, сельского хозяйства и т. п., возможно 
в условиях специализированных предприятий путем использования соответ-
ствующих технологий и оборудования.

При производстве, хранении и использовании сильнодействующих или 
ядовитых веществ одним из способов их хищений является создание 
неучтенных излишков, предшествующих изъятию похищенного. Считаем, 
что наиболее типичными способами создания таких излишков являются:

— неполное оприходование сырья посредством использования приборов, 
уменьшающих определение действующего вещества, занижение или 
завышение их характеристик (влажность, качество, объем) сырья;

— недовложение сильнодействующих или ядовитых веществ 
в лекарственные средства или пестициды;

— интенсификация существующих технологий производства с целью 
получения из сырья большего количества сильнодействующего или ядови-
того вещества по сравнению с установленными нормами;

— завышение сведений о количестве и качестве списанной как брак 
готовой продукции;
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— списание сильнодействующих или ядовитых веществ по ранее 
исполненным заявкам потребителей с подделкой документов на отпуск этих 
веществ;

— списание сильнодействующих или ядовитых лекарств как 
использованных по назначению врача на выписавшихся или умерших 
больных;

— уменьшение предписанных доз сильнодействующих или ядовитых 
препаратов при лечении больных в медицинских учреждениях;

— подмена одного сильнодействующего или ядовитого препарата другим 
либо подмена на лекарства, не содержащие сильнодействующие или ядовитые 
вещества, либо на препараты с истекшим сроком хранения.

Одним из условий, способствующих совершению рассматриваемых 
преступлений, является халатность должностных лиц, в обязанности которых 
входит контроль за производством, получением, хранением и использова-
нием сильнодействующих или ядовитых веществ, а также составление 
отчетности об их использовании.

Действия представителей юридических лиц при незаконном сбыте 
сильнодействующих или ядовитых веществ обычно связаны с определенными 
финансово-хозяйственными операциями. Как правило, это умышленное 
искажение финансово-хозяйственной отчетности, отсутствие надлежащего 
учета данных веществ и денежных средств.

Такого рода незаконные действия с сильнодействующими или ядовитыми 
веществами совершаются в рамках кредитно-денежных, договорных 
и расчетных отношений между хозяйствующими субъектами. Необходимым 
условием для их совершения являются, кроме заключения договора купли-
продажи (контракта поставки, обмена-дарения и т. п.), выписывание счета-
фактуры, товарно-транспортных накладных, платежных поручений на перевод 
денежных средств на расчетный счет юридического лица. В связи с этим обе 
стороны составляют различные документы (гарантийные письма, договоры, 
платежные поручения), заполняют чеки, в которых и отражаются факты 
незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами.

Носителями идеальных следов при незаконном сбыте сильнодействую-
щих или ядовитых веществ выступают должностные лица и другие работ-
ники субъектов хозяйственной деятельности, сотрудники контролирующих 
органов, работники, причастные к созданию, учреждению и регистрации 
коммерческой организации, лица, отпускавшие и получавшие эти вещества, 
родственники, знакомые обвиняемых.

Итак, способы осуществления незаконного сбыта сильнодействующих 
или ядовитых веществ могут быть дифференцированы на три группы:

1) сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ в виде лекарственных 
препаратов и химических веществ физическими лицами;

2) сбыт рассматриваемых веществ путем введения их в организм по-
терпевшего с целью приведения его в беспомощное состояние при совер-
шении преступлений;

3) реализация этих веществ без лицензий при осуществлении предпри-
нимательской деятельности.
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Следует четко представлять себе криминалистические закономерности, 
присущие тому или иному способу хищения сильнодействующих или 
ядовитых веществ. Знание способов хищения необходимо для планирования 
и проведения эффективной профилактической работы. Это позволяет 
учитывать слабые места в производственном цикле, системе охраны, орга-
низации учета и контроля, а также используемые расхитителями каналы, по 
которым происходит утечка лекарственных средств.



187

Загальні положення судової експертизи...

Е. Ю. Прошакова, соискатель кафедры 
судебных экспертиз Московской госу-
дарственной юридической академии

ПРАВОВЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ 
АВТОРОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕКСТОВ 

ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

Розглянуто мовленнєві твори Інтернет-комунікації, формалізовані у ви-
гляді текстів електронних повідомлень як об’єкт судово-авторознавчих 
досліджень. Зроблено спробу криміналістичної інтерпретації особливостей 
мовлення авторів електронних повідомлень, критичного переосмислення 
деяких правових і методологічних аспектів експертизи мовлення відносно 
текстів електронної комунікації та перспективних завдань дослідження, 
що випливають із цього.

Рассмотрены речевые произведения Интернет-коммуникации, 
формализованные в виде текстов электронных сообщений как объект судебно-
автороведческих исследований. Предпринята попытка криминалистической 
интерпретации особенностей речи авторов электронных сообщений, крити-
ческого переосмысления некоторых правовых и методологических аспектов 
экспертизы речи относительно текстов электронной коммуникации 
и вытекающих из этого перспективных задач исследования.

Проникновение Интернета в различные сферы человеческой деятельнос-
ти является непременным объектом научного интереса исследователей на 
протяжении последних десятилетий. В свою очередь, интенсивное развитие 
компьютерных технологий и освоение Интернет-пространства приводят 
к  возникновению  новых  способов  и  условий  совершения  уже 
«кодифицированных» преступлений с применением компьютерных техноло-
гий (например, мошенничество, кража, присвоение и др.). Наряду с указанным 
видом преступлений, способ совершения которых так или иначе связан с при-
менением компьютерных технологий для неправомерного доступа к компью-
терной информации или системе, с развитием сферы Интернет-технологий 
содержание многих статей УК РФ в современной редакции1 дает основания 
для их применения к ряду проявлений сетевой активности пользователей: 

1 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ. — 
23-е изд. — М., 2008.

СУДОВІ АВТОРОЗНАВЧА СУДОВІ АВТОРОЗНАВЧА 
ТА ПОЧЕРКОЗНАВЧА ТА ПОЧЕРКОЗНАВЧА 

ЕКСПЕРТИЗИЕКСПЕРТИЗИ
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например, доведение до самоубийства (ст. 110), преступления против чести 
и достоинства (ст. 129, 130), понуждение к действиям сексуального характера 
(ст. 133) посредством электронных посланий, вовлечение несовершеннолет-
него в совершение антиобщественных действий (ст. 151) и других обществен-
но опасных деяний, важным элементом криминалистической характеристики 
которых может выступать опосредованность способов совершения тех или 
иных деяний вербальным пространством Интернета. Следует подчеркнуть, 
что речь идет именно о криминалистической характеристике, а не уголовно-
правовой, в отличие от которой первая имеет скорее вспомогательный харак-
тер, связана со способом совершения и сокрытия преступления, служит целям 
его расследования и раскрытия. Кроме того, в отношении большинства 
указанных статей исследователи вынуждены констатировать недостаточную 
определенность способа и степени их возможного применения к среде Интер-
нета ни оперативно-следственными органами, ни судом1.

В то же время активность в русскоязычном сегменте Интернета стреми-
тельно набирает обороты: по данным отчета исследовательской компании 
Ромир о результатах исследования аудитории Рунета во втором квартале 2007 г. 
численность последней составила 21% от общего числа россиян старше 18 лет 
(порядка 25 млн чел.), превысив показатель 2001 г. более чем в два раза. Вмес-
те с тем, сравнялось соотношение мужчин и женщин в половом составе ауди-
тории, средний возраст которой – 31 год. Процесс интенсификации развития 
Интернета привлекает внимание все большего числа исследователей из 
различных отраслей социально-гуманитарного знания. Обобщающим по 
отношению к этим исследованиям может служить высказывание В. Н. Мона-
хова относительно места «интернетизации» в системе факторов обществен-
ного развития: «… сам человек, чтобы сохранять статус «человека разумного», 
должен во все большей степени становиться «человеком информационным». 
Развитие и освоение информационно коммуникационных технологий (ИКТ) 
обрело значимость одного из самых действенных факторов личностного, об-
щественного и государственного развития …»2.

Приведенное статистическое свидетельство роста вовлеченности 
в Интернет-активность разнообразных категорий пользователей обусловли-
вает необходимость его пропорционального отражения в правоприменитель-
ной практике. Так, эта тенденция не может не обратить на себя внимание 
исследователей проблем теории и практики судебной экспертизы: при рас-
следовании преступлений в сфере компьютерной информации уже сложилась 
экспертная практика, оформившаяся в отдельный род судебных экспертиз – 
судебные компьютерно-технические экспертизы3, в составе которых 
выделяют отдельный вид – судебную компьютерно-сетевую экспертизу. На-
ряду с этим в научных исследованиях с очевидностью отражается тот факт, 
что такие источники судебных доказательств в современной следственной 

1 См.: Пушкин Д. С. Интернет и противоправные деяния: теоретический аспект: 
Дис. … канд. юрид. наук. — М., 2003. — С. 120–146.

2 Монахов В. Н. СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования. — М., 
2003. — С. 9.

3 См.: Россинская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспер-
тиза. — М., 2001.
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и судебной практике, как «документ» и «иные документы», все чаще приоб-
ретают форму электронных документов1, и нам представляется, что много-
образие информационных отражений различных видов преступлений в вер-
бальном пространстве сетевой действительности также заслуживает внима-
ния в качестве документального источника криминалистически значимой 
информации, выявление которой основано на применении специальных 
лингвистических познаний при решении различных экспертных задач.

Следует отметить, что кроме указанных видов преступлений, в которых 
тексты Интернет-коммуникации выступают средством осуществления 
преступных намерений, значимость исследований речевых произведений 
данного вида в качестве источника криминалистически значимой информа-
ции как идентификационного, так и диагностического содержания следует 
учитывать и в методике расследования многих других видов преступлений. 
В связи со всепроникающей активностью использования Интернета, в част-
ности, отдельных его ресурсов, например, почтовых программ, в некоторых 
случаях практика использования этих ресурсов начинает приобретать 
ритуальный характер: у некоторых людей день начинается непременно с про-
смотра почтовых сообщений с последующим вовлечением в процесс дис-
тантного общения в Сети посредством обмена ответными сообщениями 
в течение целого дня. Содержание этих сообщений часто имеет глубоко 
неформальный характер и может быть охарактеризовано как вербальное 
сопровождение повседневных событий коммуникантов. В криминалисти-
ческом осмыслении подобная переписка лиц, подозреваемых в совершении 
преступления, при своевременном выявлении может служить документом, 
отражающим те или иные обстоятельства совершенного преступления. 
Правовое значение результатов исследования текстов такой переписки име-
ет существенный характер для расследования и раскрытия уголовных дел: 
от пересмотра круга субъектов до изменения квалификации деяния.

В связи с этим задачи данной статьи предполагают характеристику 
речевых произведений Интернет-коммуникации, формализованных в виде 
текстов электронных сообщений, в качестве объекта экспертных исследова-
ний. Важно отметить, что на современном этапе освоения Интернет-
технологий массовым пользователем речевые произведения сетевого об-
щения существуют преимущественно в письменной форме, независимо от 
своей функции. Возможна и устная разновидность электронного сообщения 
при наличии звукового модема, но в качестве объекта криминалистического 
исследования мы остановимся на письменной его форме.

Теоретические и методологические основы криминалистического ис-
следования письменной речи на сегодняшний день отражены в работах ряда 
авторов, в первую очередь В. Н. Белова, С. М. Вула, Е. И. Галяшиной, 
Т. В. Гомон. По классификации судебных экспертиз, предложенной Е. Р. Рос-
синской2, письменная речь в качестве объекта присутствует в нескольких 

1 См.: Кукарникова Т. Э. Электронный документ в уголовном процессе и крими-
налистике: Дис. … канд. юрид. наук. — Воронеж, 2003. — С. 151–169.

2 Подробнее об этом см.: Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, 
арбитражном, административном и уголовном процессе. — М., 2006.
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родах экспертизы: автороведческой, почерковедческой, лингвистической 
и технической экспертизе документов. С учетом современных темпов научно-
технического прогресса круг задач и объектов названных видов экспертиз 
непрерывно пополняется. Нас в дальнейшем будет интересовать авторовед-
ческая экспертиза текстов Интернет-коммуникации.

Обусловленность выделения произведений данного вида коммуникации 
в самостоятельный объект автороведческого исследования связана с его 
четко выраженной спецификой по сравнению с уже изученными объектами 
и вытекающей из этого необходимостью применения специальных, в боль-
шинстве случаев комплексных междисциплинарных познаний для 
эффективного экспертного обеспечения деятельности по расследованию 
и раскрытию преступлений, а также при рассмотрении дел в судах. Несмотря 
на сложную семиотическую природу Интернета, приоритетным в отношении 
задач автороведческого исследования, на наш взгляд, следует считать 
лингвистический анализ. Вопросам систематического исследования и обоб-
щения закономерностей функционирования русского языка в Интернете, 
в частности, в неформальной его сфере, посвящено не так много исследова-
ний, что связано, по всей видимости, с не так давно начавшимся 
русскоязычным освоением Сети, и во многих работах исследуется материал 
английского языка – родного языка Интернета. В числе исследователей, 
предпринявших глубокий теоретический анализ и описание сущностных 
особенностей интересующего нас явления, можно назвать А. Е. Войскун-
ского, Е. Н. Галичкину, Е. И. Горошко, В. М. Громову, Л. Ю. Иванова, 
А. В. Кирилину, Г. Н. Трофимову. В целом же феномен Интернета имеет 
характер объекта междисциплинарного интереса и исследуется не только 
лингвистикой, но и социологией, психологией, психолингвистикой, фило-
софией. Однако фундаментальных работ по описанию криминалистически 
релевантных закономерностей вербальной стороны сетевой действитель-
ности мы не нашли.

Анализ интегрированных исследований различных антропоориен-
тированных научных отраслей позволяет отметить следующие особенности, 
характеризующие письменное компьютерное общение в среде Интернет: 
опосредованность (коммуникация протекает только с использованием ком-
пьютерного средства и с помощью электронного сигнала), дистантность, 
анонимность, добровольность и желательность контактов, практическое 
отсутствие паралингвистических компонентов общения. Помимо этого 
важно отметить, что язык в информационно-коммуникативной среде Интер-
нет выступает в качестве единственного средства формирования содержания 
и установления идентичности коммуникантов, поэтому человек актуализи-
руется в данной среде в исключительно вербальной сущности1. Более того, 
названные характеристики условий протекания Интернет-коммуникации 
предопределяют одну из уникальных особенностей Сети – возможность 
экспериментировать с собственной идентичностью и, как результат, вариа-

1 См.: Трофимова Г. Н. Функционирование русского языка в Интернете: 
концептуально-сущностные доминанты: Дис. … канд. филол. наук. — М., 2004. — 
С. 10.
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тивность самопрезентаций личности в сети Интернет. Среди наиболее 
выраженных проявлений этой возможности исследователи отмечают вирту-
альную «смену пола» и девиантное поведение в Сети1. Лингвистические 
последствия такого раскрепощения выражаются в форме увлечения снижен-
ной лексикой, просторечием, иногда за рамками нормативности. Большое 
внимание уделяется также установлению зависимости между стратегиями 
управления впечатлением о себе и индивидуально-личностными характе-
ристиками веб-коммуникантов2.

Вследствие тотальной вербализации сетевого общения отдельного рас-
смотрения требуют особенности речевого веб-коммуникативного акта. Как 
установлено российскими исследователями-лингвистами, к этим особен-
ностям следует относить: письменную фиксацию устной речи; актуализацию 
внутренней речи в жанрах неспециальной коммуникации, обусловленную 
стремлением приблизить скорость высказывания к темпу мыслительного 
процесса, сопряженной с выработкой и использованием специальных обо-
значений, облегчающих процесс коммуникации; реализацию разновидностей 
неформального веб - общения во всеобщем разнонаправленном мультипо-
лилоге; коммуникативную стратегию создания картины, «развертывающейся 
перед глазами»3. Относительно первой из перечисленных особенностей 
следует уточнить, что членение речи в Интернет-коммуникации на устную 
и письменную теряет свою актуальность в связи с ее тотальной письменной 
реализацией. Однако если традиционная письменноречевая коммуникация 
характеризуется подготовленностью, независимостью от времени и условий 
протекания, употреблением более развернутых литературно оформленных 
речевых оборотов, логичностью, развернутостью, избыточностью, норма-
тивностью, стилистической соотнесенностью, то в коммуникативной среде 
неформального общения в Сети (чаты, ICQ, неформальная дружеская 
электронная переписка), несмотря на свою письменную фиксацию, речь 
также наделена традиционными признаками своей устной разновидности: 
спонтанностью, необратимостью, индивидуальностью, связью с конкретным 
временем и условиями коммуникации, высокой степенью автоматизма в упо-
треблении речевых средств4. В силу данной специфики веб-коммуникативного 
речевого акта Г. Н. Трофимова вводит понятия «письменно-слушающий» 
и «письменно-говорящий». Кроме того, эффективность реализации «устной» 
разговорной речи в сетевом общении достигается за счет привлечения 
дополнительных средств компенсации в виду отсутствия экстралингвис-
тических каналов коммуникативного воздействия. Содержание этих средств – 
также уникальная черта Интернет-практики. К средствам, связанным с пе-
редачей особенностей устной разговорной речи на письме, относят 
параграфемы: шрифтовые и эмотиконы, а также отмечаемый Г. Н. Трофи-

1 См.: Шевченко И. С. Вариативность самопрезентации личности в Интернет-
общении: Дис. … канд. психол. наук. — Казань, 2002. — С. 66–68.

2 См.: Остапенко И. А. Гендерная идентичность и самопрезентация в Интернет-
коммуникации: социально-философский анализ: Дис. … канд. филос. наук. — Ростов-
н/Д., 2004. — С. 167–169.

3 См.: Трофимова Г. Н. Указ. работа. — С. 193–194.
4 См.: Там же.
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мовой «эффект настоящего действия», реализуемый путем использования 
глаголов в настоящем времени. К этому перечню следует отнести 
и выявленные синтаксические особенности, традиционно присущие устной 
неподготовленной речи, например, высокую степень эллиптичности, пар-
целляцию, обрывы высказываний1. В сущностном выражении эти же осо-
бенности проявлены и в сетевых диалогах, являясь средством поддержания 
их «оживленности», динамичности.

Подобные рассогласования, нарушения формально-синтаксической 
связи между частями высказывания и различного рода обрывы в сочетании 
с нарушениями орфографических и грамматических норм знаменуют не 
менее важную особенность неформальной сетевой речевой активности – 
аграмматизм2. В Сети это явление может быть обусловлено как простой 
небрежностью, так и целенаправленной установкой на повышение 
экспрессивности.

Заметной чертой вербальной сетевой действительности следует также 
считать возрождение эпистолярного жанра. Традиционно эпистолярная речь 
была одной из наиболее информативных в аспекте криминалистического 
исследования, возможно, в силу актуализации достаточно тонкого и слож-
ного переплетения особенностей устной разговорной и книжно-письменной 
речи. При выраженном отличии черт сетевого эпистолярного творчества от 
традиционного содержание этой информативной криминалистической зна-
чимости, на наш взгляд, сохраняется и даже усиливается вследствие своих 
функциональных особенностей, упомянутых в начале статьи. Частотность 
и манера отражения речевых навыков в электронной переписке обусловлены 
в первую очередь высокой скоростью обмена письмами. 

Одной из особенностей электронной почты, проистекающей из такого 
фундаментального признака Интернет-коммуникации, как тотальная диало-
гизированность, является еще и то, что в ответных электронных письмах 
распространено взаимное цитирование. Это формирует уникальную возмож-
ность получить представление о ходе коммуникации в целом, а в кримина-
листическом аспекте – документальный источник следовой информации как 
о субъектах, так и об обстоятельствах событий, подлежащих доказыванию. 
По сравнению с электронной перепиской возможности традиционных про-
изведений эпистолярного жанра значительно более ограничены.

Реализация признаков различных форм речи в составе единой речевой 
деятельности в криминалистической интерпретации приобретает самосто-
ятельную значимость: с одной стороны, сохранение признаков спонтаннос-
ти устной речи, с другой – возможность, пусть даже кратковременная, 
обдумывания высказывания и соответственно имитации при установке на 
преднамеренное искажение речи. Вследствие изложенных сущностных осо-
бенностей условий вербальной актуализации веб-коммуникантов 
эффективное решений задач судебно-автороведческой экспертизы 
электронных сообщений в Интернет-коммуникации требует применения 

1 См.: Галяшина Е. И. Основы судебного речеведения: Монография / Под ред.  
М. В. Горбаневского. — М., 2003. — С. 92.

2 См.: Трофимова Г. Н. Указ. работа. — С. 316–317.
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специальных знаний в области функционирования русского языка в Интер-
нете. Использование этих знаний обусловливает некоторые методологичес-
кие особенности: при сохранении фундаментальной классификации призна-
ков письменной речи с их дифференциацией на общие и частные представ-
ляются неизбежными критическое переосмысление и интерпретация со-
держания этих признаков, выявление степени их идентификационной и ди-
агностической значимости в решении автороведческих задач. Эта необхо-
димость связана с сущностными отличиями самих условий речепорождения 
в Интернет-коммуникации от реализации письменной и устной форм речи 
в привычных офлайновых условиях. Так, общие признаки навыков письмен-
ной речи в существующей классификации выделяются через оценку соответ-
ствующих языковых средств на основе критерия «правильно-неправильно», 
т. е. это связано с соответствием названных средств литературной норме1. 
Именно такое условие оценки общих признаков ставит под сомнение кор-
ректность оценки этих же признаков в отношении текста Интернет-
коммуникации, особенно интересующих нас неформальных ее разновид-
ностей, поскольку вопрос нормы в вербальной действительности Сети 
остается дискуссионным: в Интернет-дискурсе идет процесс нормативного 
закрепления ряда структур, символов, слов, формул, речевых образцов; на-
метилось усложнение прагматики на фоне упрощения средств выражения; 
опробуются различные коммуникативные стратегии (например, кооперации, 
игры и ритуальности). Кодифицированность нормативных позиций еще не 
стала законом в Интернет-дискурсе, но узуальные накопления уже весьма 
значимы, что, как представляется, обязательно приведет к качественным 
изменениям нормы2.

Многие исследователи языка Интернета выделяют его в качестве функ-
циональной разновидности языка. И как таковой, язык Интернет-
коммуникации характеризуется языковыми средствами с определенным 
набором уникальных (или практически уникальных) лексических и грамма-
тических особенностей, которые могут быть легко выделимы, формализуемы 
и образуют единый прагматический комплекс3. Вследствие специфичности 
и уникальности этих особенностей анализ общих признаков речевых навыков 
веб-коммуникации определенного лица при отнесении их к литературной 
норме внесетевой формы письменной речи может дать недостоверный ре-
зультат, который без учета этих особенностей повлечет за собой вывод либо 
о наличии факта искажения письменной речи, либо о необычности условий 
составления текста.

Особого рассмотрения  требует вопрос обеспечения  судебно-
автороведческой экспертизы электронных сообщений информативным 

1 См.: Вул С. М. Судебно-автороведческая идентификационная экспертиза: ме-
тодические основы: Метод. пособ. — Х., 2007. — С. 9.

2 См.: Компанцева Л. Ф. Специфика нормы и узуса в Интернет-дискурсе // 
[Электронный ресурс] (http://www.textology.ru). — 21.01.2008.

3 См., напр.: Горошко Е. И. Лингвистика Интернета: формирование дисципли-
нарной парадигмы // Жанры и типы текста в научном и медийном дискурсе. — Орел, 
2007. — Вып. 5. — С. 223–237.
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сравнительным материалом приемлемого качества и в достаточном объеме. 
Одним из важнейших методических условий успеха идентификационного 
автороведческого исследования является сопоставимость текста документа 
и сравнительного материала по ряду характеристик, среди которых – соответ-
ствие исследуемому документу по языку, времени составления текста, при-
надлежности к определенному функциональному стилю речи. Свободные 
образцы должны быть выполнены в той же форме письменной речи, что 
и подлежащий экспертному исследованию документ1. В количественном 
отношении при подборе сравнительных образцов необходимо исходить из 
объема подлежащего исследованию текста и степени сопоставимости 
подбираемых образцов в той мере, чтобы небольшой объем исследуемого 
текста и невысокую сопоставимость компенсировать большим количеством 
текстов-образцов. Поскольку в основной своей массе тексты Интернет-
коммуникации характеризуются небольшим объемом и связаны с необходи-
мостью привлечения соответственно большего количества сравнительных 
образцов, проблема подбора этих образцов требует своего методического 
разрешения. Получение текстов-образцов однородного с исследуемым тек-
стом происхождения, удовлетворяющих количественным и качественным 
критериям допустимости, затруднено изначальной краткостью этих текстов 
(например, в случае исследования текстов электронной переписки либо об-
щения посредством ICQ). В связи с этим необходимо исследовать вопрос 
о допустимости использования в качестве сравнительного материала текстов 
спонтанной письменной речи, относящихся к внесетевой активности про-
веряемого лица.

Как уже отмечалось, одной из конституирующих особенностей текстов 
сетевого общения, определяющей специфику проявления навыков речи 
коммуникантов, является интеграция двух форм речи – письменной и устной, 
выраженная не просто в сосуществовании этих разновидностей, а в их сме-
шении. В этом отношении коммуникативная компетентность веб-
коммуникантов, будучи личностным фактором в моделировании ситуации 
общения, определяется степенью аккомодации участников этого общения 
к выдвигаемым коммуникативной ситуацией специфическим условиям 
«письменно-устного» взаимодействия. Эта специфика условий формирова-
ния и актуализации навыков речи участников Интернет-общения уникальна 
и считается чисто сетевым явлением, что делает поиск абсолютного совпа-
дения проявления этих навыков в произведениях сетевой и внесетевой 
коммуникаций бессмысленным. Гораздо больший интерес вызывает уста-
новление соотнесенности этих текстов на основе сходства коммуникативных 
ситуаций и целей порождения и восприятия текстов в обеих разновидностях 
речевой деятельности (например, сетевого эпистолярного жанра и внесете-
вой разговорной практики). Таким образом, тексты электронных сообщений 
следует рассматривать в качестве объекта комплексного исследования, ин-
тегрирующего специальные знания, выходящие за пределы одного вида 
экспертизы, и основанного на сравнительном анализе признаков речи, 
отраженных в текстах Интернет-коммуникации, с образцами внесетевой 

1 См.: Вул С. М. Указ. работа. — С. 50–51.
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разговорной речи. На сегодняшний день перспективность и криминалисти-
ческая значимость данного подхода в отношении текстов электронной ком-
муникации требуют своего экспериментального подтверждения.

Вопросы комплексного исследования различных форм речи в кримина-
листической экспертизе уже выносились на обсуждение в научной и методи-
ческой литературе. Е. И. Галяшина, исследуя вопросы формирования методи-
ки установления факта предварительной подготовки письменных и устных 
текстов, большое внимание уделяет выявлению признаков устной и письмен-
ной речи, значимых для дифференциации степени подготовленности текстов. 
На материале сравнительного анализа письменных и устных спонтанных 
текстов она устанавливает в том числе ряд признаков, актуализирующихся 
одновременно в обеих формах речи1. Кроме того, оценка экспертной практи-
ки исследователями подтверждает принципиальную возможность и коррект-
ность использования образцов одной из формальных разновидностей речи 
при исследовании другой2. При высокой трудоемкости этот прием способен 
обеспечить положительное разрешение экспертных задач, на которое без при-
влечения такого подхода рассчитывать не приходилось.

Среди наиболее распространенных совпадающих признаков при прове-
дении автороведческих экспертиз текстов одной формальной разновидности 
речи с использованием образцов другой выделяют редкочастотные вводные 
слова и фразы, специфические обороты в начальной и заключительной частях 
текста при описании сходных объектов или ситуаций. Этот подход представ-
ляется весьма продуктивным в сравнительном анализе признаков речевых 
навыков автора текстов электронной переписки и образцов внесетевой разго-
ворной речи, так как именно в частных электронных письмах с их тенденци-
ей к диалогизации и смешением признаков делового и дружественного пись-
ма проявлена индивидуально обусловленная вариативность реализации и на-
полнения содержанием стандартных элементов структуры сообщений.

Практика экспертных исследований содержит примеры выявления 
и оценки условий совпадения этого признака на основе количественного 
анализа квазисинонимичных лексем3. Сущность этого метода состоит в уста-
новлении и анализе авторских предпочтений выбора определенных лексем 
из группы квазисинонимов.

Суммируя изложенное, отметим, что условия корректного применения 
качественных методов сопоставительного анализа различных форм речи 
предполагают исследование и описание методических особенностей отбора 
и применения сравнительных образцов неоднородного происхождения, 
оценки их допустимости при выявлении значимых признаков навыков речи 
автора электронных сообщений, удовлетворяющих принятым в кримина-
листике критериям устойчивости, существенности и совокупной достаточ-
ности для конкретного вывода.

1 См.: Галяшина Е. И. Указ работа. — С. 90–100.
2 См.: Комиссаров А. Ю. Криминалистическое исследование письменной речи: 

Учеб. пособ. — М., 2000. — С. 74–78.
3 См.: Баранов А. Н. Авторизация текста: пример экспертизы // [Электронный 

ресурс] (http://www/rusexpert.ru). — 09.04.2008.
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Таким образом, из всего приведенного вытекают задачи углубленного 
исследования и описания закономерностей речепорождения в среде Интер-
нет, их криминалистической интерпретации с целью выявления идентифи-
кационной и диагностической значимости лингвистических коррелятов 
особенностей личности автора текстов веб-коммуникации, которые при 
своем эффективном разрешении призваны способствовать качественному 
развитию судебно-экспертного сопровождения оперативно-розыскной и су-
дебной деятельности и, как результат, объективизации судопроизводства.

Л. В. Свиридова, науковий співробітник 
Харківського НДІСЕ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ,

ЗУМОВЛЕНИХ СТАТЕВИМ ДИМОРФІЗМОМ

Розглянуто питання експериментального дослідження деяких особли-
востей українського писемного мовлення, зумовлених статевим диморфіз-
мом. Це дослідження являє собою першу в криміналістиці спробу на мате-
ріалі українського писемного мовлення розв’язати складну проблему 
експертного встановлення статевої належності автора документа.

Рассмотрены вопросы экспериментального исследования некоторых 
особенностей украинской письменной речи, обусловленных половым димор-
физмом. Это исследование представляет собой первую в криминалистике 
попытку на материале украинской письменной речи решить сложную проб-
лему экспертного установления половой принадлежности автора доку-
мента.

Метою нашого дослідження є:
— перевірка на матеріалі українського писемного мовлення загально-

прийнятого в сучасній спеціальній літературі положення про існування 
розбіжностей у мовленні, зумовлених статевим диморфізмом (з урахуванням 
соціально-психологічних чинників спілкування: рідна мова, вік, освіта авто-
ра тексту);

— встановлення статистичних показників щодо частоти зустрічальнос-
ті в українському писемному мовленні мовних засобів, що використовують-
ся чоловіками та жінками.

Методику дослідження із встановлення статистичних показників щодо 
частоти зустрічальності в українському писемному мовленні мовних засобів, 
які використовуються чоловіками та жінками, розроблено за загальноприй-
нятою в гуманітарних науках схемою.

На початковому етапі було сформовано вибірку, до якої входили студен-
ти 1–5 курсів вищих навчальних закладів Харкова і Львова. Всього до ви-
бірки було включено 214 осіб (інформантів), з яких 104 жінки та 110 чоло-
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віків. Віковий склад інформантів, тексти яких досліджувалися, коливався 
в межах від 17 до 25 років. Слід відмітити, що вік осіб, які складають тексти, 
що надходять на експертизу, коливається переважно в межах від 17 до 60 ро-
ків. Згідно з деякими даними вікової психології 17–25 років – це період 
юності (або пізньої юності чи початку дорослості). Періоди дорослості та 
зрілості – 25–45 і 45–60 років відповідно1. Наше дослідження, яке прово-
диться вперше на матеріалі українського писемного мовлення, поширюєть-
ся на період юності, у якому формується світогляд особистості та її уявлен-
ня про власне призначення і сенс життя2.

Слід відмітити, що при анкетуванні інформантів, тексти яких увійшли 
до названої вибірки, встановлено, що всі вони вільно володіють українською 
мовою. Це стосується і тих інформантів, для яких українська мова є рідною 
(вони нею мислять, спілкуються), і тих, хто вважає рідною російську мову. 
У їх анкетах зазначалося: «володію двома мовами однаково», «українською 
мовою володію вільно» та ін. (як показали дані проведених нами досліджень, 
українське писемне мовлення цих двох категорій реципієнтів за своїми 
основ ними характеристиками суттєво не розрізняється).

За аналогією з темами, що пропонувалися лінгвістами в подібних екс-
периментах3, інформантам було запропоновано написати твір українською 
мовою на одну з таких тем: «Мій найважливіший епізод у житті», «Моя 
кар’єра, мій життєвий шлях», «Людина, яку я люблю», «Моя родина», «За 
що я люблю (не люблю) весну (інші пори року, свята тощо)», «Описати ці-
каву рекламу». Ніяких обмежень при написанні творів не ставилось, у тому 
числі й щодо їх обсягу. Єдине прохання – тема має бути розкрита досить 
повно, при написанні слід розгорнуто, вільно викладати свої думки, емоції 
відносно описуваних фактів, явищ, осіб тощо. З огляду на характер запро-
понованих тем тексти виконувалися в руслі побутового стилю мовлення. Це 
були тексти-описи, тексти-розмірковування, тобто вони відносились до так 
званих нейтральних ситуацій писемного спілкування.

У результаті проведеного дослідження було одержано два масиви текстів: 
виконаних жінками та чоловіками. Спочатку ретельно обстежено тексти на 
якісному рівні аналізу, що пов’язане, зокрема, зі встановленням тих особ-
ливостей, які, через специфіку статистичного дослідження залишалися за 
його межами.

Кількісний аналіз цих масивів текстів проводився за 40 мовними пара-
метрами, виділеними на основі вивчення й узагальнення практики прове-
дення аналогічних лінгвістичних досліджень (особливу увагу приділяли тим 
мовним параметрам, у використанні яких за даними досліджень відмічала-

1 Див.: Моргун В. Ф, Ткачева Н. Ю. Проблема периодизации развития личности 
в психологии: Учеб. пособ. — М., 1981. — С. 58; Гамезо М. В., Герасимова В. С., 
Горелова Г. Г., Орлова Л. М. Возрастная психология: личность от молодости до ста-
рости: Учеб. пособ. — М., 1999. — С. 16–40.

2 Чекалина А. А. Гендерная психология: Учеб. пособ. — М., 2006. — С. 85.
3 Див.: Горошко Е. И. Особенности мужского и женского речевого поведения 

(психолингвистический анализ): Дис. … канд. филол. наук. — М., 1996; Ощепко-
ва Е. С. Идентификация пола автора по письменному тексту (лексико-грамматический 
аспект): Дис. … канд. филол. наук. — М., 2003.
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ся відмінність між жіночим і чоловічим стилями письма, а також тим з них, 
за якими в різних дослідженнях спостерігали суперечність даних, навіть 
взаємовиключні результати).

Для оброблення одержаних кількісних даних було застосовано пакет 
статистичних програм SPSS, який широко використовується для статистич-
них обчислювань у різних науках (лінгвістиці, соціології, психолінгвістиці, 
економіці, медицині та ін.). Використання цього пакету програм дозволило 
виявити певні статистичні розбіжності в українському писемному мовленні 
чоловіків і жінок віком від 17 до 25 років при застосуванні ними нижчена-
ведених мовних елементів і структур.

Для «жіночих» текстів порівняно з «чоловічими» характерні такі роз-
біжності: більша кількість слів у тексті; менша кількість слів у реченні; 
більша кількість речень у тексті; більша кількість складносурядних речень; 
більш частіший інвертований порядок слів у реченні; більша кількість встав-
них конструкцій; менша кількість іменників; менша кількість конкретних 
іменників; більша кількість іменників і прикметників зі зменшено-пестливими 
суфіксами; менша кількість числівників; менша кількість прийменників; 
більша кількість сполучників; більш низьке співвідношення вживаних імен-
ників до дієслів (на користь іменників); більш висока частотність викорис-
тання часток би (б); менша кількість лексичних помилок; більша кількість 
граматичних порушень; менша кількість графіко-орфографічних помилок.

Разом с тим важливо звернути увагу на наступне.
1. Наведений показник меншої кількості конкретних іменників у текстах 

жінок потребує певної корекції. При вивченні текстів на якісному рівні ана-
лізу, у процесі якого досліджувалися мовні структури, що залишилися за 
межами статистичного аналізу, встановлено доволі часте вживання в текстах 
жінок конкретної лексики. Це має місце, наприклад, у випадках підвищеної 
емоційності, яркої метафоричності мовлення жінок у разі згадування дітей, 
батьків (мовленнєві звороти типу: «вона обійме мене своїм теплим материн-
ським крилом», «За його могутніми плечима, наче за кам’яною скалою, 
здається, що нам не страшні жодні небезпеки цього світу»).

Чоловікам при описуванні аналогічних ситуацій в досліджених текстах 
подібні підвищена емоційність і конкретність не властиві. Вони обмежують-
ся більш-менш нейтральним, переважно раціоналістичною характеристикою 
описуваного, що, зокрема, проявляється в характері вживаних ними віднос-
но рідких слів і висловлювань («Адже саме весною можна побачити всю 
різнобарвність і пластику природи, все перебуває в безперервному русі», 
«Щодо штучного інтелекту, у перспективі, я вважаю, що можна не сумніва-
тись», «Скажу, що я являюсь прихильником цього міні-шедевру, на мій по-
гляд», «Кохана особистість – це наче тотем, тобто якщо захочеш, то 
обов’язково його здобудеш»).

Вживання такого роду слів і висловлювань, що мають переважно аб-
страктний характер, подібно як використання жінками високо емоційної 
конкретної лексики, характерно для лексичного запасу чоловіків та жінок 
і пов’язано з особливостями спеціалізації їх нервової системи.

2. У процесі дослідження не було встановлено суттєві розбіжності при 
використанні чоловіками та жінками підрядного зв’язку в складних реченнях 
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(аналогічними дослідженнями на матеріалі російського писемного мовлен-
ня встановлено більш високу частотність вживання чоловіками підрядного 
зв’язку). На наш погляд, це може бути пов’язано, зокрема, з тим, що в укра-
їнській мові деякі підрядні сполучники, наприклад, що, як, аж, коли тощо, 
вживаються для зв’язку частин складного речення ширше, ніж в росій-
ській1.

3. Дослідженням встановлено більшу кількість числівників у чоловічих 
текстах. Разом з тим, з метою перевірки того, чи зумовлено саме чинником 
статі менше вживання жінками числівників в українському писемному мов-
ленні або це пов’язано з типом (змістовним боком) тексту, ми з використан-
ням дисперсійного аналізу, за допомогою якого можна виявити чи є значу-
щою відмінність між середніми значеннями для кожної з тем, встановили, 
що цей показник є значущим лише для текстів за темами «Моя кар’єра, мій 
життєвий шлях», «Людина, яку я люблю». Для текстів за іншими темами він 
виявився незначущим. Отже, кількість вживань числівників у чоловічих 
і жіночих текстах слід розглядати як параметр, що дає змогу їх диференці-
ювати при ретельному врахуванні змістовного боку тексту, всіх чинників 
описуваної мовленнєвої ситуації.

4. Одержані нами дані відносно великої кількості в текстах жінок встав-
них конструкцій і більш високого в чоловічих текстах співвідношення вжи-
ваних іменників до дієслів (на користь іменників) або не збігаються з дани-
ми аналогічних досліджень російського писемного мовлення2, або збігають-
ся3. Враховуючи те, що друга з вказаних робіт виконана пізніше першої та 
на більш представницькому мовному матеріалі, збіжність з нею одержаних 
нами даних видається більш показовою.

5. Інші експериментально встановлені розбіжності в українському пи-
семному мовленні, зумовлені статевим диморфізмом (наприклад, менша 
кількість іменників у жіночих текстах, більш висока частотність вживання 
жінками часток би (б) («вони б зачерствіли», «мені би не вистачало», «яка 
б любила») та ін.), у більшості випадків збігаються з даними аналогічних 
досліджень російського писемного мовлення. Останнє стосується й значної 
частини наведених експериментальних даних. Це може бути пояснено близь-
кістю менталітету носіїв двох споріднених слов’янських мов, збіжністю 
соціально-психологічних умов їх життя та спілкування.

Аналізуючи наведені результати експерименту, перш за все слід відмі-
тити, що на дослідженому матеріалі українського писемного мовлення були 
експериментально підтверджені:

— положення про наявність розбіжностей в українському писемному мов-
ленні, у тому числі достатньо суттєвих, мовній поведінці чоловіків і жінок;

1 Див.: Ижакевич Г. П., Кононенко В. И., Пилинский Н. Н., Сиротина В. А. Со-
поставительная стилистика русского и украинского языков. — К., 1980. — С. 192–
201.

2 Див.: Вул С. М., Горошко Е. И. Исследование статистических структур пись-
менной речи в целях разработки методики установления пола автора документа // 
Роль судебной экспертизы и криминалистики в раскрытии и профилактике престу-
плений. — Одесса, 1994. — С. 84–86.

3 Див.: Горошко Е. И. Вказ. праця.
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— положення про те, що ці розбіжності мають не інвертований, а ймо-
вірний характер. Немає специфічно «чоловічих» чи «жіночих» мовних за-
собів або структур. Можна говорити лише про різну частотність їх вживан-
ня в мовленні різностатевими носіями мови.

Результати оброблення одержаних даних дозволяють проаналізувати 
наведені розбіжності в текстах чоловіків і жінок, виконаних українською 
мовою, та виділити ті з них, які є значущими, більш інформативними.

При виділенні та поясненні вказаних розбіжностей, а також тих, що 
встановлені при дослідженні текстів на якісному рівні аналізу, ми виходили 
з даних спеціальної літератури (нейролінгвістики, соціопсихолінгвістики 
тощо). Згідно з цими даними мають місце суттєві відмінності особливостей 
спеціалізації центральної нервової системи у чоловіків і жінок: у жінок 
мозок менш асиметричний, мовленнєві функції у них пов’язані з обома пів-
кулями – лівою та правою, а чоловіки сприймають мовлення переважно 
лівою половиною мозку. Причому лівою півкулею сприймається логічний 
зміст мовлення, правою – емоційна сторона мовлення1. Крім того, права 
півкуля головного мозку впізнає предмети, явища дійсності цілісно, у різно-
манітті ознак, їх чуттєвій конкретиці, а ліва півкуля – переважно узагальне-
но, абстрактно. Звідси випливає пояснення фактів більш високої емоційної 
насиченості жіночого писемного мовлення, що виявилося в експерименталь-
них «жіночих» текстах у підвищеній метафоричності, великій кількості 
афектованої лексики, інвертованих конструкцій, більшій частоті вживання 
слів зі зменшено-пестливими суфіксами тощо (іноді в цих випадках жінки 
для точнішого вираження своїх почуттів вживають малочастотні слова та 
висловлювання («тріпотіло серце», «швидкоплинна», «жаданіші»), великій 
кількості в ній відступів, детальних описів подробиць, багатослів’ї, що до-
статньо показово відобразилося в результатах експерименту (більша порів-
няно з чоловічим мовленням кількість слів і речень у текстах жінок, вставних 
конструкцій, нерідко більш висока частотність вживання ними конкретної 
лексики).

Зумовлені правопівкульним домінуванням особливості сприйняття дій-
сності чоловіками проявилися в досліджених текстах у більш об’єктивному, 
раціоналістичному характері описів, у той час як жінки акцентують увагу 
переважно на описуванні власних почуттів, суб’єктивних переживань з при-
воду тих чи інших фактів, що ще більше посилює емоційність викладення: 
наприклад, «лише якесь тремтіння всередині – то тріпотіло серце», «мені 
було важко, але я себе стримувала», «я зрозуміла, що це зовсім не було 
страшно, але через свою невпевненість я завдала багато суму моїм рідним», 
«сумніваюсь, що моя радість була б такою безмежною і світлою, якби мене 
не підтримували рідні і друзі»). Це пов’язано, зокрема, й зі сферою пере-
важних інтересів жінок, що стосуються особистого життя, побутових, еко-
номічних умов життя, родини, батьків, дітей, їх виховання. Останнім, зо-

1 Див.: Мартынюк А. П. Пол говорящего в системе социолингвистических па-
раметров // Вестник Харьковского университета: Коммуникативные аспекты линг-
вистики и методики преподавания иностранных языков. — Х., 1991. — № 352. — 
С. 73–76.
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крема, зумовлено, як відмічається в літературі1, вже згадувана значно більша 
кількість у їх тезаурусі слів зі зменшено-пестливими суфіксами («струмоч-
ки», «вітерцю», «листочку», «легенькі», «річечка», «дашком»).

Взагалі раціоналістична оцінка описуваних предметів у мові чоловіків по-
рівняно з мовою жінок зустрічаються в текстах частіше. Разом з тим не можна 
не відмітити такий цікавий факт: досліджені українські тексти, виконані як 
чоловіками, так і жінками, характеризуються в цілому більш високим рівнем 
емоційної насиченості, ніж, наприклад, російськомовні тексти, які були об’єктами 
аналогічних досліджень2. Важко пояснити, з чим це пов’язано (можливо, з біль-
шою образністю українського мовлення порівняно з російським), але в мовлен-
ні чоловіків, при його більшій раціоналістичності, відмічено, наприклад, багато-
разове вживання афектованої лексики («стоять найрізноманітніші дерева, які 
прикрашають нашу землю», «якщо б був конкурс на визначення найкращого 
рекламного ролика і за це вручали оскара чи будь-яку іншу нагороду за най-
успішнішу зйомку, то цей рекламний епізод я б нагородив як найкращий», 
«Зима – найдивовижніша пора року», «якщо я не буду лінуватися і все скла-
деться якнайкраще», «Взагалі, найчудовіша пора року – літо», «Літо прекрасне 
ще й тим, що саме під час нього можна якнайцікавіше провести вільний час, 
подорож і найбільш урізноманітнити своє життя»), що, судячи з літературних 
даних3, характерно саме для писемного мовлення жінок.

В українському писемному мовленні чоловіків відмічається порівняно 
з мовленням жінок більш частіше вживання поряд з раціоналістичними 
естетичних оцінок. У жінок переважають оцінки етичного й соціального 
характеру, що збігається з даними аналогічних лінгвістичних досліджень4.

Зазначені тенденції стосуються переважно лексичного боку українсько-
го писемного мовлення як найбільш інформативної в плані диференціації 
мовленнєвої поведінки чоловіків і жінок. Однак розбіжності, зумовлені 
статевим диморфізмом, відмічені й на граматичному рівні мови. Про це 
свідчить більш висока в жінок частота вживання коротких речень, сурядно-
го зв’язку в складних реченнях.

Мовлення жінок є більш вільним, розгорнутим, природним, у той час як 
мовлення чоловіків – більш логічне. Чоловіки частіше за все одразу ж почи-
нають розкривати сформульовану в заголовку тексту тему і протягом всього 
викладення чітко її додержуються. Для текстів жінок характерна наявність 

1 Див.: Adler M. K. Sex difference in human speech: a sociolinguistic study. — Hamburg, 
1978; Ермолаев А. К. Моделирование личности по тексту: обобщение опыта оперативно-
розыскной работы: Дис. … канд. филол. наук. — Барнаул, 1999. — С. 95; Тихомирова М. А., 
Никоновайте Ф. И. Дифференциация языка по полу говорящего // Благословенны первые 
шаги: Сборник работ молодых исследователей. — Магнитогорск, 1997. — С. 70–81.

2 Див.: Горошко Е. И. Вказ. праця; Ощепкова Е. С. Вказ. праця.
3 Див.: Вул С. М., Мартынюк А. П. Теоретические предпосылки диагностирова-

ния половой принадлежности автора документа // Современное состояние 
и перспективы развития традиционных видов криминалистической экспертизы: Сб. 
науч. тр. — М., 1987. — С. 105–112.

4 Див.: Вул С. М., Горошко Е. И. Судебно-автороведческая классификационная 
диагностика: установление половой принадлежности автора документа // Современные 
достижения науки и техники в борьбе с преступностью: Матер. науч.-практ. конф. — 
Мн., 1992. — С. 138–141.
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частих відступів, особливо якщо мова заходить про ситуації, предмети, осіб, 
що пов’язані з їх особистим життям, інтимними проблемами, дітьми, рідними. 
Писемному мовленню жінок більш притаманні наявність повторів, повернень 
до вже сказаного з метою доповнення, збагачення раніше згаданого важливи-
ми, на їх думку, подробицями, деталями тощо. Цим багато в чому пояснюєть-
ся виникнення низки експериментально встановлених розбіжностей, зумов-
лених статевим диморфізмом: більша кількість у жіночих текстах вставних 
конструкцій, слів, речень, менша кількість слів у реченнях.

З огляду на викладене були виділені такі експериментально встановлені 
значні розбіжності в українському писемному мовленні чоловіків і жінок 
віком від 17 до 25 років з середньою (або незакінченою вищою) освітою, що 
можуть бути використані в експертній практиці:

— більша кількість слів і речень у жіночих текстах;
— менша кількість слів у реченні в жіночих текстах;
— більша кількість складносурядних речень у жіночих текстах, сурядний 

зв’язок вони вживають частіше;
— більш частіший інвертований порядок слів у реченні;
— більша кількість вставних конструкцій у жіночих текстах;
— менша кількість іменників у жіночих текстах;
— менша кількість конкретних іменників у жіночих текстах поряд 

з більш високою частотністю їх вживання в мовленнєвих зворотах, що ха-
рактеризуються підвищеною емоційністю;

— більша кількість сполучників у жіночих текстах;
— більш високе в чоловічих текстах співвідношення вживаних іменни-

ків до дієслів (на користь іменників);
— більш висока в жіночих текстах частота вживання прикметників та 

іменників зі зменшено-пестливими суфіксами;
— більш висока частота вживання жінками часток би (б) («вони б за-

черствіли», «мені би не вистачало», «яка б любила» тощо);
— більша кількість граматичних порушень у жіночих текстах («на сво-

єму прикладові», «радіти кожною хвилиною», «особливо я люблю святку-
вати свято це день матері» «В дитинстві я не любила весну. Тому що під 
ногами грязюка, часто йдуть дощі» та ін.);

— менша кількість лексичних помилок у текстах жінок;
— менша кількість графіко-орфографічних помилок у жіночих текстах.
Завершуючи розгляд деяких тенденцій мовленнєвої поведінки чоловіків 

і жінок, слід сказати, що через умови експерименту (зокрема, тематики 
творів) у досліджуваних текстах не відобразилися достатньою мірою інші 
тенденції, наведені в літературі, такі, наприклад, як у цілому більш увічливий 
характер жіночої мови, більш висока частота вживання чоловіками лексики, 
що стосується сфери часових, просторових, кількісних відносин, тощо.

Разом із тим, якщо дослідженням свідомо обмеженого матеріалу під-
тверджено низку вказаних розбіжностей українського писемного мовлення 
чоловіків і жінок, тоді можна обґрунтовано припустити, що в процесі до-
сліджень текстів іншого характеру знайдуть підтвердження й літературні 
дані щодо інших тенденцій мовленнєвої поведінки представників різної 
статі, які не відобразилися в нашому експериментальному матеріалі.
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Дане дослідження являє собою першу зроблену в криміналістиці спробу 
розв’язання на матеріалі українського писемного мовлення складної проблеми 
експертного встановлення статевої належності автора документа. Об’єктами 
експериментально-статистичного дослідження були два достатньо репрезен-
тативних масиви текстів-описів и текстів-розмірковувань, виконаних відпо-
відно чоловіками та жінками віком від 17 до 25 років. Одержані результати, 
підтверджуючи на цьому експериментальному матеріалі положення про на-
явність в українському писемному мовленні розбіжностей, зумовлених стате-
вим диморфізмом, у той же час, по-перше, дозволяють припустити, що подібне 
підтвердження матиме місце й при дослідженні текстів іншого характеру, ви-
конаних особами різної статі інших вікових категорій. Слід відмітити, що це 
припущення підтверджується при вивченні матеріалів експертної практики 
дослідження анонімних листів, у числі яких, зокрема, часто траплялися тексти, 
пов’язані з описанням конфліктних ситуацій спілкування. По-друге, врахову-
ючи близькість менталітету носіїв української та російської мов і соціально-
психологічних умов їх життя та спілкування, внаслідок збіжності в багатьох 
випадках цих даних з відповідними даними аналогічних досліджень росій-
ського писемного мовлення, дають підстави для припущення про те, що дані 
останніх, при ретельному врахуванні всіх чинників досліджуваної ситуації 
писемного спілкування, можуть бути – з певною обережністю – використані 
експертами, які дослід жують українське писемне мовлення.

Ці припущення можна перевірити на основі подальших теоретичних та 
експериментально-статистичних досліджень особливостей українського 
писемного мовлення, зумовлених статевим диморфізмом.

В. Г. Абросимова, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ,
Т. В. Сохранич, старший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ

МОЖЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ 
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КОРОТКИХ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ, 

ВИКОНАНИХ ДРУКОВАНИМ ШРИФТОМ

Розглянуто питання про можливість вирішення ідентифікаційних зав-
дань при дослідженні коротких рукописних записів, виконаних друкованим 
шрифтом.

Рассмотрен вопрос о возможности решения идентификационных задач 
при исследовании кратких рукописных записей, выполненных печатным 
шрифтом.

ЕКСПЕРТНА ПРАКТИКА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ 

І АВТОРОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
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Поняття почерку міцно пов’язане з письмом як засобом комунікації в спіл-
куванні людей. Письмо – історично закономірне суспільне явище, яке має 
системний характер, свою структуру та складові компоненти. Система письма 
характеризується цільовим призначенням, типом, складом, формою письмових 
знаків і їх значенням, а також головними правилами використання цих знаків. 
Встановлено, що зображення сучасних рукописних букв веде своє походжен-
ня від скоропису, який піддавався змінам під впливом друкованого шрифту 
у XVIII–XX ст., тобто відбувалися взаємозв’язок і взаємозумовленість скоро-
писного та друкованого шрифтів, що були сформовані на єдиній графічній 
основі кирилівської системи письма. Отже, однойменні букви сучасного ско-
ропису (типові шкільні прописи) і шрифтів, які використовуються в друкар-
ській справі, у більшості своїй мають однакові графеми.

Криміналістів найбільш цікавить склад письмових знаків, які характери-
зуються відносною стабільністю кожної системи письма, а кожному письмо-
вому знаку притаманна більш або менш стабільна (типова) графічна форма.

Розвиток скоропису відбувається в напрямку прискорення процесу пись-
ма, що призводить до нерозбірливості й ускладнення читання текстів. 
У зв’язку з цим у побутовому листуванні та при складанні ділових докумен-
тів для полегшення можливості читання текстів поряд зі скорописом вико-
ристовується письмо з наслідуванням друкованого шрифту.

Під час письма друкованим шрифтом вихідною графікою є не стандартна 
типова форма, а конфігурація умовного узагальненого типу друкованого шриф-
ту. Характеристика графіки умовного типового рукописного друкованого шриф-
ту має подібність не тільки з графікою друкованого шрифту, а й з типовою 
графічною формою більшості букв алфавіту сучасного скоропису.

Спільність походження і подібність графічних характеристик букв у ско-
рописі та при письмі друкованим шрифтом є однією з причин прояву 
взаємозв’язку ознак скорописного і друкованого варіантів почерку однієї 
й тієї самої особи, а відтак, і однією з теоретичних передумов ідентифікації 
виконавця рукопису, виконаного друкованим шрифтом, при наявності ско-
рописних зразків почерку.

Питання встановлення можливостей вирішення ідентифікаційних за-
вдань при дослідженні рукописів (рукописних записів) завжди були пред-
метом уваги криміналістів (С. А. Ципенюк, Г. Б. Бродської, В. Ф. Орлової, 
А. А. Кононова та ін.)1.

1 Див.: Ципенюк С. А. Структура решения идентификационных задач, связанных 
с исследованием текстов, выполненных с подражанием буквам «печатной» формы //
Криминалистика и судебная экспертиза. — К. 1989. — Вып. 38. — С. 51–56; Брод-
ская А. Б. Криминалистическое исследование текста, выполненного с подражанием 
печатному шрифту // Практика криминалистической экспертизы. — Х., 1959. — 
Вып. 11. — С. 6–9; Орлова В. Ф. Судебно-почерковедческое исследование малообъ-
емных рукописей // Современное состояние и перспективы развития традиционных 
видов криминалистической экспертизы: Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. — М., 1987. — 
С. 55–66; Кононов А. А., Смирнов А. В. Идентификационное исследование рукопис-
ных текстов, выполненных с подражанием печатным шрифтам, при ограниченной 
сопоставимости сравнительного материала: Метод. письмо для экспертов. — М., 
1989.
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Перехід від скоропису до письма друкованим шрифтом є процесом сві-
домої перебудови системи рухів, процесом замінювання раніш утворених 
нервових зв’язків знов утвореними1. Під час переходу від скоропису до 
письма друкованим шрифтом формується новий зорово-руховий образ гра-
фічної техніки письма. На його формування суттєво впливають раніш ви-
роблений динамічний стереотип і сформований скорописний образ. У зв’язку 
з цим на певній стадії формування навичок письма друкованим шрифтом 
утворюватиметься так званий комбінований образ графічної техніки письма, 
який включає в себе компоненти письма як скорописом, так і друкованим 
шрифтом. Отже, до письма друкованим шрифтом особа, як правило, пере-
ходить на тлі раніш сформованих писемно-рухових навичок скоропису.

Як зазначав В. В. Томілін, старі зв’язки нерідко мають більш стійкий 
характер і більшу фізіологічну силу, ніж знов утворені, вироблений раніш 
динамічний стереотип повністю не знищується, не руйнується і не зникає 
та за певних умов може знову проявитися2. Тому при порівняльному дослід-
женні почерку, виконаного друкованим шрифтом, зі скорописом встановлю-
ється певна кількість ознак почерку, які виконавець не може змінити вна-
слідок притаманній йому стійкості писемно-рухових навичок.

Дослідження рукописних текстів, рукописних записів, виконаних дру-
кованим шрифтом, належить до числа складних у судовому почеркознавстві. 
Дослідження ж почерку, виконаного друкованим шрифтом і поєднаного 
з малим обсягом цього графічного матеріалу, ще більш ускладнює (а іноді 
робить неможливим) проведення ідентифікаційного дослідження. Це по-
яснюється тим, що в малому за обсягом графічному об’єкті проявляється 
лише частина ознак, притаманних почерку виконавця.

Разом з тим експертній практиці відомі випадки ідентифікації виконав-
ця короткого рукописного запису, виконаного друкованим шрифтом. Так, 
у Харківському НДІСЕ проводилося почеркознавче дослідження рукопис-
ного запису «AVI MAOZ», виконаного друкованим шрифтом3 (рисунок). Як 
порівняльний матеріал було надано вільні зразки почерку Г., виконані ско-
рописом, і експериментальні зразки його почерку у вигляді досліджуваного 
запису, виконані з наслідуванням друкованого шрифту. Складність цього 
дослідження полягала в тому, що, крім малого обсягу рукописного запису, 
останній було виконано друкованим шрифтом латинського алфавіту. Букви 
у своїй більшості прості у виконанні, складалися з прямолінійних, не 
зв’язаних між собою елементів. У процесі порівняльного дослідження по-
черку, яким було виконано короткий рукописний запис, з почерком Г. вста-
новлено збіг загальної будови почерку, темпу письма, нахилу букв, а також 
певної кількості окремих ознак. Найбільш цінними в ідентифікаційному 
плані були букви, виконані скорописом. Встановлено комплекс загальних та 
окремих ознак, притаманних почерку Г. У наведеному прикладу експерт зміг 
вирішити ідентифікаційне завдання в категоричній формі.

1 Див.: Томилин В. В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. — М., 
1974. — С. 79.

2 Див.: Томилин В. В. Вказ. праця.
3 Див.: Архів ХНДІСЕ. Висновок № 1459 за 2004 р.
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Рисунок. Досліджуваний короткий рукописний запис,
виконаний друкованим шрифтом

Таким чином, у процесі ідентифікаційного дослідження коротких ру-
кописних записів, виконаних друкованим шрифтом, у повному обсязі за-
стосовуються спеціальні знання експерта-почеркознавця, що проявляється 
в підборі оптимальної методики вилучення інформації з короткого запису, 
встановлення ознак і оцінки їх сукупностей з точки зору достатності для 
формування категоричного висновку. Іншими словами, тільки на підставі 
спеціальних знань може бути обґрунтовано вирішено питання про можли-
вість ідентифікації виконавця короткого запису, виконаного друкованим 
шрифтом.

Ще більшу складність викликає дослідження коротких записів на не-
звичному матеріалі, незвичним пишучим приладом, у незвичному стані, 
незвичному положенні. Це зумовлені тим, що під впливом «збиваючих» 
чинників виникають порушення звичного процесу письма, у зв’язку з чим 
виконавець спрощує рухи і часто переходить до виконання букв друкованим 
шрифтом, що призводить до змін ознак почерку.

Через незвичність матеріалів письма дослідження записів відповідно до 
п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та екс-
пертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 
від 8 жовтня 1998 р. № 53/5 (із змінами та доповненнями згідно з наказами 
Мін’юсту від 30 грудня 2004 р. № 144/5, 10 червня 2005 р. № 59/5, 29 груд-
ня 2006 р. № 126/5), у виключних випадках, коли об’єкт дослідження не може 
бути наданим експерту, проводиться за фотознімками, доданими до справи 
в установленому законом порядку.

Необхідність дослідження коротких рукописних записів (у тому числі 
виконаних друкованим шрифтом) виникає при розслідуванні різних злочинів. 
У Харківському НДІСЕ проводилися почеркознавчі дослідження різних 
коротких рукописних записів: записи двох слів на корінцях квитків, фраг-
менти рукописного тексту на авіаквитках, записи трьох букв і трьох цифр 
на поверхні долоні1, короткі записи волоським горіхом на стіні будівлі, губ-
ною помадою на дзеркалі, записи чотирьох цифр і двох букв голкою на 
картонній поверхні та ін. Такі речові докази, знайдені на місці злочину, дають 
підстави для висування слідчих версій і потребують експертного вирішення 
завдань про наявність (відсутність) тотожності об’єкта.

Так, у справі за вбивством О. під час судово-медичного огляду експертом 
на спині трупа було виявлено нецензурний рукописний запис, який складав-

1 Див.: Грузкова В. Г. Возможности идентификационного исследования кратких 
записей // Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1982. — Вып. 24. — С. 68–
75.
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ся з трьох букв, виконаних друкованим шрифтом1. Для проведення почер-
кознавчого дослідження з метою встановлення виконавця експерту було 
надано фотографічне зображення цього запису. За даними, які містилися 
в матеріалах кримінальної справи, досліджуваний рукописний запис нано-
сився незвичним пишучим приладом (фломастером) у положенні навпри-
сядки. Ознайомившись з матеріалами, які надійшли на почеркознавче до-
слідження, експерт дійшов висновку про недостатність наданого йому ма-
теріалу для вирішення завдання по суті. У зв’язку з цим він звернувся до 
органу, який призначив експертизу, з клопотанням про надання необхідного 
порівняльного матеріалу. Експерту додатково було надано зразки почерку Б. 
Серед зазначених експериментальних зразків цієї особи містилися й зразки 
почерку, виконані друкованим шрифтом, за допомогою незвичного пишучо-
го приладу (фломастера), на незвичній підкладці (у тому числі на тканині), 
у незвичному положенні (навприсядки), тобто такі, що найбільш зіставля-
ються з досліджуваним об’єктом.

В обмеженому за обсягом графічному матеріалі ідентифікаційне поле 
звужено, що значно ускладнює процес порівняльного дослідження. Тому 
експерт звертав увагу не тільки на особливості в самих буквах, а й на різно-
манітність відношення рухів, взаємну протяжність, взаємне розміщення по 
вертикалі та горизонталі, розміщення точок перетинання рухів та ін. У да-
ному короткому рукописному записі, виконаному друкованим шрифтом, 
експертом встановлений комплекс ідентифікаційних ознак, притаманний 
почерку Б., який дозволив вирішити завдання про тотожність виконавця 
в категоричній формі.

Відсутність достатньо розробленої методики ідентифікації виконав-
ця короткого рукописного запису, виконаного друкованим шрифтом, 
приводить до того, що іноді таке завдання може залишитися невирішеним. 
Тому проб лема розроблення науково обґрунтованої ефективної методики 
дослідження коротких рукописних записів, виконаних друкованим шриф-
том, з метою ідентифікації виконавця, як і раніше, залишається актуаль-
ною.

Д. І. Гайдамакіна, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДПИСІВ У ДОКУМЕНТАХ, 
НАДАНИХ У ВИГЛЯДІ ЕЛЕКТРОФОТОКОПІЙ

Розглянуто процес ідентифікаційного та діагностичного дослідження 
підписів у документах, наданих у вигляді електрофотокопій. Наведено ви-
падок із практики, описано результати досліджень і запропоновано кон-
кретні рекомендації експертам-почеркознавцям відносно вирішення відпо-
відних завдань.

1 Див.: Архів ХНДІСЕ. Висновок № 1148 за 2004 р.
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Рассмотрен процесс идентификационного и диагностического иссле-
дования подписей в документах, представленных в виде электрофотокопий. 
Приведен случай из практики, описаны результаты исследований 
и предложены конкретные рекомендации экспертам-почерковедам относи-
тельно решения соответствующих задач.

У сучасному діловому світі досить часто використовуються документи, 
виготовлені електрофотографічним способом. Як наслідок цього, електро-
фотокопії нерідко потрапляють до експертних установ на дослідження. 
У зв’язку з цим серед експертів СЕУ МЮ України та інших країн точаться 
дискусії відносно того, чи можна проводити почеркознавче дослідження за 
копіями документів. В експертній практиці часто виникають ситуації, коли 
оригінал не може бути наданий у розпорядження експерта-почеркознавця 
через його втрату або знищення. У таких випадках експерти можуть проводи-
ти дослідження, якщо в їх розпорядженні є декілька варіантів електрофото-
графічних копій підписів, що вивчаються. Вирішення ідентифікаційних зав-
дань за електрофотокопіями в категоричній формі може бути ускладнене. 
Деякі експерти не дають категоричних висновків через те, що процес копію-
вання сприяє маскуванню ознак наслідування або може відображати інші 
діагностичні ознаки як ознаки наслідування. Ймовірні позитивні або негатив-
ні висновки, а також висновок про неможливість вирішити питання супрово-
джуються вказівками на те, що категоричний висновок про тотожність може 
бути зроблено тільки за наявності оригіналу. Чи дійсно процес ксерокопію-
вання може так змінити підписи, що згодом стає важко визначити природу 
збиваючих чинників, і, як наслідок, вирішити питання в категоричній формі? 
Для відповіді на це питання експертами-почеркознавцями системи СЕУ 
Мін’юсту України проводилася науково-дослідна робота (НДР), за результа-
тами якої експерти дійшли висновку про те, що можливість вирішення питань 
у категоричній формі буде різною в кожному конкретному випадку залежно 
від якості відображення штрихів у електрофотокопіях підписів.

У Харківському НДІСЕ співвиконавцями НДР був проведено експеримент, 
де експерти порівнювали ксерокопії документів разом з їх оригіналами і потім 
оцінювали якість відображення в них штрихів підписів-оригіналів. В оригі-
налах документів, а відповідно й у копіях, знаходилися як справжні підписи, 
так і підписи, виконані з наслідуванням. Деяким експертам-почеркознавцям 
лабораторії було запропоновано «підробити» справжні підписи інших 
експертів-почеркознавців, використовуючи як моделі підписи в журналі-
інструктажі. На аркушах паперу з розграфленими стовпцями кульковими 
ручками барвниками чорного та синьо-фіолетового кольорів після деякого 
тренування було виконано підписи з наслідуванням справжнім. Потім справ-
жні підписи в журналі-інструктажі та підписи, виконані з наслідуванням, 
копіювалися. Експертам-почеркознавцям, які не брали участі в одержанні 
експериментальних зразків підписів, були роздані справжні підписи в журналі-
інструктажі, підписи, виконані з наслідуванням, в аналогічному журналі-
інструктажі, а також одержані електрофотографічні копії всіх підписів (справ-
жніх і несправжніх). Завдання порівняльного дослідження – визначити, до 
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якого ступеня процес копіювання може змінити оцінку ознак особливостей 
виконання штрихів, які ознаки в штрихах можливо виявити в копіях легше, 
а які – складніше. Експерти-почеркознавці повинні були оцінити якість ви-
конання штрихів у копіях і оригіналах справжніх та несправжніх підписів, 
а також порівняти ці характеристики. Копії досліджувалися на наявність пе-
рерв у рухах, ознак порушення координації рухів при виконанні підписів. 
Експерти порівнювали копії з оригіналами, діставши можливість з’ясувати, 
які ознаки в штрихах копії найскладніше визначити, які саме ознаки насліду-
вання в таких випадках маскуються і які зміни в зображенні оригіналу можуть 
бути внесені в процесі копіювання. Подібний експеримент було проведено й у 
деяких європейських країнах, а також у США і Канаді1.

Результати проведених в Україні та інших країнах досліджень збіглися 
і показали, що всі ці ознаки можуть бути виявлені навіть у електрофотогра-
фічних копіях середньої якості. Одні ознаки за копіями виявлялися легше, 
такі як тремтіння, тупі початки і закінчення штрихів, зміни напрямку руху, 
інші – складніше, наприклад, перерви в рухах. Ознаки розміщення барвни-
ка в штрихах, що відображають індивідуальні особливості пишучого при-
ладу, були в основному оцінені правильно. Крім того, експерти звертали 
увагу на колір барвника в оригіналах документів: у копіях досліджувати 
підписи, виконані барвником синьо-фіолетового кольору, складніше, ніж 
підписи, виконані барвником чорного кольору. Важливу роль грала кількіс-
на значущість копій підписів: другу і кожну наступну копію, які були зроб лені 
з первинної копії оригіналу документа, досліджувати проблематичніше. 
У цілому висновки за копіями були вірними (рис. 1, 2).

Рис. 1. Електрофотокопія зображення справжнього підпису

Рис. 2. Електрофотокопія зображення підпису, виконаного
з наслідуванням

1 Див., напр.: Оценка качества отображения штрихов в ксерокопиях подписей // 
Наука и правосудие. — Торонто: Центр криминалистических наук, 1998.
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На практиці в деяких випадках при дослідженні підписів в електрофо-
токопіях документів можуть виникнути труднощі з оцінкою виявлених ознак, 
коли напливи барвника, перерви в рухах, мікрорельєф штриха вважаються 
за ознаки порушення координації рухів першої групи при письмі. Особливо 
це важливо, коли ми маємо справу із зображенням справжнього підпису 
в копії, оскільки перекручування, одержані в результаті процесу копіювання, 
можуть набути форми штучних збиваючих чинників, тобто ознак насліду-
вання. У випадках, коли ми маємо справу із зображенням несправжнього 
підпису, як правило, ознаки наслідування настільки очевидні, а перекручу-
вання від процесу копіювання настільки незначні, що цілком можна зробити 
категоричний негативний висновок.

У деяких випадках при дослідженні зображень підписів, наданих в елек-
трофотокопіях документів, зроблено висновки, які на перший погляд можуть 
суперечити матеріалам справи. Прикладом цього може бути експертиза, 
проведена в Харківському НДІСЕ у 2008 р. Об’єктами дослідження були 
підписи від імені М., керівника підприємства «П.», в оригіналах договорів 
і угод, укладених між підприємствами «П.» і «С.», а також зображення 
підпису від імені М. в копії паспорта на ім’я цієї самої особи (рис. 3). На 
даній копії паспорта була фотографія передбачуваного власника паспорта, 
тобто М.

Рис. 3. Зображення підпису від імені М. в електрофотокопії паспорта

При роздільному вивченні досліджуваних підписів від імені М. в дого-
ворах і угодах та зразків почерку і підписів М., а також при подальшому їх 
порівнянні було встановлено, що досліджувані підписи від імені М. в нада-
них договорах і угодах виконані не ним, а іншою особою. При порівнянні 
досліджуваного підпису від імені М. (його електрографічного зображення) 
в копії паспорта, виданого на ім’я М., зі зразками почерку і підпису М. було 
встановлено, що цей підпис виконано самим М.

При подальшому вивченні матеріалів даної кримінальної справи було 
з’ясовано, що всі свідки, які були присутні в момент проведення операцій 
і підписання договорів та угод, а також банківські службовці, які оформ-



211

Судові авторознавча та почеркознавча експертизи

ляли документи, пов’язані з укладенням цих договорів і угод, у своїх 
свідченнях стверджували, що саме особа, фотографія якої була на дослід-
жуваній копії паспорта, підписувала й укладала договори та угоди від 
імені М. Іншими словами, згідно з показаннями свідків і з огляду на до-
сліджувану копію паспорта М. саме він підписував від свого імені всі до-
кументи. Таким чином, висновки експерта щодо недостовірності підписів 
у договорах і угод суперечили, на перший погляд, матеріалам кримінальної 
справи.

У процесі проведення експертизи у відповідь на заявлене клопотання 
експерта слідчий надав оригінал паспорта, виданого на ім’я М., де було вид-
но, що фотографія дійсного громадянина М. була відірвана і на її місце на-
клеєна інша, яка і була відображена в копії паспорта, первинно наданій на 
дослідження. Іншими словами, особа, яка зображена на копії паспорта і яка 
згідно з показаннями свідків фактично підписувала договори і угоди, 
насправді не є громадянином М. Отже, суперечність, яка, на перший погляд, 
мала місце між висновком почеркознавчої експертизи і матеріалами справи, 
була з’ясована й усунена.

Крім того, в оригіналі паспорта також спостерігалися стирання в за-
пису дати народження, які не були помітні в копії. При візуальному та 
мікроскопічному дослідженні зображення підпису від імені М. у копії 
паспорта виникли труднощі з виявленням комплексу ознак, оскільки мікро-
рельєф штрихів і напливи барвника сприймалися як ознаки порушення 
координації рухів першої групи при письмі, що проявилося в такому: 
в елементах букви та розчерку спостерігалися тупі початки та закінчення 
рухів, наявність необґрунтованих стовщень штрихів на місці розташуван-
ня розчерку; наявність перерв у рухах в елементах першої букви. Це по-
рушення могло свідчити про виконання підпису зміненими рухами. При 
подальшому порівнянні зображення підпису в копії паспорта і підпису 
в оригіналі було встановлено, що в оригіналі відсутні стовщення на місці 
розташування розчерку, на окремих ділянках елементів першої букви під-
пису видні рефлекторні штрихи, які в копії паспорта виглядали як перерви 
в рухах, початки та закінчення рухів були рефлекторними. Ця різниця 
в копії та заповіті могла бути пояснена нерівномірним розподілом порош-
коподібної речовини копіювального апарату, напливами барвника, що пере-
кручували підпис у цілому й окремі його елементи, створювали вигляд 
невпевненості виконання підпису. Але в цілому при порівнянні копії та 
оригіналу інші загальні (ступінь виробленості рухів, нахил, будова рухів, 
розгін) та окремі ознаки залишилися без змін.

Таким чином, вирішення почеркознавчих завдань за електрофотокопія-
ми документів має деякі труднощі. При категоричному позитивному виснов-
ку можливість того, що досліджуване зображення підпису потрапило на 
електрофотокопію даного документа в результаті монтажу, сканування з по-
дальшим копіюванням, також повинна враховуватися в процесі дослідження. 
Експерт має визначити, чи досить чітко відобразилися всі особ ливості ви-
конання штрихів підпису. Більшість ознак може бути виявлена за електро-
фотокопіями високої та середньої якості, хоча деякі ознаки встановлюються 
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легше, ніж інші. У цілому оцінка ознак не надто ускладнюється при дослід-
женні електрофотокопій. Знання експертом деяких особливостей досліджен-
ня електрофотокопій, відображення в них діагностичних ознак допомагає 
йому висувати обґрунтовані версії та правильно вирішувати поставлені 
перед ним завдання.
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Загальні положення судової експертизи...

Г. Д. Бондаренко, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ,
Н. О. Зубова, старший науковий співро-
бітник Харківського НДІСЕ,
Л. П. Щербаковська, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ,
Г. В. Лошманова, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РУКОПИСНИХ ЗАПИСІВ 
І ПІДПИСІВ, ВИКОНАНИХ КАПІЛЯРНИМИ РУЧКАМИ

Викладено відомості про конструктивні особливості пишучих вузлів 
капілярних ручок. Наведено загальні та окремі ознаки, що відображаються 
в штрихах і дозволяють диференціювати матеріали письма та вирішувати 
ідентифікаційні завдання. Описано деякі хімічні властивості чорнила капі-
лярних ручок, а також наведено відомості про результати їх дослідження 
методом тонкошарової хроматографії.

Изложены сведения о конструктивных особенностях пишущих узлов 
капиллярных ручек. Приведены общие и частные признаки, позволяющие 
дифференцировать материалы письма и решать идентификационные за-
дачи. Описаны некоторые химические свойства чернил капиллярных ручек, 
а также приведены сведения о результатах их исследования методом тон-
кослойной хроматографии.

Рукописні тексти документів і підписи виконують різними видами 
пишучих приладів, серед яких найбільш популярними є кулькові ручки, 
стрижні яких заправлені гелевим чорнилом – це так звані гелеві ручки або 
гелеві ролери1, а також кулькові ручки із рідким чорнилом – так звані ручки-

1 Результати дослідження штрихів, виконаних гелевим чорнилом, викладено 
у нашій статті «Криміналістичне дослідження документів, виконаних новими ви-
дами пишучих приладів» (див.: Теорія та практика судової експертизи і криміналіс-
тики. — Х., 2005. — Вип. 5. — С. 195–202).

СУДОВО-ТЕХНІЧНЕ СУДОВО-ТЕХНІЧНЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

ЕКСПЕРТНА ПРАКТИКА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ТЕХНІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
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ролери1. У гелевих ручках і ролерах пишучий вузол – кулька діаметром від 
0,28 до 1,0 мм. Останнім часом не менш популярними стають капілярні 
ручки, основою пишучого вузла яких є сплетений із твердих синтетичних 
ниток стрижень діаметром 0,3 мм і більше. Він закріплений у фасонній 
пластмасовій або металевій трубці (рис. 1, 2), що забезпечує надійний кон-
такт з просякнутим чорнилом волоконним стрижнем в основній частині 
корпусу ручки.

У капілярних ручках використовується рідке чорнило – водорозчинне 
або на спиртовій основі. Чорнило просувається в капілярах стрижня за ра-
хунок сил поверхневого тяжіння. Пишучий вузол не можна натискати при 
письмі, якщо під час письма зупинити ручку, не відриваючи її від паперу, на 
цьому місці виникне «пляма», чорнило швидко просякне в папір. Пишучий 
вузол засихає, якщо його не закрити ковпачком. Капілярні ручки одноразові, 
їх частини не розбираються, наконечник ручок – металевий або пластиковий. 
Пишучий вузол закривається ковпачком, який може мати кишеньковий за-
тискач – кліп, металевий або пластиковий.

Рис. 1. Волоконний стрижень 
у пластмасовій трубці

Рис. 2. Волоконний стрижень 
у металевій трубці

При експертному дослідженні документів, виконаних за допомогою капі-
лярних ручок, вирішуються діагностичні та ідентифікаційні завдання. Під час 
діагностичних досліджень встановлюються спосіб виготовлення документа або 
його фрагментів, наявність внесення змін у документ, послідовність виготов-
лення фрагментів документа; тип пишучого приладу та вид матеріалу письма, 
проводиться диференціація матеріалів письма. Найбільш складним і важливим 
є ідентифікаційне дослідження з метою ототожнення пишучого приладу.

1 Результати дослідження штрихів, виконаних кульковими ручками, стрижні яких 
заправлені рідким чорнилом, викладено у нашій статті «Криміналістичне досліджен-
ня документів, виконаних кульковими ручками з рідким чорнилом» (див.: Теорія та 
практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 2007. — Вип. 7. — С. 187–
193).
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У Харківському НДІСЕ проведено науково-дослідну роботу стосовно 
дослідження капілярних ручок з метою встановлення ознак, що відобража-
ються у штрихах і дозволяють диференціювати пишучі прилади за цими 
ознаками, а також хроматографічні дослідження для порівняння однокольо-
рових матеріалів письма з невідомим складом. Для дослідження мікрострук-
тури штрихів були використані капілярні ручки найбільш поширених на 
українському ринку фірм-виробників: СЕNTROPEN (Чехія), Faber-Castell, 
SCHNEIDER, STABILO (Німеччина), заповнені чорнилом синього, червоно-
го, чорного, блакитного, зеленого кольорів. На аркушах паперу масою 80 г/м2 
наносилися штрихи під різними кутами нахилу ручки до поверхні паперу 
(45°, 60°–70°) на твердій підкладці (поверхня столу), м’якій підкладці (де-
кілька аркушів паперу).

Мікроструктуру штрихів, їх ширину вивчали за допомогою мікроскопа 
(МБС-1, зб. до 24×, окуляр-мікрометр), фотографували фотоапаратом 
«Зеніт-Е» на кольорову фотоплівку Konica 100 VX super. Проведені нами 
дослідження мікроструктури штрихів, виконаних капілярними ручками, 
дозволили встановити комплекс основних діагностичних ознак, характерних 
для даних штрихів:

— штрихи забарвлені рівномірно;
— у штрихах більшості кольорів не спостерігається блиску, але в штри-

хах окремих кольорів деяких марок/моделей ручок є незначний блиск (на-
приклад, Faber-Castell BROADPEN 1554, колір чорнила – чорний; Faber-
Castell ECCО PIGMENT, колір чорнила – чорний; Faber-Castell MULTIMARK 
1523 permanent S, колір чорнила – чорний);

— краї штрихів можуть бути рівними, чіткими, без розводів чорнила 
(наприклад, ручка Faber-Castell MULTIMARK 1523 permanent S, колір чор-
нила – чорний); хвилястими, із зазублинами (наприклад, ручка Faber-Castell 
BROADPEN 1554, колір чорнила – чорний; Faber-Castell ECCo PIGMENT, 
колір чорнила – чорний); у штрихах, нанесених деякими капілярними руч-
ками, спостерігаються значні розводи чорнила (наприклад, ручка SCHNEIDER 
TOPWRITER 147, колір чорнила – чорний, синій);

— у штрихах удавленого рельєфу від пишучого приладу не спостеріга-
ється, ширина штриха коливається від 0,15 до 0,45 мм.

До ідентифікаційних ознак належать: плями чорнила на окремих ділянках 
штрихів; тонкі, «волосяні» штрихи поряд з основними штрихами (у волокон-
ному стрижні можуть бути деякі відокремлені тверді синтетичні нитки).

Чорнило для капілярних ручок добре розчиняється у воді, за винятком 
чорнила чорного кольору капілярних ручок Faber-Castell ECCО PIGMENT, 
Faber-Castell MULTIMARK 1523 permanent S.

У спирті добре розчиняються чорнило чорного кольору ручок STABILO 
point 88, Faber-Castell MULTIMARK 1523 permanent, Faber-Castell BROADPEN 
1554; чорнило синього кольору ручок SCHNEIDER TOPWRITER 147; чор-
нило червоного кольору ручок STAEDTLER triplus fi neliner. Слабко розчи-
няється чорнило блакитного кольору ручок STABILO point 88. Не розчиня-
ються чорнило чорного кольору ручок Faber-Castell ECCO PIGMENT, чор-
нило чорного кольору ручок SCHNEIDER TOPWRITER 147.
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Хроматографічні дослідження чорнила різних фірм за барвниками про-
водилися методом тонкошарової хроматографії на пластинках «Силуфол». 
На лінії старту хроматографічних пластинок наносилися проби безпосеред-
ньо з ручок, а також екстракти чорнила, одержані шляхом оброблення водою 
вирізок зі штрихів, що виконувалися капілярними ручками зазначених фірм. 
Розподіл за барвниками, що містяться в чорнилі, проводився в чотирьох 
системах розчинників: 1) н-бутанол – етанол – аміак (5:2:1,5); 2) етилацетат 
– ізопропанол – вода – аміак (30:15:10:1); 3) етилацетат – ізопропанол – вода 
– оцтова кислота – вода (30:15:10:1); 4) н-бутанол – етанол – вода – оцтова 
кислота (5:2:4:0,4). Вибір систем обумовлено методичними рекомендаціями, 
наведеними в спеціальній криміналістичній літературі з дослідження мате-
ріалів документів1. При цьому враховувалися такі властивості чорнила, як 
здатність розчинятися у воді й органічних розчинниках. Пластинки з нане-
сеними пробами ставилися в герметично закриту камеру з системою роз-
чинників. Результати дослідження чорнила різних фірм за барвниками на-
ведено в таблиці.

Чорнило для капілярних ручок у всіх системах, що були використані, 
досить добре розділяється на фарбувальні компоненти – барвники. Одно-
кольорове чорнило однієї фірми, але різних моделей ручок відрізняється за 
якісним складом барвників. Крім того, однокольорове чорнило ручок різних 
фірм також істотно відрізняється за своїм якісним складом, що дозволяє 
надійно його диференціювати.

Отже, результати хроматографічного дослідження в оптимально підібра-
них системах розчинників 1–4 свідчать про можливість диференціювання 
однокольорових чорнил для капілярних ручок різних моделей однієї фірми 
або різних фірм-виробників та інших однокольорових матеріалів письма.

При криміналістичному дослідженні рукописних записів і підписів ви-
рішуються діагностичні завдання – встановлення виду пишучого приладу, 
виду матеріалу письма та ідентифікаційні завдання – чи одним пишучим 
приладом виконано записи, чи виконано записи наданим на дослідження 
пишучим приладом.

Мікроскопічним дослідженням штрихів встановлюється комплекс ознак, 
що дозволяє визначити вид пишучого приладу: перова ручка, автоматична 
перова ручка, кулькова ручка, гелева ручка, ручка-ролер, капілярна ручка.

Для штрихів, виконаних перовою ручкою, характерні дві паралельні 
борозенки і валик між ними, періодична зміна інтенсивності забарвлення та 
ширини штрихів, розводи вздовж волокон; для штрихів, виконаних авто-
матичною перовою ручкою, – дві паралельні борозенки і валик між ними, 
рівномірне забарвлення штрихів, однакова в основному ширина штрихів. 
Одна борозенка з пологими краями характерна для штрихів, виконаних 
кульковою ручкою.

1 Див.: Онищенко А. А., Семенова В. А. Дифференциация одноцветных чернил 
для фломастеров отечественного и зарубежного производства, получивших широкое 
распространение в Советском Союзе // Экспертная техника. — М., 1985. — Вып. 87. — 
С. 3–27; Состав и свойства материалов письма: Справочное пособие для экспертов. — М., 
1989; Исследование материалов письма в штрихах // Экспертная техника. — М., 
1993. — Вып. 122.
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Подальше дослідження спрямоване на встановлення ознак, які дозволя-
ють відрізняти штрихи, виконані гелевою ручкою, від штрихів, виконаних 
ручкою-ролером. Для більшості штрихів гелевих ручок характерний блиск, 
краї штрихів рівні, чіткі, забарвлення штрихів рівномірне, чорнило знахо-
диться на поверхні паперу, не проникаючи в його товщу (завдяки желатину 
чорнило на папері набуває підвищеної в’язкості, перетворюючись на желе-
подібний стан, не розтікається, швидко застигає на повітрі); у штрихах, 
виконаних з більшим натиском, середня частина може бути забарвлена 
слабкіше за рахунок видавлювання чорнила за краї штрихів; уздовж штрихів 
спостерігаються окремі волосяні штрихи – «тяжі»; на деяких ділянках штри-
хів є згустки чорнила; у штрихах, нанесених окремими ручками, можуть 
з’явитися короткі слабко забарвлені смужки в середній частині штрихів. 
У штрихах, виконаних ручками-ролерами і капілярними ручками, чорнило 
просякає у товщу паперу, забарвлення штрихів рівномірне.

Такі ознаки, як відсутність удавленого рельєфу, блиску в штрихах, не-
значні розходи по окремих волокнах паперу або по краях штрихів, незначні 
зазублини по краях штрихів можуть характеризувати штрихи, виконані ге-
левими ручками, ручками-ролерами, капілярними ручками деяких марок/
моделей. Тому тільки відносно фарбувальної речовини до води й органічних 
розчинників можна їх диференціювати: гелеве чорнило не розчиняється 
у воді й органічних розчинниках; чорнило ручок-ролерів, капілярних ручок 
деяких марок/моделей розчиняється у воді (за винятком чорнила чорного 
кольору капілярних ручок Faber-Castell ECCО PIGMENT, Faber-Castell 
MULTIMARK 1523 permanent S), інших – у спирті (за винятком чорнила 
чорного кольору капілярних ручок Faber-Castell ECCO PIGMENT, 
SCHNEIDER TOPWRITER 147).

Рівномірне забарвлення штрихів, розходи чорнила в штрихах, просякан-
ня чорнила в товщу паперу, відсутність удавленого рельєфу від пишучого 
приладу, розчинність у краплі води свідчать про виконання штрихів капіляр-
ними ручками.
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Загальні положення судової експертизи...

І. М. Козаченко, доцент кафедри судово-
медичної експертизи Харківської ме-
дичної академії післядипломної освіти, 
кандидат медичних наук

КЛАСИФІКАЦІЯ СУЧАСНОЇ ПНЕВМАТИЧНОЇ ЗБРОЇ

Пневматична зброя нерідко використовується в кримінальних цілях 
і стає об’єктом дослідження судових експертів різних спеціальностей. За-
пропоновано її визначення та класифікацію, які містять найбільш суттєві 
підстави і є досить повними для характеристики більшості зразків сучас-
ної пневматичної зброї.

Пневматическое оружие нередко используется в криминальных целях и ста-
новится объектом исследования судебных экспертов разных специальностей. 
Предложены его определение и классификация, которые содержат наиболее 
существенные основания и являются достаточно полными для характеристики 
большинства образцов современного пневматического оружия.

Використання пневматичної зброї (ПЗ) відомо з давніх часів. Створена 
спочатку для полювання на дрібних тварин і птахів, вона в період наполео-
нівських війн перетворилася на потужну бойову зброю, а згодом почала 
застосовуватися ще й для спортивно-тренувальної, розважальної стрільби, 
у воєнізованих іграх тощо. У теперішній час виробляється велика кількість 
моделей ПЗ різного призначення та потужності.

Пневматична зброя завдяки її доступності нерідко застосовується при 
вчиненні злочинів проти життя та здоров’я людини, самогубствах, хуліган-
ських діях, а також є причиною нещасних випадків тощо. Тому вона стає 
об’єктом дослідження судових експертів різних спеціальностей. В Україні 
можна вільно придбати ПЗ калібром не більш 4,5 мм зі швидкістю польоту 
кулі не більш як 100 м/с1. Пневматична зброя більшого калібру і швидкості 

1 Див.: Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, 
перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристро-
їв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 
аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та 
зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів / Наказ 
МВС України від 21 серпня 1998 р. № 622.

СУДОВА БАЛІСТИЧНА СУДОВА БАЛІСТИЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА ТА ЕКСПЕРТИЗА ТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ 
ВІД ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇВІД ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
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кулі придбається на тих самих умовах, що й мисливська вогнепальна зброя. 
Полювання з ПЗ у нашій державі заборонено.

Згідно з ДСТУ 78-41-013-20021 пневматичною є зброя, у якій для метання 
снаряду використовується енергія стисненого повітря (газу). В інших джере-
лах2 наводяться аналогічні визначення ПЗ. Слід зауважити, що з цих визначень 
не випливає цільове призначення ПЗ, не вказано, куди саме здійснюється 
«метання» снаряду, а також можливість використання суміші газів тощо.

Дотепер у юристів, фахівців-зброярів, криміналістів і судових медиків 
не існує єдиного підходу до місця пневматичної зброї серед пристроїв, що 
призначені для стрільби в ціль снарядом. Так, нормативні акти України щодо 
зброї3 й деякі автори4 розглядають ПЗ як окремий вид ручної зброї, поряд із 
вогнепальною, інші5 – як різновид метальної зброї.

Для забезпечення єдиного методологічно вірного підходу при досліджен-
ні як самої пневматичної зброї, так і заподіяних при пострілах із неї ушкоджень 
тіла людини, пошкоджень одягу й інших об’єктів необхідна її систематизація. 
Існує класифікація пневматичної зброї, опрацьована ще в 1971 р.6. Хоча деякі 
автори7 в дослідженнях, присвячених пошкодженням різних об’єктів при по-
стрілах із зразків ПЗ 60–70 років минулого століття, й користуються згаданою 
класифікацією, вона не може повністю відповідати сучасним вимогам, оскіль-
ки стосується ПЗ того часу. В окремих довідкових виданнях8, розрахованих 
на широке коло читачів, наводяться лише деякі класифікаційні ознаки сучас-
ної пневматичної зброї. Однак у них детально розглядається лише один тип 
пневматичної зброї – так звана «жорстка пневматика» (hard airguns або 

1 Див.: ДСТУ 78-41-013-2002 Зброя спортивна пневматична. Загальні технічні 
вимоги. — К., 2002.

2 Див.: Пневматическое оружие / Советский энциклопедический словарь / Гл. 
ред. А. М. Прохоров. — М., 1986. — С. 1016; Судебная медицина: Учебник / Под 
ред. В. М. Смольянинова. — М., 1982. — С. 163–164; Попов В. Л., Шигеев В. Б., 
Кузнецов Л. Е. Судебно-медицинская баллистика. — С.Пб., 2002.

3 Див.: Інструкція про порядок виготовлення ...; Постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12 жовтня 1992 р. № 576.

4 Див.: Криминалистическое исследование пневматического оружия: Справочно-
методическое пособие для экспертов-криминалистов, сотрудников уголовного розыска 
и следователей / М. Э. Портнов, А. И. Устинов, В. В. Филиппов и др. / Под ред. А. И. Усти-
нова. — М., 1971; Попов В. Л., Шигеев В. Б., Кузнецов Л. Е. Вказ. праця; Шунков В. Н. 
Газовое и пневматическое оружие. — Мн., 2004. — С. 243–423; Трофимов В. Н. Пнев-
матическое оружие. Устройство, эксплуатация, уход: Справочник. — М., 2006.

5 Див.: Судебная медицина: Учебник / Под ред. В. М. Смольянинова ...; Гераси-
менко O. I. Словник-довідник термінів судової медицини. — К., 2002. — С. 139; 
Трубников Б. Г. Метательное оружие: Словарь-справочник. — С.Пб., 2004.

6 Див.: Криминалистическое исследование пневматического оружия ...
7 Див.: Зеленский С. А. Судебно-медицинская оценка повреждений, причиненных 

из пневматического оружия различными видами пуль: Автореф. дис. … канд. мед. 
наук. — М., 2001; Крысанов Л. П. Классификация, устройство пневматического 
оружия, некоторые баллистические характеристики распространенных моделей со-
временного пневматического оружия // Актуальные вопросы теории и практики 
судебно-медицинской экспертизы. — Екатеринбург, 1998. — С. 61–71.

8 Див.: Зеленский С. А. Вказ. праця; Шунков В. Н. Вказ. праця; Трофимов В. Н. 
Вказ. праця.
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airguns) – зброя з початковою кінетичною енергією снаряду не менш як 3 Дж. 
Цілком зрозуміло, що такі класифікації не охоплюють усього розмаїття сучас-
ної ПЗ і не можуть задовольнити потреби судової експертизи.

Мета цього дослідження – опрацювання визначення поняття сучасної 
ПЗ та її класифікація, яка б містила необхідну для потреб судової медицини 
та криміналістики кількість підстав.

Матеріалом дослідження слугували літературні джерела довідкового харак-
теру з відомостями щодо цільового призначення, тактико-технічних характе-
ристик, уражаючих властивостей та інших особливостей різних моделей ПЗ, 
а також її зразки. Оскільки пневматична і вогнепальна зброя за деякими кон-
структивними особливостями та характером пошкоджень, які вони заподіюють 
об’єктам, схожі між собою1, опрацювання даної класифікації здійснювалося за 
тими ж самими принципами й підходами, котрі у свій час було запропоновано 
відомим зброярем В. Г. Федоровим (1938) при класифікації ручної вогнепальної 
зброї. При цьому до класифікації нами включались ознаки, як спільні для цих 
обох видів зброї, так і притаманні тільки пневматичній зброї (таблиця).

Пневматичною є ручна стрілецька зброя, у якій надання снаряду для ура-
ження цілі спрямованого руху здійснюється за рахунок накопиченої заздалегідь 
енергії стисненого, скрапленого або стверділого газу (суміші газів). Це можуть 
бути повітря, вуглекислий газ (СО2), азот, фреон, флон, спеціальні гази тощо.

Усі відомі моделі сучасної ПЗ є промислового виробництва. Існують такі 
види ПЗ: гвинтівки, карабіни, рушниці, пістолети, револьвери, маркери, 
приводи. За принципом дії ПЗ поділяється на такі види:

1. Пружинно-поршнева ПЗ (spring-piston airguns), у якій взведення бойової 
пружини для створення необхідного тиску повітря в циліндрі забезпечується або 
поворотом ствола у вертикальній площині, або за допомогою важеля, що містить-
ся зверху (збоку, знизу), або при русі ствола назад, або за допомогою енергії на-
копиченої в акумуляторній батареї. Компанія Theoben Ltd (Велика Британія) поки 
що єдина у світі випускає гвинтівки, у яких сталеву спіральну пружину замінено 
на пружний циліндр, що містить повітря або азот під тиском.

2. Помпова (компресійна) ПЗ характеризується тим, що за допомогою 
поршня насоса стискується безпосередньо повітря в резервуарі, що містить-
ся в корпусі зброї. Резервуар відділено від казенної частини ствола випуск-
ним клапаном, що відкривається в момент пострілу. Такі системи бувають 
з одноразовим, багаторазовим і попереднім накачуванням. Системи з одно-
разовим накачуванням (single-pump airguns) забезпечують заповнення ре-
зервуара за один хід важеля, якій прикріплено до поршня насоса. Системи 
з багаторазовим накачуванням (multi-pump airguns) обладнані не тільки ви-
пускним, а й впускним клапаном. Це дозволяє при рухах важеля, роль якого 
може виконувати цівка зброї, накопичувати потрібний тиск повітря й одержу-
вати необхідну швидкість кулі (220–280 м/с). У системах із попереднім на-
качуванням (pre-charge pneumatics, PCP) повітря чи азот доправляються в ре-
зервуар зброї із зовнішнього балона або компресора до доволі високого тиску 
(250–300 атм). Завдяки наявності редуктора, що знижує тиск на виході з ре-
зервуара до 70 атм, є можливість послідовно виконати декілька десятків по-

1 Див.: Попов В. Л., Шигеев В. Б., Кузнецов Л. Е. Вказ. праця.
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стрілів з однаковими характеристиками (висока точність і керованість потуж-
ності пострілів). Так, початкова швидкість кулі калібру 4,5 мм, яка випущена 
з РСР-гвинтівки, сягає 350 м/с, що забезпечить потужність 30 Дж.

3. Газобалонна ПЗ (CO2 airguns), у якій резервуаром для стисненого вугле-
кислого газу слугують змінні стальні балончики ємністю 8 або 12 г. Принцип 
її дії можна порівняти із згаданою системою РСР. 
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4. Патронна ПЗ (air-cartrige airguns) характеризується тим, що резервуаром 
є власне унітарний патрон. Він, подібно боєприпасам для вогнепальної зброї, 
має гільзу і кулю, однак замість пороху в порожнині гільзи міститься стисне-
не повітря. При пострілі бойок завдає удару по штоку, що вмонтований у дні 
гільзи. Останній штовхає повітря, яке витісняє кулю з гільзи. Такі патрони 
використовуються в револьверах або мисливських рушницях для стрільби 
підкаліберною кулею.

5. Електропневматична зброя (АЕG, що дослівно означає «автоматична елек-
трична зброя») або так звані «приводи», які використовуються у воєнізованій грі 
«Страйкбол». Головною деталлю цієї зброї є гірбокс – пристрій, призначений для 
створення різкого повітряного удару по кульці діаметром 6 мм, завдяки якому вона 
набуває початкової швидкості 90 м/с. Нагнітання повітря здійснюється системою 
циліндр-поршень, яку приводить у рух пружина. Взведення пружини здійснює 
шестерінчаста передача, що приводиться в рух електродвигуном.

За витратою енергії пострілу переважна більшість ПЗ є витратною. Невит-
ратними є деякі моделі рушниць для підводного полювання, у яких повітря 
закачується в резервуар ще при виготовленні та при пострілі не витрачається, 
тобто поршень працює за принципом автомобільного амортизатора.

За цільовим призначенням сучасна ПЗ розподіляється на такі види: 
1. Бойова ПЗ в основному застосовується спеціальними підрозділами 

силових структур. Це снайперські гвинтівки різного калібру, рушниці для 
бойових плавців, а також замасковані під авторучки й інші побутові предмети 
пістолети та револьвери зі звичайними й отруйними кулями тощо.

2. Мисливська ПЗ – потужні пружинно-поршневі та помпові гвинтівки 
калібрів від 5,5 до 14,5 мм, для полювання на дрібного птаха і звіра, а також 
рушниці для підводного полювання, що стріляють гарпунами.

3. Спортивна (цільова) ПЗ призначена для стрільби: по мішенях із матчевих 
гвинтівок і пістолетів у тирах; на купчастість з упору, сидячи за столом 
(Benchresting); у полі по металевих мішенях у вигляді дрібних звірів і птахів (Field 
Target), а також для літнього біатлону. Для означених цілей придатні спеціально 
вироблені потужні моделі ПЗ, що забезпечують високу точність і стабільність 
стрільби при початковій швидкості кулі не менш 200 м/с. Це можуть бути 
пружинно-поршневі, помпові або газобалонні системи, калібру 4,5–5 мм.

4. Тренувальна ПЗ призначена для опанування та закріплення навичок зі 
стрільби при підготовці співробітників силових структур, відпрацювання 
деяких тактичних завдань у командних воєнізованих іграх, наприклад, «Пейнт-
бол» і «Страйкбол». Вони можуть проходити також як турніри професійних 
гравців. Для цього використовується спеціальна пневматична зброя, деякі 
зразки якої ззовні повторюють відомі моделі бойової вогнепальної зброї (авто-
мат АК-74, гвинтівка М-16 тощо).

А. Пейнтбольна пневматика (paintball guns), так звані маркери, що стрі-
ляють м’якими ампулами з оболонкою із желатину, діаметром 17,3 мм, які 
заповнені фарбою, котра легко видаляється водою. Регламентована швидкість 
кульки – 90 м/с. Тиск для пострілу забезпечується ручним накачуванням 
повітря, а також балонами з СО2 або азотно-повітряною сумішшю.

Б. М’яка пневматика (softair guns або airsoft guns), так звані приводи для 
ігри в «Страйкбол» – імітатори бойової вогнепальної зброї, що стріляють 
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пластмасовими кульками калібру 6 мм, масою 0,15–0,25 г. Швидкість куль-
ки становить зазвичай 90 м/с, дулова енергія не перебільшує 2 Дж. Дальність 
стрільби не більше 15–20 м. Серед зброї для «Страйкболу» є пружинно-
поршневі, газобалонні та електропневматичні системи. До тренувальної ПЗ 
належать також деякі зразки згаданої «жорсткої пневматики» калібру 4,5 мм, 
з початковою кінетичною енергією снаряду до 7,5 Дж. Ця зброя призначена 
для розважальної (аматорської) стрільби, набуття первинних навичок 
у стрільбі тощо. Стріляють різноманітними кулями, кульками, дротиками.

5. Спеціальна ПЗ призначена для введення ліків тваринам на відстані, 
доставки до цілі радіомаяків, інших сигнальних пристроїв тощо.

За конструкційними особливостями ствола ПЗ може бути гладкостволь-
ною, нарізною та комбінованою. В останньої нарізи присутні лише в по-
чатковій частині ствола. Нарізи можуть бути правопохилі та лівопохилі, 
а кількість їх коливається від 4 до 14. Пневматична зброя виробляється 
з різним кроком нарізів ствола (твістом), від якого залежить швидкість по-
льоту кулі. Стволи з твістом 270–310 мм вважаються низькошвидкісними, 
340–360 мм – швидкісними, 390–410 мм – надшвидкісними. Стволи ПЗ ви-
робляють зі сталі, латуні та алюмінію (приводи для «Страйкболу».). Іноді 
діаметр дулової частини стволів дещо звужений (чок, получок). Деякі моде-
лі ПЗ мають на дуловому кінці ствола пристрої для стабілізації зброї в мо-
мент пострілу, що аналогічні компенсаторам у вогнепальній зброї.

За довжиною ствола розрізняють короткоствольну (до 200 мм), середньо-
ствольну (від 200 до 400 мм) і довгоствольну (понад 400 мм) ПЗ. Пневматич-
на зброя випускається таких калібрів: малий (4,5; 5,0; 5,5; 6,35 мм), середній, 
або нормальний (7,62; 8; 9 мм) і великий (11,43; 12,7; 14,5 мм). У США та 
деяких інших країнах калібри позначають у долях дюйма, наприклад, 
.177, .20, .22 та ін. Усі відомі зразки пневматичної зброї є одноствольними.

За кількістю зарядів пневматичну зброю поділяють на однозарядну та 
багатозарядну.

За способом заряджання практично вся ПЗ є казнозарядною, крім руш-
ниць для підводного полювання, які є дуловозарядними.

За механізмом заряджання ПЗ є здебільше неавтоматизованою (пере-
важна більшість гвинтівок, пістолетів і револьверів) та автоматизованою 
(деякі пістолети та зразки для воєнізованих ігор).

Початкова кінетична енергія ПЗ визначається масою та початковою 
швидкістю польоту кулі. За цим показником ПЗ розподіляється як така, що 
має: малу потужність – до 3 Дж; середню потужність – від 3 до 7,5 Дж; ве-
лику потужність – від 7,5 до 25 Дж; надвелику потужність – понад 25 Дж.

З огляду на викладене можна зробити такі висновки.
Опрацьовані визначення поняття та класифікація містять найбільш сут-

тєві підстави і є досить повними для характеристики більшості зразків су-
часної пневматичної зброї.

Подальше вдосконалення класифікації сучасної пневматичної зброї є пер-
спективним, оскільки це забезпечить єдиний методологічно вірний підхід до 
вивчення як самої зброї, так і ушкоджень, що заподіяні при пострілах з неї, 
і тим самим сприятиме більш ґрунтовному вивченню цієї проблеми.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТРАВМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ И МЕДИКО-

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАНЕСЕННЫХ ИМИ
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

Розглянуто перспективи подальшого розвитку сучасних уражаючих еле-
ментів травматичної дії на основі аналізу статистичних даних про них 
і характер впливу на тканини біологічних об’єктів. Одержано дані про ступінь 
тяжкості вогнепальних поранень при проведенні порівняльних експеримен-
тальних досліджень тілесних ушкоджень, що були заподіяні сферичною кулею 
калібру 9 мм РА та перспективним сферичним снарядом калібру 12,5 мм. На-
ведено дані про деякі нові зразки уражаючих елементів травматичної дії.

Рассмотрены перспективы дальнейшего развития современных поража-
ющих элементах травматического действия на основе анализа статисти-
ческих данных о них и характере воздействия на ткани биологических 
объектов. Получены данные о степени тяжести огнестрельных ранений при 
проведении сравнительных экспериментальных исследований телесных по-
вреждений, нанесенных сферической пулей калибра 9 мм РА и перспективным 
сферическим снарядом калибра 12,5 мм. Приведены данные о некоторых новых 
образцах поражающих элементов травматического действия.

В последние десятилетие широкое распространение получили средства 
индивидуальной самообороны, среди которых ведущее место занимают 

ЕКСПЕРТНА ПРАКТИКА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ БАЛІСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ І ПОШКОДЖЕНЬ 
ВІД ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ
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пистолеты и револьверы, предназначенные для стрельбы кинетическими 
снарядами травматического действия. Наличие значительного количества 
такого вида оружия на руках у населения привело к тому, что оружие и патроны 
к нему, отдельные элементы снаряжения патронов, а также нанесенные по-
ражающими элементами огнестрельные повреждения все чаще становятся 
объектами криминалистического исследования. Ведущие производители 
оружия травматического действия и патронов постоянно анализируют инфор-
мацию об эффективности применения, действия поражающих элементов на 
биологические объекты в различных ситуациях и условиях стрельбы, что 
в свою очередь приводит к появлению новых, более совершенных 
и эффективных образцов оружия и патронов. Отсутствие объективных данных 
относительно их характеристик, особенно об эффективности действия по цели, 
несколько усложняет решение диагностических и ситуационных задач судеб-
ной баллистики и медицины. В связи с этим возникает необходимость в осу-
ществлении превентивных исследований в этих областях, поскольку в по-
давляющем большинстве случаев комплексное криминалистическое исследо-
вание проводится уже по самому факту применения нового образца. При этом 
данные, имеющие существенное значение для решения поставленных задач, 
в большинстве случаев отсутствуют.

После достаточно длительного периода использования оружия травма-
тического действия в качестве специального средства самообороны было 
установлено, что поражающие элементы калибра 9 мм практически исчер-
пали свои возможности по повышению эффективности действия на биоло-
гические объекты в рамках действующих нормативно-правовых документов. 
Это связано исключительно с характеристиками патронов, в частности с са-
мими поражающими элементами. Основные виды применяемых в настоящее 
время поражающих элементов травматического действия показаны на рис. 1. 
Наиболее распространенной формой кинетических снарядов является сфе-
рическая или эллипсоидная. Такая форма сложилась исторически как наибо-
лее простая в технологическом плане, так и с точки зрения аэродинамики. 
Исключением являются пули ранних образцов травматических револьверных 
патронов калибра 9 мм, которые имеют грибовидную форму с плоской го-
ловной частью, и пули патронов калибра 9 мм «ОСА» к револьверу 
«Корнет-С» в виде сдвоенных сферических элементов, соединенных вместе 
прямоугольным стержнем, перпендикулярно которому располагается второй 
стержень. В последнее время появились пули продолговатой эллипсовидной 
формы пистолетных патронов АЕ-9, в которых якобы имеется экспансивная 
полость, что, по мнению их производителя СП «Шмайсер», резко повышает 
останавливающее действие пули при снижении пробивных способностей.

Это характеризует основные тенденции дальнейшего развития кинети-
ческих снарядов травматического действия. Первое направление связано 
с простым увеличением размеров сферической пули до калибра 12,5 мм. Это 
позволяет одновременно увеличить площадь контакта пули при снижении 
значения удельной кинетической энергии, граничное значение которой со-
ставляет не более 0,5 Дж/мм2. Но одновременно с увеличением диаметра 
пули увеличивается и ее масса (с 0,5 до 1,2–1,3 г), что неизбежно ведет 
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к необходимости снижения скорости полета. Сохранение скорости на преж-
нем уровне (300+30 м/с) неизбежно проводит к повышению пробивных 
способностей. Компенсировать это можно либо путем изменения конструк-
ции пули (введения полости), либо использованием для изготовления пуль 
полимерного материала с меньшей плотностью, что снижает массу снаряда. 
В рамках этой тенденции существует направление, основанное на увеличе-
нии только массы поражающего элемента при сохранении его калибра – 9 мм 
РА, что воплощено в пистолетных патронах «ТЕРЕН-3ФП» и револьверных 
патронах «ТЕРЕН-3РФ». Они снаряжаются эллипсовидной пулей из плас-
тизоля массой порядка 1 г. Это также приводит к необходимости уменьшить 
начальную скорость, поскольку при прочих равных условиях увеличение 
массы снаряда в два раза (например, пули патронов «ТЕРЕН-3П», «ТЕРЕН-
3Ф», «ПНД-9П» имеют массу 0,5 г) неизбежно увеличивает пробивные 
способности.

Эти положения были полностью подтверждены в ходе сравнительных 
комплексных экспериментальных исследований баллистических характе-
ристик, поражающих свойств и пробивных способностей сферических пуль 
калибра 9 мм РА и экспериментальных пуль калибра 12,5 мм.

Другим направлением является применение для стрельбы множествен-
ного снаряда, состоящего из двух обычных сферических пуль калибра 9 мм 
РА массой по 0,5 г (револьверный патрон «ТЕРЕН-3Р2»). Это в некоторой 
степени позволяет сохранить начальную скорость на прежнем уровне, так 
как каждый поражающий элемент в отдельности удовлетворяет поставленным 
требованиям. Сама идея сдвоенного удара по цели, несомненно, перспек-
тивна и ведет к повышению эффективности применения травматического 
комплекса «оружие-патрон». Однако из-за особенностей аэродинамики по-

Рис. 1. Общий вид применяемых в настоящее время поражающих элементов 
(верхний ряд) и перспективных кинетических снарядов (нижний ряд)
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лета сферических снарядов наблюдается достаточно большой разброс зна-
чений расстояния между точками попадания, что влияет на кучность 
стрельбы в пределах эффективной дистанции. С увеличением дальности 
стрельбы вероятность попадания в цель хотя бы одного снаряда резко сни-
жается. Это связано с тем, что на начальном участке траектории ведомый 
снаряд находится в зоне пониженного давления, образующейся сзади веду-
щего снаряда из-за срыва трансзвукового потока во время обтекания его 
поверхности. В результате этого сопротивление воздуха в указанной зоне 
ниже и падение скорости у ведомого снаряда меньше, чем у ведущего. В ито-
ге это приводит к тому, что ведомый снаряд сзади подталкивает ведущий. 
Поскольку точки приложения действующих на ведущий снаряд внешних 
сил эксцентричны, то в результате их совместного действия ведущий снаряд 
отклоняется в сторону от первоначальной траектории. С увеличением дис-
танции увеличивается и рассеивание таких поражающих элементов.

В данном направлении перспективным является применение множе-
ственного снаряда, состоящего из двух (трех) элементов колпачковообразной 
формы, которые входят друг в друга. Их разделение в полете происходит за 
счет эжекции внешнего воздушного потока.

Следующим направлением является применение поражающих элементов 
с плоской (уплощенной) головной частью. Это объясняется тем, что при 
встрече с преградой кинетический снаряд с плоской головной частью пере-
дает большую часть своей кинетической энергии поражаемому объекту по 
сравнению с пулями сферической формы. Вследствие этого проникающие 
способности таких снарядов ниже, чем у других поражающих элементов. 
Хотя раньше это решение и было применено в одном образце револьверно-
го патрона, но широкого распространения по неизвестным причинам оно не 
получило. В дальнейшем такая форма головной части кинетического снаря-
да была использована для перспективного 12 мм патрона разработки НПП 
«Эколог» для пистолета типа «Деринджер» – «ФОРТ-Д». Масса пули со-
ставляет 3,2 г. Пуля имеет цилиндрическую, гантелеобразную форму 
с четырьмя продольными ребрами жесткости.

Особый интерес представляют данные о характере рассеивания кинети-
ческой энергии поражающих элементов на траектории. Для этого с помощью 
специального программного обеспечения FloWorks были определены зна-
чения коэффициента силы лобового сопротивления сферы диаметром 9,3 мм 
в диапазоне чисел маха М = 0–3 при нормальных условиях невозмущенного 
потока (T = 293,15 K, p = 101325 Па). Критериальный расчет значений Сх 
в зависимости от чисел Рейнольдса (Re) и Маха (M) представлен в табл. 1. 
Полученные в ходе численного моделирования данные о характере измене-
ния коэффициента силы лобового сопротивления сферического снаряда 
позволили рассчитать параметры его траектории полета, которые приведены 
в табл. 2.

Использование этих данных позволяет рассчитать параметры движения 
кинетического снаряда сферической формы калибра 9 мм РА при любых 
значениях коэффициента сопротивления и скорости путем интерполирования 
уже имеющихся данных.



229

Судова балістична експертиза та дослідження пошкоджень ...

Т а б л и ц а  1
Критериальный расчет коэффициента силы лобового сопротивления 

Cx сферического снаряда

V, м/с M Re Cx

50 0,15 3,01·104 0,350
100 0,29 6,03·104 0,351
200 0,59 1,21·105 0,481
300 0,88 1,81·105 0,621
400 1,18 2,41·105 0,966
500 1,47 3,01·105 1,046
600 1,76 3,62·105 1,047
700 2,06 4,22·105 1,015
800 2,35 4,82·105 0,985
900 2,65 5,43·105 0,949
1000 2,94 6,03·105 0,918

Т а б л и ц а  2
Параметры траектории обычного (сферического) поражающего 

элемента массой 0,5 г при начальной скорости 300 м/с

L, м Vк, м/с Ек, Дж Ек.уд, Дж/мм2 L, м Vк, м/с Ек, Дж Ек.уд, Дж/мм2

0 300,00 22,5 0,331 8,5 210,635 11,092 0,163
0,5 292,348 21,367 0,315 9 206,917 10,704 0,158
1 285,152 20,328 0,299 9,5 203,494 10,352 0,152

1,5 278,353 19,370 0,285 10 200,210 10,021 0,148
2 271,897 18,482 0,272 11 193,157 9,327 0,137

2,5 265,790 17,661 0,260 12 187,254 8,766 0,129
3 260,015 16,902 0,249 13 181,606 8,245 0,121

3,5 254,482 16,190 0,238 14 176,159 7,758 0,114
4 249,232 15,529 0,229 15 171,074 7,317 0,108

4,5 244,162 14,904 0,219 16 166,329 6,916 0,102
5 239,334 14,321 0,211 18 157,310 6,187 0,091

5,5 234,738 13,775 0,203 20 149,126 5,560 0,082
6 230,250 13,254 0,195 22 141,628 5,015 0,074

6,5 226,082 12,778 0,188 24 134,685 4,535 0,068
7 221,861 12,306 0,181 26 128,466 4,126 0,061

7,5 218,081 11,890 0,175 28 122,618 3,759 0,055
8 214,206 11,471 0,167 30 117,055 3,425 0,050
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Для определения поражающих свойств и проникающих способностей 
обычных кинетических снарядов травматического действия калибра 9 мм 
РА проводились экспериментальные стрельбы по биологическому объекту. 
Стрельба производилась из пистолета «ФОРТ-12Р» с дистанций 1 и 3,5 м. 
После этого были проведены сравнительные экспериментальные стрельбы 
сферическими резиновыми пулями калибра 12,5 мм. Это позволило получить 
данные о характере нанесенных ими телесных повреждений.

При стрельбе из пистолета на дистанции 1 м скорость полета пуль со-
ставляет 329,1–334,8 м/с (среднее значение скорости – 331,5 м/с). На дис-
танции стрельбы 3,5 м скорость полета пуль составляет 295,6–301,8 м/с 
(среднее значение скорости – 300,3 м/с). Среднее значение массы снаряда – 
0,5 г, диаметр – 9,3 мм.

Экспериментальные выстрелы производились в различные области тела 
биологического объекта (мужчина, 43 лет, средней упитанности), не 
прикрытые одеждой. В результате стрельбы по биологическому объекту 
и последующего судебно-медицинского исследования причиненных ему 
огнестрельных ранений было установлено следующее.

Вследствие экспериментальной стрельбы из пистолета с дистанции 
1 м по наружной поверхности левого бедра трупа, в его верхней, средней 
и нижней третях образовались пять проникающих однотипных ран, 
расположенных на одной линии в вертикальной плоскости (рис. 2, 3).

Рис. 2. Общий вид огнестрельных проникающих ранений левого бедра, 
причиненных в результате стрельбы из пистолета с дистанции 1 м 

(патрон калибра 9 мм РА)

Раны на коже имеют округлую форму диаметром 9,0–9,2 мм с кольцевидной 
формы поясками обтирания шириной до 1,0 мм и дефекты кожи («минус» ткань) 
при сопоставлении краев. Края ран мелкофестончатые ввернуты вовнутрь де-
фектов. В просвете на подлежащих мягких тканях отмечаются аналогичные 
дефекты подкожно-жировой клетчатки до мышц, на которых усматриваются 
повреждения щелевидной формы длиной до 9,3–12,6 мм, длинники которых 
расположены вдоль мышечных волокон (в виде их расслоения). После отсепа-
рирования мягких тканей от кожных ран было установлено, что раневые каналы 
прослеживаются на глубину до 27–29 мм, они направлены снаружи вовнутрь 
и несколько слева направо. В основании раневых каналов были обнаружены 
поражающие элементы сферической формы. Стенки раневых каналов относи-
тельно гладкие. В ходе проведенных исследований было установлено, что все 
раневые каналы не проникают до бедренной кости.

Огнестрельные ранения такого рода, при условии отсутствия травмати-
зации поверхностно расположенных крупных сосудисто-нервных пучков, 
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по степени тяжести, применительно к живым лицам, руководствуясь п. 4.8 
и согласно п. 2.3 «Правил определения степени тяжести телесных повреж-
дений» (далее – Правила), имеют признаки легких телесных повреждений, 
повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья.

Рис. 3. Общий вид входной огнестрельной раны
В результате стрельбы из пистолета с дистанции 3,5 м на левой боковой 

поверхности грудной клетки по средне-подмышечной линии, на уровнях 
«3», «5», «7», «9» и «10» ребер, имеются пять однотипных ран (рис. 4). Все 
раны являются непроникающими и имеют округлую форму диаметром 
10–11 мм с пояском обтирания кольцевидной формы шириной до 1 мм. При 
сопоставлении краев отмечаются дефекты кожи («минус» ткань). Края ран 
мелкофестончатые, ввернуты вовнутрь дефектов кожи.

После отсепарирования мягких тканей от кожных ран в области «7», 
«9», «10» ребер раневые каналы распространяются на глубину до 2–3 мм. 
Они характеризуются размятием подлежащей подкожно-жировой клетчатки 
и незначительными вмятиями в мышечную ткань. В раневых каналах по-
ражающие элементы отсутствуют. В области «3» и «5» ребер определяются 
раневые каналы, имеющие иной характер. При отсепарировании мягких 
тканей от этих кожных ран прослеживаются раневые каналы, направленные 
снаружи вовнутрь и слева направо длиной до 5–7 мм, прерывающиеся у ре-
бер без травматизации костной ткани. В конце раневых каналов сферических 
поражающих элементов (пуль) не обнаружено. Стенки раневых каналов 
неровные, несколько разрыхлены.

Рис. 4. Характер огнестрельных ранений левой боковой поверхности грудной 
клетки биологического объекта, причиненных при стрельбе из пистолета 

с дистанции 3,5 м (патрон калибра 9 мм РА)
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Огнестрельные повреждения в области «3» и «5» ребер без травматиза-
ции крупных сосудисто-нервных пучков, а также костей по степени тяжести, 
применительно к живым лицам, руководствуясь п. 4.8 и согласно п. 2.3 
Правил, имеют признаки легких телесных повреждений, повлекших за собой 
кратковременное расстройство здоровья.

Огнестрельные повреждения в области «7», «9» и «10» ребер, которые 
являются поверхностными по степени тяжести, применительно к живым 
лицам, руководствуясь п. 4.8 и согласно п. 2.3 Правил, также имеют призна-
ки легких телесных повреждений.

При стрельбе экспериментальными пулями калибра 12,5 мм диапазон 
изменения скорости аналогичен предыдущим данным по патрону калибра 
9 мм РА и составлял 300±20 м/с на дистанции 3,5 м. Масса снаряда – 1,2–
1,25 г, диаметр – 12,5 мм.

В результате стрельбы из пистолета с дистанции 1 м на левой боковой 
поверхности грудной клетки по передней подмышечной линии в области 
«3»–«5» ребер имеются два огнестрельных ранения (рис. 5). Огнестрельные 
ранения имеют диаметр 15,1–15,3 мм и являются проникающими. Они про-
ходят через межреберные мышцы в грудную полость. Раны округлой формы 
с неровными, вогнутыми в просвет, мелкофестончатыми краями, при их со-
поставлении определяется дефект кожи («минус» ткань). После отсепариро-
вания мягких тканей от кожных ран прослеживаются раневые каналы, 
направленные снаружи вовнутрь, слева направо. Общая толщина пробитых 
мягких тканей составляет около 30 мм (кожа, межреберные мышцы и висце-
ральная плевра). Раневые каналы округлой формы с неровными стенками.

Рис. 5. Характер огнестрельной раны левой боковой поверхности грудной 
клетки биологического объекта при стрельбе из пистолета 

с дистанции 1 м (патрон калибра 12,5 мм)

Третье огнестрельное ранение, находящееся на задне-боковой поверх-
ности левого бедра, в верхней трети (рис. 6), также имеет округлую форму 
диаметром 15,0 мм с неровными мелкофестончатыми краями с вогнутыми 
в просвет ранения и дефектом кожи («минус» ткань) при сопоставлении 
краев. После отсепарирования кожи и мягких тканей прослеживается ране-
вой канал, направленный снаружи вовнутрь. Раневой канал щелевидной 
формы с расслоением мышечных волокон. Стенки раневого канала относи-
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тельно гладкие. Его глубина составляет 40 мм. В конце раневого канала 
находилась пуля.

В результате стрельбы из пистолета с дистанции 3,5 м на левой боковой 
поверхности грудной клетки по передней подмышечной линии в области 
«7»–«9» ребер имеются два однотипных ранения (рис. 7) и одно ранение 
иного характера (рис. 8). Огнестрельные повреждения тканей имеют диаметр 
15,0–15,2 мм и носят характер проникающих в грудную полость. Раны кожи 
округлой формы с неровными мелкофестончатыми краями, вогнутыми в про-
свет, при их сопоставлении определяется дефект кожи («минус» ткань). При 
отсепарировании мягких тканей от кожных ран прослеживаются раневые 
каналы, направленные снаружи вовнутрь, слева направо. Общая толщина 
пробитых мягких тканей составляет около 30 мм (кожа, межреберные мышцы 
и висцеральная плевра). Раневые каналы неправильной округлой формы 
с неровными стенками.

Рис. 6. Характер огнестрельного 
ранения бедра биологического 
объекта, причиненного при 

стрельбе патроном калибра 12,5 мм 
с дистанции 1 м (сверху него 

локализовано ранение, причиненное 
пулей калибра 9 мм РА с той же 

дистанции)

Рис. 7. Характер огнестрельного 
ранения левой боковой поверхности 
грудной клетки биологического 
объекта, причиненного при 

стрельбе из пистолета с дистанции 
3,5 м (патрон калибра 12,5 мм)

Третье ранение расположено по передней подмышечной линии в об-
ласти «8» ребра (рис. 8). Огнестрельное повреждение тканей имеет диаметр 
15,0 мм и является непроникающим. Рана кожи округлой формы с неровными 
мелкофестончатыми краями, вогнутыми в просвет, при их сопоставлении 
определяется дефект кожи («минус» ткань). При отсепарировании мягких 
тканей от кожной раны установлено, что глубина раневого канала составля-
ет 5–7 мм, прерываясь у ребра. Стенки раневого канала неровные, несколь-
ко разрыхленные. Повреждения костной ткани не наблюдалось. В основании 
раневого канала поражающий элемент отсутствует. Рана характеризуется 
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размятием подлежащей подкожно-жировой клетчатки и незначительными 
вмятиями в мышечной ткани.

Огнестрельные повреждения в области «3»–«5» и «7»–«9» ребер, которые 
являются проникающими в грудную полость, по степени тяжести, приме-
нительно к живым лицам, согласно п. 2.1 Правил, имеют признаки тяжких 
телесных повреждений по критерию опасности для жизни.

Рис. 8. Характер огнестрельного ранения в области «8» ребра биологического 
объекта, причиненного при стрельбе из пистолета с дистанции 3,5 м (патрон 

калибра 12,5 мм)

Огнестрельные повреждения в области «8» ребра и на бедре, проника-
ющие в мягкие ткани без травматизации крупных поверхностно распо-
ложенных сосудисто-нервных пучков, а также костных образований, по 
степени тяжести, применительно к живым лицам, согласно п. 2.2 Правил, 
имеют признаки легких телесных повреждений, повлекших за собой крат-
ковременное расстройство здоровья.

Таким образом, при проведении комплексных исследований были 
получены результаты об изменениях скорости и кинетической энергии сфе-
рических пуль калибра 9 мм РА, а также информация о характере нанесенных 
ими телесных повреждений на дистанциях до 3,5 м, что имеет существенное 
значение для криминалистического исследования подобных объектов. При 
этом исследование характера нанесенных телесных повреждений в ряде 
случаев позволяет решить и обратную задачу – определить дистанцию 
стрельбы по характеру и степени тяжести повреждений. Кроме того, 
полученные данные также отражают бесперспективность стремления 
повысить эффективность действия оружия травматического действия толь-
ко за счет увеличения его калибра и массы поражающего элемента без раз-
работки и внедрения альтернативных конструкторских решений.
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Г. К. Авдєєва, асистент кафедри кримі-
налістики Національної юридичної ака-
демії України імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук, старший на-
уковий співробітник,
В. І. Дубинка, старший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ,
С. В. Волобуєва, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ,
Ю. О. Носатенко, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ,
В. О. Рябухіна, старший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ВУЗЛІВ І ПЕТЕЛЬ

Викладено особливості призначення та проведення судової експертизи 
вузлів і петель. Вказано специфіку їх огляду на місці події, фіксації та ви-
лучення. Наведено правила пакування переплетень і відібрання експеримен-
тальних зразків.

Изложены особенности назначения и проведения судебной экспертизы 
узлов и петель. Показана специфика их осмотра на месте происшествия, 
фиксации и изъятия. Приведены правила упаковки переплетений и отобра-
ния экспериментальных образцов.

Серед речових доказів – об’єктів трасологічної експертизи особливе 
місце посідають вузли та петлі. Існують близько 1000 різних вузлів і в кіль-
ка разів більше – їх назв. Зав’язування вузлів на мотузці для їх використан-
ня за різним призначенням належить до найдавніших винаходів людства. 
Вузли, що зв’язують, затягують, стопорять, швидко розв’язуються, не за-
тягуються та інші, які створені людиною тисячоліття назад, використову-
ються і в наш час. Безліч вузлів використовуються моряками, хірургами, 

СУДОВА ТРАСОЛОГІЧНА СУДОВА ТРАСОЛОГІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗАЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТНА ПРАКТИКА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТРАСОЛОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
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рибалками, пожежними, поліцейськими, альпіністами, спелеологами тощо. 
Найбільшу кількість надійних вузлів створено моряками. У морській справі 
вузли слугують для тимчасового зв’язування рослинних тросів, кріплення 
швартовів або буксирів та інших суднових робіт. Характерними властивос-
тями морських вузлів є надійність, відносна простота в’язання, здатність 
багатьох з них не затягуватися при навантаженні та легко розв’язуватися 
навіть у мокрому стані1.

При проведенні судових експертиз під час розслідування злочинів про-
ти особи дослідженню підлягають об’єкти, що використовувались як засоби 
зв’язування при вчиненні вбивств шляхом повішення або удушення жертви, 
пакуванні частин розчленованого трупа, інсценуванні самогубства, 
зв’язуванні рук і ніг потерпілих, пакуванні різних речей і предметів або ви-
готовленні пристроїв для проникнення в приміщення, зв’язуванні крадених 
речей тощо. Під час розслідування кримінальних справ про порушення 
правил техніки безпеки також виникає необхідність у проведенні криміна-
лістичної експертизи вузлів і петель.

Засобами зв’язування можуть бути плетені та кручені вироби (троси, 
канати, мотузки, шнури, шпагати, нитки та ін.) і/або випадкові предмети 
(металевий дріт, ремені, пояси, фрагменти тканин тощо). Механічні й екс-
плуатаційні характеристики засобів зв’язування залежать від властивостей 
матеріалу (зокрема, рослинних або синтетичних волокон, ниток), виду та 
призначення виробу, послідовності формування елементів та ін.

Виконавці переплетень використовують різні засоби та способи 
зав’язування вузлів і петель. За ознаками, що виявляються при дослідженні 
переплетень, можна встановити факт наявності в особи, що їх виконала, 
певних навичок, які вона набула під час заняття спортом (зокрема, альпініз-
мом) або будь-якої трудовою діяльністю (ткацькою справою, такелажною, 
морською, рибальською, будівельною, пожежною, монтажною тощо). Бага-
то видів людської діяльності в тій чи іншій мірі припускають використання 
певних навичок. Виявлення факту наявності фахових рухових навичок у ви-
конавця вузлів і петель, вилучених з місця події, дозволяє звузити коло осіб, 
що перевіряються2. У деяких випадках під час огляду вузлів на місці події 
можна встановити приблизний зріст людини, яка їх виконала. Зокрема, це 
можливо, коли вузол міститься на предметі, розташованому на висоті, яка 
є більшою за середній ріст людини, та точно встановлено, що застосування 
сторонніх предметів типу стільця, колоди, столу або інших аналогічних 
об’єктів виключено. Тобто, вузли та петлі, як об’єкти трасологічної експер-
тизи, мають великі інформаційні можливості.

Судова експертиза призначається у випадках, коли для вирішення певних 
питань при провадженні в справі потрібні наукові, технічні або інші спеці-
альні знання (ст. 75 КПК України). Обов’язковою умовою використання 

1 Див.: Парусный спорт // [Електронний ресурс] (http://sos.karelia.ru). — 
20.11.2007.

2 Див.: Криміналістика: Підручник для студ. вищ. юрид. заклад. освіти / В. М. Ґліб-
ко, О. Л. Дудніков, В. А. Журавель та ін. / За ред. В. Ю. Шепітька. — К., 2004. — 
С. 342.
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спеціальних знань під час розслідування злочинів є додержання вимог про-
цесуального законодавства, які складаються із збирання та підготовки мате-
ріалів, вибору моменту призначення експертизи, визначення предмета судо-
вої експертизи, формулювання запитань експерту, вибору експертної уста-
нови або експерта1.

Імовірність одержання категоричних висновків під час вирішення пи-
тань, поставлених перед експертом, значною мірою залежать від правиль-
ності вилучення матеріальних об’єктів з вузлами і петлями з місця події та 
відбору порівнювальних зразків. При огляді місця події та трупа відшуко-
вуються сліди, що свідчать про конкретний спосіб позбавлення життя по-
терпілого (повішення, здавлювання шиї петлею, руками та ін.), або такі, що 
вказують на інсценування самогубства й інші причини смерті.

Основною ознакою повішення (задушення) жертви є странгуляційна 
борозна – поверхневе ушкодження шкіри шиї, що є негативним слідом пет-
лі. За визначенням М. С. Бокаріуса, странгуляційною борозною називається 
слід на шкірі, що залишається після здавлювання її петлею, зазвичай на ді-
лянці шиї, на яку накладається петля для насильницького позбавлення 
життя з метою вбивства або самогубства2. У перебігу моделювання картини 
злочину за виявленими слідами слідчий може встановити негативні обста-
вини – такі, що суперечать даним про природний розвиток подій. Зокрема, 
при огляді трупа з петлею на шиї це може бути посмертний характер стран-
гуляційної борозни. Даний факт свідчить про те, що петля на шиї потерпі-
лого з’явилася вже після його смерті.

Странгуляційна борозна характеризується: розташуванням і напрямом, 
кількістю окремих удавлювань, наявністю та вираженням проміжних валів, 
шириною і глибиною борозни, кольором, особливістю рельєфу дна й ін. За-
лежно від кількості обертів малих петель і їх взаємного розташування стран-
гуляційна борозна може бути одиночною, подвійною, потрійною або мно-
жинною. Ширина борозни залежить від товщини петлі. Петлі, виконані 
з тонкого мотузка або дроту, залишають вузькі борозни; петлі з рушника або 
хустки – широкі, малопомітні борозни.

Розташування странгуляційної борозни може бути різним. При пові-
шенні, як правило, вона має напрям (під кутом близько 45°) у бік вузла, що 
фіксує петлю. Розрізняють такі типові положення петлі: вузол розташований 
на задньому боці шиї або потилиці; вузол розташований справа або зліва 
шиї; вузол знаходиться на рівні підборіддя. Странгуляційна борозна при 
задушенні петлею найчастіше розташована горизонтально й охоплює все 
коло шиї, тобто виражена рівномірно, за винятком випадків, коли під петлю 
були підкладені окремі м’які предмети. При задушенні петлею вузол зазвичай 
розташований на задній поверхні шиї. Під час декількох вбивств жертв по-
збавляли життя шляхом задушення петлею і потім у цій самій петлі підвішу-
вали. При цьому на шиї утворювалися дві странгуляційні борозни: одна – по-
хила, інша – горизонтальна.

1 Див.: Криміналістика: ... — С. 348.
2 Бокаріусъ Н. С. Судебная медицина въ изложеніи для юристовъ. — Х., 1915. — 

С. 324.
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В усіх випадках наявності на місці огляду петлі вона має бути ретельно 
оглянута, сфотографована й описана до її вилучення. При цьому в протоко-
лі огляду повинна бути визначена загальна довжина петлі; встановлено, до 
якого предмета та в який спосіб вона прикріплена (до цвяха, вішалки тощо); 
визначені відстані від місця прикріплення петлі до місця зіткнення з по-
верхнею шиї, а також до рівня підлоги або предметів, що знаходяться під 
трупом. Крім того, необхідно визначити відстань від цих предметів до рівня 
підошов трупа, орієнтовний вид петлі та матеріал, точну кількість витків, 
особливості розташування петлі на шиї або предметі, напрямки розташу-
вання окремих елементів петлі, місце розташування вузла.

Вилучення вузлів і петель має певні особливості. Зокрема, перш ніж зня-
ти петлю з тіла потерпілого, її треба ретельно оглянути, сфотографувати, за-
фіксувати в протоколі огляду її довжину, кількість мотузок і вузлів, їх взаємне 
розташування. При вилученні з місця події об’єктів з вузлами та петлями не 
слід розв’язувати чи послабляти вузли. У разі, коли мотузка утворює петлю 
(наприклад, на шиї трупа), то її знімають у спосіб, який забезпечує збережен-
ня наявних на ній вузлів. Якщо це неможливо, мотузку слід розрізати на ді-
лянці, де немає вузлів, і після знімання з трупа зшити чи зробити позначки 
фарбою на краях мотузки в місцях розрізу. Цей факт обов’язково повинен бути 
зафіксовано у відповідному протоколі. Якщо мотузка прив’язана до якогось 
предмета, її вилучають разом з предметом чи його частиною. На жаль, під час 
підготовки матеріалів для призначення судової експертизи вузлів і петель 
слідчі не завжди додержуються цього правила. Цей недолік істотно зменшує 
інформаційні можливості судової експертизи вузлів і петель.

Разом з матеріальними об’єктами, на яких виконані вузли та петлі, до-
цільно надавати експерту детальні фотознімки, протоколи огляду місця 
події для встановлення взаємного розташування та послідовності виконання 
вузлів і петель.

У разі, коли вузли (петлі) знаходились у воді, їх перед упакуванням необ-
хідно просушити, аби запобігти зіпсуванню речових доказів. Вузли та петлі, 
вилучені з різних об’єктів (різних частин об’єкта), слід упаковувати в різні 
пакети.

Під час вирішення ідентифікаційного завдання щодо виконання вузлів 
і петель певною особою треба надати для порівняльного дослідження зраз-
ки вузлів і петель, виконаних особою, що перевіряється.

Відповідно до ст. 199 КПК України слідчий у разі потреби має право 
винести постанову про вилучення або відібрання зразків, необхідних для 
експертного дослідження. Відібрання зразків є процесуальною дією, яка 
полягає в одержанні порівняльних матеріалів для експертного дослідження. 
Про відібрання зразків складається протокол. Слід зазначити, що для від-
бору порівнювальних зразків вузлів і петель треба використовувати засоби 
зв’язування, аналогічні за матеріалом і властивостями тим засобам, за допо-
могою яких були виконані вузли, надані на дослідження. Порівнювальні 
зразки вузлів і петель слід виконувати на предметах, які є близькими за 
формою та розмірами до тих об’єктів, на яких були виконані вузли, надані 
на дослідження.
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Під час розслідування вбивств і самогубств, пов’язаних з повішенням, 
завжди призначаються судово-медична та часто – трасологічна експертизи. 
Так, на основі вивчення петлі й опори в місці їх поєднання та характеру на-
явних вузлів за результатами трасологічної експертизи можна встановити 
механізм повішення та факт наявності в злочинця певних фахових навичок. 
Для ідентифікації фрагмента мотузки, з якої виготовлено вузол, і фрагмента 
мотузки, вилученої в підозрюваного, призначається трасологічна експерти-
за встановлення цілого за частинами.

Якщо трасологічне дослідження не дозволило ідентифіківати ці об’єкти за 
відсутністю достатньої сукупності ідентифікаційних ознак, доцільно призна-
чати товарознавчу та матеріалознавчу експертизи. За допомогою товарознавчої 
експертизи можна вирішити діагностичне завдання із встановлення типу та 
призначення матеріалу вузла (петлі). Однорідність (загальна родова та/або гру-
пова належність) матеріалу вузла (петлі) зі зразками, вилученими в підозрюва-
ного, може бути встановлена під час проведення матеріалознавчої експертизи.

Трасологічне дослідження вузлів і петель являє собою єдиний і цілісний 
процес, який зазвичай поділяють на низку послідовних стадій (етапів). Тісний 
взаємозв’язок і взаємозумовленість цих стадій полягають у тому, що кожна 
попередня стадія підготовляє наступну і сприяє її проведенню, хоча чітка по-
слідовність стадій не виключає, а навпаки, припускає повернення до раніше 
проведених – для більш глибокого й всебічного пізнання ознак об’єктів. Тому 
межі між названими стадіями є досить рухливими й умовними.

Алгоритм трасологічного дослідження вузлів і петель становить низку 
етапів, послідовність яких є такою:

— ознайомлення з постановою про призначення судової експертизи; 
визначення експертних завдань і підзавдань, що підлягають вирішенню;

— огляд упаковки об’єктів: перевірка цілісності упаковки, наявність 
супроводжувальних написів, у тому числі інформації про місце виявлення 
об’єктів та умови їх вилучення;

— огляд об’єктів (після розкриття упаковки);
— оформлення клопотань слідчому про надання додаткових матеріалів 

(у разі необхідності);
— дослідження переплетень;
— оцінка результатів дослідження та формулювання висновків.
Під час проведення судової трасологічної експертизи вузлів і петель 

вирішуються такі питання.
1. До якого виду належить даний вузол, чи має він ознаки, що вказують 

на фах виконавця?
2. Чи належать декілька вузлів до одного виду?
3. Чи є вузол простим (фаховим)?
4. Які фахові навички має особа, що виконала вузол (петлю)?
5. Чи є особа, що виконала вузол (петлю), лівшею?
6. Чи є однаковим спосіб виконання вузлів (петель)?
7. Чи є ознаки інсценування зв’язування однієї (декількох) осіб, тобто 

чи міг потерпілий сам зав’язати, закріпити вузол (петлю), враховуючи осо-
бливості в’язки вузлів (петель)?
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Наведений перелік питань не є вичерпним. Перед експертом можуть 
бути поставлені й інші питання, які підлягають з’ясуванню під час роз-
слідування злочину та потребують використання наукових, технічних або 
інших спеціальних знань. Експертні питання не повинні виходити за межі 
спеціальних знань та мати правовий характер, вони мають бути визначе-
ними, конкретними та короткими, логічно послідовними, характеризува-
тися повнотою1.

Таким чином, зазначено особливості підготовки матеріалів для призна-
чення судової експертизи вузлів і петель, викладено специфіку їх вилучення 
з місця події. Наведено види засобів зв’язування та відомості щодо інфор-
маційних можливостей судової експертизи вузлів і петель. Запропоновано 
перелік питань, що вирішуються експертами, визначено коло об’єктів, які 
треба надавати під час призначення судової трасологічної експертизи дано-
го виду.

1 Див.: Криміналістика: ... — С. 351.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНО-ПОРТРЕТНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Проаналізовано стан методичного забезпечення виробництва судово-
портретних експертиз у зв’язку з появою нових видів носіїв інформації про 
зовнішній вигляд людини. Показано їх вплив на відображення ознак зовніш-
ності та з урахуванням цього особливості вирішення питання, поставле-
ного перед експертом.

Проанализировано состояние методического обеспечения производства 
судебно-портретных экспертиз в связи с появлением новых видов носителей 
информации о внешнем облике человека. Показаны их влияние на отобра-
жение признаков внешности и с учетом этого особенности решения вопро-
са, поставленного перед экспертом.

Развитие новых технологий, появление новых носителей информации 
побуждает пересматривать устоявшиеся представления о методическом 
обеспечении судебных экспертиз. Апробированные методики оказываются 
недостаточными для решения экспертных задач. Возникает необходимость 
в использовании при исследовании объектов других специальных знаний 
наряду с теми, которыми владеет эксперт. Все чаще производство экспертиз, 
обычно осуществлявшихся экспертами одной специальности, требует на-
значения комплексного исследования.

Не обошла такая ситуация и судебно-портретную экспертизу, одну из 
традиционных. Все чаще эксперты стали отказываться от решения вопроса, 
признавая объекты непригодными, а известные методики не дающими воз-
можности решать поставленные задачи.

Существующая методика портретной экспертизы базируется на методах, 
большинство из которых было разработано еще 40–50 лет назад. Эти методы 
были ориентированы на такой традиционный носитель портретной инфор-
мации, как фотоизображение, полученное аналоговым способом. Они 
разрабатывались с расчетом на полное, доброкачественное отображение 

СУДОВА ПОРТРЕТНА СУДОВА ПОРТРЕТНА 
ЕКСПЕРТИЗАЕКСПЕРТИЗА
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признаков внешности на фотоснимках, причем запечатление лиц должно 
было осуществляться по правилам, принятым в криминалистической реги-
страции – так называемая сигналетическая фотосъемка, основы которой 
были разработаны еще в конце XIX в. французским криминалистом А. Бер-
тильоном. По сути из этих же требований исходят и правила фотосъемки, 
разработанные для фотографирования на паспорта и другие документы, 
удостоверяющие личность. При соблюдении этих требований (лицо челове-
ка должно быть в положении анфас, а фотоснимок – нормального контраста 
и резкости) признаки внешности сфотографированного лица должны ото-
бражаться с достаточной полнотой и качеством, необходимым для проведе-
ния идентификации по признакам внешности.

Однако в последние годы фотосъемка на документы стала производить-
ся с помощью так называемых цифровых фотоаппаратов с последующей 
печатью электронного изображения на принтере ПЭВМ.

Цифровая фотография в принципе позволяет получать изображение 
высокого качества. Тем не менее для фотосъемки на документы повсемест-
но используется недорогая цифровая фотоаппаратура, не позволяющая полу-
чать фотоснимки, на которых можно было бы при небольшом увеличении 
разглядеть мелкие детали строения элементов лица, что является необходимым 
условием для проведения экспертной портретной идентификации.

Работая с такими изображениями, экспертам приходится анализировать 
в основном общие, групповые по своему значению признаки внешности и 
при отсутствии крайних степеней выраженности признаков (например, очень 
широкие брови, оттопыренные уши и т. д.), а также особых примет на лице 
(родинок, бородавок, шрамов и т. п.), а они встречаются крайне редко, при-
ходить к вероятному выводу о тождестве. Улучшить качество изображения 
даже с помощью специальной аппаратуры не удается (нельзя воспроизвести 
то, что не отобразилось на портрете).

Еще большие препятствия для проведения портретной экспертизы со-
здает технология, когда цифровая фотосъемка осуществляется с близкого 
расстояния с использованием специальных объективов типа «рыбий глаз». 
В частности, такая аппаратура и технология фотосъемки используются для 
получения фотоснимков на пропуска в различные учреждения. На фото-
графии запечатлевается оптическая деформация лица – искажаются его 
форма, действительные пропорции, положение и контуры частей лица, 
удаленных от объектива. Напротив, элементы лица, близкие к объективу, 
такие, как нос, верхняя губа, увеличиваются в размерах.

Данные фотографии, видимо, удовлетворяют требованиям так 
называемого «face control», но в случае их поступления на экспертизу вывод 
может быть только вероятным, поскольку методика проведения портретной 
экспертизы не может быть полноценно использована. Она ориентирована 
на сопоставление достоверных размерных соотношений элементов вне-
шности, их форм контуров, пропорций и т. д.

Иногда на экспертизу направляются ксерокопии фотоснимков, например, 
копия паспорта, хранившаяся в делах нотариата или другого учреждения. Как 
правило, копии в таких учреждениях изготавливаются на ксероксах, не обес-
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печивающих качественное копирование полутонового изображения, каким 
является фотоснимок. По таким изображениям можно лишь составить при-
близительное представление о строении мелких элементов лица, 
действительных признаках, индивидуализирующих внешний облик человека. 
Изображения являются либо чрезмерно контрастными или, наоборот, отлича-
ются пониженным контрастом. В любом случае к объектам, воспроизводящим 
признаки внешности с необходимой полнотой, они не относятся. В результа-
те этого эксперт может сделать лишь вероятный вывод о тождестве.

Все чаще объектами экспертного исследования становятся изображения 
человека, полученные с помощью видеосъемки, при которой человек запе-
чатлен в движении, нередко при недостаточном для фиксации строения лица 
освещении. При этом лицо человека редко отображается крупным планом. 
Чаще всего оно занимает незначительную часть кадра и к тому же зафикси-
ровано в ракурсах, затрудняющих изучение признаков элементов лица.

На изображениях, полученных с помощью камер видеонаблюдений, лицо 
человека обычно запечатлено в ракурсе – сверху вниз, при рассеянном ис-
кусственном освещении, реже – направленном. Несмотря на то что одна из 
целей установки этих видеокамер – запечатлеть конкретного человека, такие 
изображения отличаются невысоким качеством отображения признаков 
элементов лица. В результате представления такого материала эксперт уже 
на стадии предварительного исследования объектов отказывается от про-
ведения экспертизы из-за неудовлетворительного качества исходных изо-
бражений. Для проведения экспертизы по видеоизображениям применяют 
те же самые методы, которые разработаны для сравнения признаков вне-
шности лиц, запечатленных на фотографиях.

По требованиям методики экспертной портретной идентификации ка-
чество изображения должно позволять различать строение элементов лица. 
При этом основой большинства современных приемов портретной иденти-
фикации является нахождение на изображении лица человека так называемых 
константных точек, что необходимо для сопоставлений размерных признаков 
либо применения компьютерных программ анализа признаков внешности.

Когда изображение по своему качеству не позволяет достоверно отметить 
константные точки, эксперту приходится оперировать в основном так 
называемыми описательными признаками внешности группового значения 
(форма, контур, выраженность и др.). Вследствие этого вывод эксперта по 
результатам сравнения признаков внешности, запечатленным на таких пор-
третах, чаще всего оказывается вероятным, поскольку выявленные и 
проанализированные признаки не образуют индивидуализирующей сово-
купности.

В то же время изучение экспертной практики показало, что при прове-
дении портретных экспертиз по видеоизображениям эксперты не использу-
ют все имеющиеся у них возможности для изучения признаков внешности 
по видеокадрам. В отличие от фотоснимков видеозаписи позволяют проана-
лизировать максимально возможное количество признаков внешнего облика 
человека, используя для этой цели видеокадры, наиболее близкие по ракур-
су и положению головы при съемке. При исследовании фотоснимков эксперту 
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приходится довольствоваться имеющимися у него изображениями, нередко 
выполненными в разных ракурсах и положениях головы при фотографиро-
вании. При анализе видеозаписи он может сам подбирать подходящие 
видеокадры, а при исследовании фотоснимков – рассчитывать на то, что 
инициатор назначения экспертизы сможет прислать дополнительные изо-
бражения. Однако практика показывает, что такая ситуация фактически 
нереальна.

При использовании видеозаписи эксперт может просить организовать 
фотографирование проверяемого лица в тех же ракурсах и положениях 
головы, что и на видеокадрах. Но условия фотосъемки не всегда могут быть 
подобны условиям видеозаписи, иногда их трудно воссоздать. Кроме того, 
подозреваемые, обвиняемые могут отказаться демонстрировать требующие-
ся положения головы при съемке. Поэтому целесообразнее осуществлять не 
фотографирование проверяемого лица, а его видеосъемку, в ходе которой 
легче получить видеокадры, более близкие к проверяемым изображениям 
по ракурсу, освещению, положению головы. В результате у эксперта созда-
дутся более благоприятные условия для выбора сопоставимых изображений 
признаков внешности.

Если на видеокадрах детали строения элементов лица отобразились не-
полно, можно использовать сопоставление пропорций головы и ее частей, 
исследуя такой значимый идентификационный признак, как степень симмет-
рии парных элементов лица.

Наибольшую сложность представляет экспертиза видеозаписи, на кото-
рой отобразились лишь движения человека – он идет, бежит, выполняет 
какие- либо действия. В таких случаях отображаются так называемые 
функциональные, динамические признаки внешности человека, и перед 
экспертом ставится вопрос о возможности идентификации человека по таким 
признакам.

Теоретически это возможно, поскольку функциональные признаки вне-
шности индивидуальны, также как и анатомические. Для проведения такой 
идентификации эксперту должно быть предоставлено большое количество 
видеозаписей, выполненных в аналогичных условиях, чтобы он смог 
попытаться проанализировать отображение одноименных функциональных 
признаков и сделать вероятный вывод об их подобии на сравниваемых ви-
деокадрах или отсутствии такого подобия.

Вывод может быть только в такой форме и выглядеть в следующей ре-
дакции, например, нельзя исключить, что на исследуемых видеозаписях 
запечатлен один и тот же человек. Однако такая ситуация может быть толь-
ко гипотетической, ибо, во-первых, в криминалистической экспертизе по 
признакам внешности отсутствуют достоверные данные об идентификаци-
онной значимости функциональных признаков; во-вторых, еще не разрабо-
тана методика выполнения идентификации человека по функциональным 
признакам внешности.

Объекты портретной экспертизы, изготовленные с использованием новых 
технологий отображения внешнего облика человека, требуют применения 
специальных знаний, касающихся сущности этих технологий, необходимых 
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для оценки их влияния на процесс отображения признаков внешности. Кроме 
того, востребованы также познания в области использования возможностей 
этих технологий для улучшения качества исходного изображения, его преоб-
разования в вид, пригодный для проведения сравнительного исследования, 
сопоставления с другого рода изображениями. Эти знания в настоящее время 
не входят в число тех, которыми должен располагать эксперт, исследующий 
признаки внешности человека. Не входят в их число и знания, необходимые 
для определения способа получения носителя информации о признаках вне-
шности и учета влияния этого способа на их отображение.

В связи с этим при назначении судебно-портретных экспертиз объектов, 
изготовленных с использованием иных, чем традиционная фотография техно-
логий, должна назначаться комплексная экспертиза, например, видео-техническая 
и судебно-портретная. Новые условия отображения признаков внешности влия-
ют и на содержание процесса экспертного исследования выявленных признаков 
внешности. Поскольку эксперту приходится иметь дело с объектами, на которых 
признаки внешности отобразились не в полном объеме, ему приходится работать 
с ограниченным набором отобразившихся признаков внешности, которые к тому 
же относятся к родовым и видовым признакам.

В то же время известно, что во внешнем облике человека преобладают 
признаки среднего значения для той или иной популяции, антропологичес-
кой группы. И при невозможности изучить частные признаки элементов 
внешности эксперту приходится оперировать лишь общими признаками, что 
исключает возможность категорического вывода о тождестве. В связи с этим 
актуальной является проблема выявления и оценки признаков различия.

Исключение проверяемого объекта на основе установления различия 
родовых или видовых признаков может быть обоснованным, если различия 
рассмотрены с учетом динамики их развития, а не только самого факта их 
наличия. Изучая различия, необходимо ответить на вопрос: не могут ли они 
быть объяснены изменением объекта за идентификационный период? 
Должны быть оценены количественные и качественные изменения объекта 
за этот период. Иначе такие изменения могут быть приняты за исключающие 
тождество различия. При выявлении различий важен не сам факт, не их виды, 
а совокупность установленных различий и их причин.

При изучении объектов криминалистических исследований, имеющих 
стабильно устойчивые свойства, например, папиллярные узоры пальцев рук 
человека, усилия эксперта, выявляющего различия, направлены на анализ 
условий и механизма отображения. Сложнее обстоит дело с теми объектами, 
которые закономерно изменяются со временем и с момента образования 
отображения до начала исследования произошел значительный отрезок 
времени, как это происходит с внешним обликом человека. В связи с этим 
важно выявить, как и в каком направлении изменялись признаки внешности 
человека и насколько эти изменения повлияли на изменение комплекса 
идентификационных признаков объекта.

В портретной идентификации изменения признаков могут возникать по 
следующим основным причинам: первая – возрастные изменения элементов вне-
шности; вторая – изменения, обусловленные технологией получения портретов; 
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третья – изменения, обусловленные производством пластических операций с 
целью коррекции элементов лица для устранения травматических последствий 
или затруднения опознания человека по его внешнему облику, воспрепятствова-
ния разрешению вопроса о тождестве по признакам внешности.

В первой ситуации необходимо углубленное знание основных законо-
мерностей развития и изменения признаков внешности. С этой целью тре-
буется применить данные по возрастной морфологии человека, динамике и 
направлениях изменения признаков внешности в разные возрастные периоды. 
Если удается выявить такую динамику, вывод о причинах различий не пре-
пятствует выводу о тождестве.

При этом эксперт должен не только констатировать данную причину 
различий, но и пояснить как именно изменялись признаки (например, 
возрастные изменения хрящевой основы такого элемента лица, как нос). 
Оптимальным вариантом является иллюстрирование изменений фотосним-
ками исследуемого лица в разные возрастные периоды.

Во второй ситуации влияние технологии получения портретов необхо-
димо обосновать экспериментами с реальной или искусственной моделью 
(например, фотосъемка одного и того же человека аппаратурой с разными 
объективами, с разной разрешающей способностью аппаратуры, в разных 
условиях запечатления человека – расстояние, ракурс, освещение).

В третьей ситуации нужно, проанализировав признаки тех элементов 
лица, которые наиболее часто подвергаются изменению с помощью пласти-
ческих операций, обратить внимание на те из них, которые обычно остают-
ся неизменяемыми. Безусловно, необходима консультация специалиста в 
этой области медицины. Оценка комплекса установленных различий при 
исследовании таких объектов позволяет сделать вывод либо о тождестве, 
либо о невозможности его решения без назначения комплексной экспертизы 
с привлечением специалистов соответствующих областей знаний.

Оценка индивидуальности комплекса совпадений должна основываться 
на изучении связей, существующих между свойствами, образующими этот 
комплекс. Каждый отдельный признак может повторяться у разных людей, 
поэтому нужно выявлять совокупность признаков. Но признаки должны 
изучаться на предмет их взаимной независимости. Известно, что некоторые 
признаки могут быть взаимозависимыми и наличие одного определяет по-
явление другого (например, округлое лицо и округлый подбородок). Таким 
образом, тесная взаимосвязь этих признаков обусловливает их несамостоя-
тельность по отношению друг к другу. Случайное сочетание признаков 
оценивается как самостоятельное по отношению друг к другу и они рассмат-
риваются в качестве независимых признаков. Но при этом необходимо знать 
частоту встречаемости этих признаков. 

Редкость назначения портретной экспертизы обусловливает трудности 
накопления экспертами эмпирических знаний о значимости признаков вне-
шности. В связи с этим при оценке данного показателя необходимо пользо-
ваться сведениями, опубликованными в литературных источниках1. Однако 

1 См.: Зинин А. М. Руководство по портретной экспертизе. — М., 2006. — При-
ложение № 5.
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индивидуальное тождество есть функция случайности и поэтому в принци-
пе не может быть стандартизировано. В связи с этим количественная сум-
марная оценка идентификационной значимости признаков не может быть 
единственным основанием для вывода о тождестве1.

Нельзя также забывать о том, что вероятностно-статистические расчеты 
должны сочетаться с качественной оценкой идентификационных свойств. 
Применение вероятностно-статистического метода позволяет лишь конста-
тировать редкость или частую встречаемость признака. Такие методы 
пригодны главным образом для оценки совпадающих идентификационных 
свойств. Различия же оцениваются на основе анализа происхождения при-
знаков, причинно-следственных зависимостей.

Принято считать, что категорический вывод о тождестве возможен тог-
да, когда удается выделить хотя бы небольшое число мелких особенностей 
в строении элементов внешности. Однако, во-первых, как уже отмечено, 
качество изображения не всегда позволяет сделать это; во-вторых, вывод, 
основанный на слишком малом числе особенностей, нельзя признать вполне 
надежным.

В связи с этим в интересах обеспечения надежности вывода в идентифи-
кационную совокупность наряду с редкими, особо специфичными призна-
ками необходимо включать и относительно часто встречающиеся особеннос-
ти, которые доступнее для обнаружения и сравнительного исследования. К 
числу таких особенностей, по нашему мнению, следует отнести размерные 
соотношения как элементов лица человека, так и их внутренние пропорции. 
Кроме того, при наличии анфасных изображений хорошие результаты дости-
гаются при изучении степени асимметрии парных элементов внешности, 
которая в большей или меньшей степени всегда свойственна человеку.

При криминалистической идентификации человека по признакам внеш-
ности традиционно придается решающее значение особым приметам, т. е. 
отклонениям от нормы признака, имеющим случайное происхождение, а 
также особенностям, появление которых не связано с закономерностями 
развития человеческого организма, например, родинкам и т. п. Однако особые 
приметы крайне редко встречаются при анализе отображений признаков, 
что обусловлено самой природой этих примет. Кроме того, имеются случаи 
совпадения одной–двух примет у разных лиц2.

В связи с этим при формировании совокупности признаков, индивиду-
ализирующих внешний облик человека, для решения вопроса о тождестве 
в него должны входить: совокупность средних значений качественных (так 
называемых описательных) признаков; совпадение относительных величин 
элементов лица, их внутренних пропорций; признаки асимметрии в строении 
парных элементов внешности; признаки, выделенные с учетом их частоты 
встречаемости и их суммарная значимость. Такое содержание выделенной 
совокупности признаков позволяет достичь степени индивидуализации 
объекта, необходимой для вывода о тождестве.

1 См.: Колдин В. Я. Судебная идентификация. — М., 2002. — С. 186.
2 См.: Зинин А. Загадки портретов. — Псков, 2005. — С. 29–34.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ЦИФРОВЫХ 
ФОНОГРАММ

Розглянуто проблеми, що виникають у практиці судової експертизи 
цифрових фонограм, які залучаються до матеріалів кримінальних і цивільних 
справ як речові докази. Основна увага приділена спотворенням оцифрова-
ного мовленнєвого сигналу, що утрудняє ідентифікацію диктора за голосом 
і мовленням, а також труднощам установлення автентичності фонограм, 
записаних у цифровій формі.

Рассмотрены проблемы, возникающие в практике судебной экспертизы 
цифровых фонограмм, приобщаемых к материалам уголовных и граждан-
ских дел в качестве вещественных доказательств. Основное внимание 
уделено искажениям оцифрованного речевого сигнала, затрудняющим иден-
тификацию диктора по голосу и речи, а также трудностям установления 
аутентичности фонограмм, записанных в цифровой форме.

Техническая революция привела к тому, что аналоговая магнитная звуко-
запись повсеместно вытесняется цифровой записью. Преимущества цифровых 
звукозаписывающих устройств очевидны – резко снижаются массогабаритные 
параметры, повышаются мобильность и скрытность процесса записи, отсут-
ствуют многие шумы, изначально присущие аналоговой магнитной звукоза-
писи, отпадает необходимость в регулярной профилактике и юстировке 
устройств. И, что немаловажно, повышается простота применения устройств 
и уменьшаются профессиональные требования к оператору.

В  связи  с  этим  цифровая  запись  все  чаще  используется 
правоохранительными органами – при документировании следственных 
действий и противоправных деяний, проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и т. д. Также происходит интенсивная замена аналоговых 
многоканальных регистраторов телефонных переговоров (например, 
дежурные  службы  02, 03, МЧС) на  цифровые  многоканальные 
регистраторы.

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА 
ВІДЕОЗВУКОЗАПИСУВІДЕОЗВУКОЗАПИСУ



249

Судова експертиза відеозвукозапису

Цифровые фонограммы могут быть получены при помощи цифровых 
диктофонов, сотовых телефонов, многоканальных цифровых регистраторов, 
цифровых видеокамер, записывающих устройств на DVD и мини-дисках1. 
На разнообразных носителях цифровые фонограммы приобщаются к 
уголовным и гражданским делам в качестве вещественных доказательств.

Казалось бы, преимущества цифровых звукозаписывающих устройств 
неоспоримы. Однако все ли так благополучно, если рассматривать цифровые 
фонограммы с точки зрения криминалистики и судебной экспертизы? Необ-
ходимо отметить, что судебная и экспертная практики показывают, что су-
ществуют серьезные проблемы как с приобщением цифровых фонограмм к 
материалам уголовных и гражданских дел, так и при проведении их 
экспертных исследований. К сожалению, кроме организационных и 
процессуальных сложностей, возникают многочисленные вопросы, связанные 
с судебной экспертизой цифровых фонограмм.

Приведем пример. Матери позвонил по мобильному телефону 
перепуганный сын: «Я сбил человека! Срочно нужны деньги, чтобы дать 
взятку. Передаю трубку следователю». И мать, узнав сына по голосу («толь-
ко он какой-то был усталый»), бежит на встречу якобы с сотрудником мили-
ции и дает ему крупную сумму денег. Однако потом оказывается, что ее сын 
преспокойно находился на лекции в институте и никому не звонил. И тако-
го рода телефонные мошенничества, к сожалению, стали нередки в послед-
нее время. Как же так, неужели мать ошибочно опознала по телефону голос 
своего сына? Ведь голос индивидуален так же, как и отпечатки пальцев? Не 
узнать кого-то по голосу в телефоне – дело обычное. А вот ошибочно обо-
знаться и принять голос чужого человека за своего, родного, хорошо зна-
комого и близкого? Разве такое возможно? И если возможно, то в чем кро-
ется причина такого ложного узнавания? Почему такие случаи имели место 
только при звонках по сотовым телефонам? Возможно ли, что эксперты тоже 
могут «обознаться», ошибочно идентифицировав невиновного человека как 
преступника?

Другой пример. На фоноскопическую экспертизу поступает аналоговая 
компакт-кассета с записью переговоров по сотовой связи. Эксперт находит на 
фонограмме явные признаки цифровой обработки, но затрудняется определить 
причины их появления. Понятно, что эта фонограмма была получена путем 
перезаписи с исходной цифровой фонограммы. Но как отличить, компиляцию 
фрагментов оцифрованного файла (т. е. классический монтаж по ГОСТ 13699-
91 с целью внести изменения при перезаписи в содержание фонограммы) от 
фонограммы-копии, полученной на цифровом регистраторе, а затем скопиро-
ванной без каких-либо значимых для доказывания изъянов на аналоговую 
кассету, либо от копии фонограммы, имевшей следы оцифровки сигнала в 
канале сотовой связи при контроле телефонных переговоров?

Еще один пример. На экспертизу с целью выявления признаков монтажа 
поступили фонограммы на компакт-кассетах. Проведя исследование, 
эксперты сделали выводы: «На фонограммах имеются участки нарушения 

1 В этой работе имеется в виду только звуковой канал цифровых видеофоно-
грамм.
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непрерывности, которые относятся к изменениям, привнесенным в процес-
се записи фонограммы, и обусловлены, вероятно, особенностями работы 
звукозаписывающего устройства. Более категорично сказать о природе про-
исхождения данных участков не представляется возможным по причине 
непредоставления звукозаписывающего устройства, на котором была про-
изведена запись. Кроме того, имеются участки, которые относятся к изме-
нениям фонограммы после ее окончания (стирание информации, наложение 
новой записи). Указанные участки согласно ГОСТ 13699-911 относятся к 
наложению новой записи (изменение первоначального содержания 
фонограммы путем наложения новой записи с новой вербальной и акусти-
ческой информацией с одновременным стиранием ранее имевшейся инфор-
мации)».

Тем не менее эксперты заключили, что они не являются признаками 
монтажа записи, а относятся к изменениям фонограммы после ее окончания. 
Установить, являются ли представленные фонограммы на компакт-кассетах 
оригиналом или копией, а также выявить причины наличия на фонограммах 
следов фильтрации верхних частот, обусловленных форматами сжатия, 
используемыми во внутренних алгоритмах цифровых диктофонов, и наличие 
эффекта искажения спектра при перегрузке тракта записи, характерного для 
цифровых фильтров, эксперты также не смогли по причине непредоставле-
ния аппаратуры, на которой производилась их запись2.

Из приведенных примеров видно, что цифровые фонограммы сегодня 
вызывают у судебных экспертов существенные затруднения не только в 
выборе оптимальных методов и методик их исследования, но и криминалис-
тической оценке полученных результатов, их квалификации в соответствии 
с установленными терминологическими стандартами и экспертными мето-
диками. Это связано с тем, что достижения в цифровой обработке и машин-
ном синтезе речи в принципе позволяют осуществить фальсификацию не 
только содержания, но и всех других компонентов речевого сигнала, посту-
пающего на вход различных систем принятия решений или контроля до-
ступа и фиксируемого на цифровой носитель в целях доказывания. Про-
блема усугубляется тем, что современные системы цифровой регистрации, 
обработки звуковых сигналов, специализированные процессоры линейного, 
нелинейного монтажа, в том числе компьютерного, позволяют осуществлять 
многообразные манипуляции с речевым сигналом, привнося в его форму и 
содержание существенные изменения. Учитывая тот факт, что за фальсифи-
кацию доказательств установлена уголовная ответственность, предусмо-

1 По ГОСТ 13699-91 «Запись и воспроизведение информации. Термины и 
определения» под монтажом понимается «объединение двух или более частей одной 
или нескольких ранее записанных фонограмм путем перезаписи, при котором могут 
вноситься изменения в записываемую информацию, и может изменяться очередность 
фрагментов. Вставка (записываемой информации) – монтаж фонограммы, при кото-
ром новый фрагмент включается между смежными ранее записанными фрагментами. 
Продолжение – монтаж фонограммы, при котором новая информация располагается 
непосредственно после ранее записанной информации».

2 Цитируется по материалам архива АНО «СОДЭКС МГЮА» // [Электронный 
ресурс] (http://sodeks.ru). — 23.04.2008.
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тренная ст. 303 УК РФ, вопрос о выявлении таких признаков далеко не 
праздный. С юридической точки зрения фальсификация – это искусственное 
создание доказательств, свидетельствующих в пользу обвиняемого или по-
терпевшего, истца или ответчика. Применительно к нашим задачам – это 
искусственно составленная фонограмма, содержащая искаженную инфор-
мацию о документируемом звуковом событии.

Кроме того, современные цифровые звукозаписывающие и передающие 
устройства конструктивно построены так, что при оцифровке речи они уби-
рают из акустического сигнала значительное количество криминалистически 
значимой информации об индивидуальных свойствах голоса и речи диктора, 
условиях формирования акустического сигнала. В некоторых сотовых теле-
фонах вместо речи человека передается набор кодовых сигналов, являющих-
ся не нативной (естественной, натуральной) речью, а ее математической мо-
делью. При этом от типа используемого алгоритма кодирования речи и его 
реализации в конкретной модели устройства зависит «похожесть» оригиналь-
ной речи говорящего и того, что получает абонент на приемном устройстве. 
Таким образом, на выходе создается искусственным образом синтезированный 
сигнал по некой математической модели, что затрудняет опознаваемость голо-
са на слух в условиях помех. Похожие голоса, одной группы, не имеющие 
ярких различительных особенностей, могут кодироваться примерно одинако-
во, а потому окажутся сходными до степени смешения при слуховом воспри-
ятии. Именно в такой особенности передачи речи по сотовой связи и лежат 
предпосылки совершения так называемого «телефонного мошенничества», 
когда при общении по сотовой связи вероятность ошибочного опознания 
«чужого» голоса как «своего» достаточна высока.

Не меньше проблем возникает и со слуховым анализом лингвистических 
признаков по цифровой фонограмме. Лингвистические перцептивные при-
знаки – это признаки, выделяющиеся на основе аудиторного анализа на 
уровне слухового восприятия эксперта, в ходе которого должны улавливать-
ся тончайшие нюансы звучания речи, оцениваться различия, не поддающие-
ся в настоящее время инструментальному исследованию. Совершенно 
очевидно, что когда при цифровой обработке речи появляются дополнительные 
шумы квантования и иные специфические искажения, достоверность 
выделения на слух тонких фонетических особенностей оказывается весьма 
сомнительной.

Таким образом, традиционные экспертные методики исследования фоно-
грамм на предмет идентификации лица по голосу и речи и выявления их 
монтажа и фальсификации мало применимы к современной цифровой 
звукозаписывающей технике. Вопрос «копия/оригинал» в отношении 
цифровых фонограмм, очевидно, теряет смысл, поскольку цифровые звуковые 
файлы при их полном копировании не имеют качественных отличий.

Особые сложности возникают при экспертном исследовании аналоговых 
фонограмм, полученных путем перезаписи с исходных цифровых записей, 
в том числе с привнесенными изменениями. «В итоге получается аналоговая 
фонограмма с цифровым монтажом. И далеко не каждый эксперт сможет это 
установить. Во многом ответственность за такое положение несут и ведущие 
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экспертные учреждения России, которые до сих пор не вооружили экспертов 
полноценной методикой исследования цифровых фонограмм»1. Это озна-
чает, что экспертным путем исключить возможность внесения изменения в 
содержание цифровых фонограмм не представляется возможным. В насто-
ящее время не существует единой рекомендованной экспертной методики, 
позволяющей достоверно устанавливать факт монтажа по цифровым фоно-
граммам (или их аналоговым копиям) при отсутствии оригинала и 
звукозаписывающего устройства. Следовательно, разработка эффективной 
теории и надежной технологии проверки аутентичности цифровых фоно-
грамм и их аналоговых копий – актуальная задача современной кримина-
листики, общей и частных теорий судебной экспертизы.

Видимо, неслучайно в экспертных заключениях все чаще стала встре-
чаться формулировка вывода «признаков монтажа не обнаружено». В лите-
ратуре нередко высказываются мнения специалистов, что «в сложившейся 
ситуации, когда после вывода эксперта об электронном монтаже фонограммы 
следует с большой вероятностью вывод о ее фальсификации и при недо-
статочно надежных способах его обнаружения, многие эксперты считают 
более рациональным избегать категорического вывода об электронном мон-
таже и указывают лишь на наличие или отсутствие его признаков»2. При 
этом сами признаки монтажа могут трактоваться неоднозначно.

Таким образом, формулировка «признаков монтажа не обнаружено» не 
означает факта аутентичности фонограммы. Это значит лишь, что эксперты 
могли не выявить, не увидеть, не заметить, не найти признаков цифрового 
монтажа по различным причинам, например, из-за недостаточной чувстви-
тельности и разрешающей способности своей аппаратуры, высокой степени 
ее погрешности, большой величины ошибки измерений, а также по иным 
причинам, если, допустим, следы монтажа были намеренно скрыты, 
уничтожены или замаскированы при копировании на другой носитель3.

Криминалистическая сущность понятия «монтаж фонограммы» уста-
навливается как «искусственный подбор информации в определенной по-
следовательности на магнитной фонограмме, который заключается в удале-
нии, добавлении и прерывании или перемещении местами отдельных фраг-
ментов записи»4.

Все изменения или нарушения целостности фонограммы, а также изго-
товление полностью смонтированной записи производятся путем соверше-
ния определенных по смыслу и значению действий с сигналами звуковой 

1 Зубова П. И., Смирнова С. А. О проблемах криминалистического исследования 
цифровых фонограмм речи // [Электронный ресурс] (http://www.forensic spb.ru/2statia.
html#zubova). — 23.04.2008.

2 Современные проблемы судебной фоноскопической экспертизы. — Х., 1999. — 
С. 39.

3 Подробнее об этом см., напр., Галяшина Е. И. Прикладные основы судебной фоно-
скопической экспертизы // Теория и практика судебной экспертизы. — С.Пб., 2003. — 
С. 144–169.

4 Словарь основных терминов судебно-почерковедческой, судебно-авторо ведческой 
и судебно-фоноскопических экспертиз. — М., 1978 (цит. по Энциклопедии судебной 
экспертизы / Под ред. Т. А. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. — М., 1999. — С. 234).
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информации и их источниками. Эти действия могут быть направлены на 
уменьшение количества звуковой (в том числе вербальной или акустической) 
информации, ее увеличение, перестановку в ином порядке, замену одних 
источников звука другими, подбор необходимой информации от определенных 
источников звука, а также на объединение разнородных и разобщенных по 
времени и месту возникновения звуковых сигналов в единое целое1. Монтаж 
может быть линейный – когда изменяются последовательность, порядок и 
содержание дискретных фрагментов (элементов) записи, и нелинейным – 
когда изменение содержания производится внутри элемента фонограммы, 
записанной на диске компьютера2.

Аутентичность фонограммы означает адекватность отображения фик-
сируемого звукового события (следа) на материальном носителе с учетом 
естественных искажений и помех, которые обусловлены характеристиками 
тракта передачи и записи, другими ситуативными факторами. Аутентичная 
фонограмма должна отвечать критериям непрерывности, непосредственнос-
ти записи звуковых сигналов от первоисточника, одновременности записи 
речевых сигналов от различных источников, соблюдения временной и ли-
нейной последовательностей записи сигналов, полноты отображения рече-
вого события3.

Известно4, что развитие современных технических средств звукозаписи 
значительно упростило производство электроакустического монтажа за счет 
применения различных специальных монтажных устройств, а также 
выборочной перезаписи на новый или тот же носитель. Применение средств 
цифровой звукозаписи позволяет осуществлять редактирование и монтаж 
фонограмм практически с любой необходимой степенью точности, не остав-
ляя следов монтажа, сглаживая участки перехода при вставке, продолжении 
или микшировании звуковых сигналов.

С точки зрения изменения количества и качества доказательственно 
значимой информации известны следующие способы нарушения аутентич-
ности фонограммы:

— искусственное уменьшение количества или ухудшение качества 
значимой информации (стирание, выборочная звукозапись, нарушение 
непрерывности записи, искусственная маскировка шумом, музыкальной 
помехой ,  снижение  речевой  разборчивости  за  счет  деформации 
амплитудно-частотной характеристики тракта прохождения сигнала или 

1 См.: Галяшина Е. И. Прикладные основы судебной фоноскопической экспер-
тизы // Теория и практика судебной экспертизы. — С.Пб., 2003.

2 См.: Галяшина Е. И. Судебная фоноскопическая экспертиза. — М., 2001.
3 Подробнее о соотношении понятий «монтаж», «фальсификация», «аутентич-

ность» см.: Галяшина Е. И., Снетков В. А. К понятию установления аутентичности 
магнитных аудио и видеофонограмм // 50 лет НИИ криминалистики: Сб. науч. тр. — 
М., 1995. — С. 61–66.

4 См.: Галяшина Е. И. Магнитная фонограмма как вещественное доказательство // 
Матер. конф. «Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной 
преступностью в России». — М., 1994; Галяшина Е. И. Возможности видеофоноско-
пической экспертизы в раскрытии и расследовании преступлений // Вестник МВД 
РФ. — М., 1994. — С. 67.
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воздействия внешнего источника помехи, ручная регулировка уровня 
записи, искажение голоса с помощью приборов, например, типа Voice-
changer и т. д.);

— искусственное увеличение количества значимой информации (мон-
таж методом вставки или продолжения, дополнение речевого сигнала 
вербальной или акустической информацией методом микширования и 
т. д.);

— искусственная полная или частичная замена речевой информации 
(инсценировка, речевой синтез, имитация голоса и речи, монтаж методом 
вставки или продолжения с одновременным стиранием исходной информа-
ции и т. д.);

— искусственное изменение линейной последовательности и компонов-
ка речевой информации в определенном порядке1.

Все перечисленные изменения осуществляются путем сознательных 
действий и определенных по смыслу манипуляций с вербальной и невер-
бальной информацией. Таким образом, они проявляются в искусственном 
создании доказательства, отвечающего замыслу и коммуникативному на-
мерению фальсификатора, не соответствующего или противоречащего 
действительным коммуникативным стратегиям и тактикам участников акта 
речевой коммуникации.

Несмотря на все приведенные технические сложности, фонограмма, 
изготовленная путем монтажа, обладает принципиальным свойством, при-
сущим фальсифицированным доказательствам, – ее содержание отличается 
от содержания действительной акустической ситуации по ключевым 
элементам смыслового и формального содержания текста, его содержательно-
смысловой направленности.

С учетом сложностей технического исследования цифровых фонограмм 
в экспертной практике часто используются лингвистические методы 
выявления монтажа фонограммы по таким признакам2:

— отсутствие ситуационно и коммуникативно обусловленного логичес-
кого начала и/или конца разговора (начало разговора с полуслова, полуфразы, 
обрыв конечной реплики на полуслове, полуфразе);

— отсутствие логической связности элементов композиции текста;
— наличие в речевом потоке фрагментов слов, не являющихся ситуатив-

но обусловленными сбоями фонации, заикания, дефектов произношения;
— наличие законченных по смыслу фраз, не обусловленных дискурсным 

единством, коммуникативной ситуацией, текстовой композицией, логической 
структурой и темой разговора слова и фразы;

— наличие несоответствия просодического оформления высказываний 
собеседников семантике реплик и смыслу беседы;

— наличие синтаксически и семантически не связанных реплик, 
высказываний, фраз в структуре дискурсного единства.

1 См.: Галяшина Е. И. Прикладные основы судебной фоноскопической экспер-
тизы ...

2 См.: Галяшина Е. И. Лингвистические методы выявления признаков монтажа. — 
М., 2005.
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Как известно, смысловое единство звучащего текста, записанного на 
фонограмме, определяется его целостностью и связностью. Целостность 
звучащего текста поддерживается системой отношений единиц разных 
уровней. Связность определяется последовательной передачей информации 
при линейном характере порождения звучащего текста, поддерживается 
специальными языковыми средствами.

Следовательно ,  экспертное  лингвистическое  исследование , 
выполненное профессионально подготовленным судебным экспертом-
речеведом1, анализ зафиксированного на фонограмме коммуникативно-
го события в его целостности и компонентной сложности позволяют 
выявить фальсификацию и объяснить причины произведенных с фоно-
граммой изменений. Искажения или изменения записываемого речево-
го сигнала могут быть не только преднамеренными, целью которых 
является искусственное создание доказательств. Некоторые искажения 
могут быть следствием случайных явлений или объективного изменения 
ситуационных условий. Так, нарушение непрерывности звукозаписи 
может быть вызвано техническими причинами и внезапным изменени-
ем обстоятельств записи сигнала, например, вследствие нарушения 
коммутации микрофона и магнитофона, дефекта канала приема и пере-
дачи информации, неожидаемого внешнего воздействия на оператора 
во время звукозаписи и т. п. Объяснить наличие подобных артефактов 
на фонограмме без предоставления эксперту звукозаписывающей 
аппаратуры и информации об условиях и обстоятельствах проведения 
звукозаписи практически невозможно.

Подчеркнем, что установление факта фальсификации не относится к 
компетенции эксперта, поскольку это юридическое понятие. Эксперт 
выявляет нарушения целостности фонограммы, привнесенные в нее изме-
нения, устанавливает их вид и причины, иные особенности в совокупности 
с известными ему условиями и обстоятельствами производства звукозаписи. 
Оценив экспертное заключение, суд (следователь) выносит решение о на-
личии фальсификации фонограммы как доказательства либо устанавливает 
факт непреднамеренности искажения зафиксированной на фонограмме 
информации.

Состязательность уголовного и гражданского процессов требует от 
экспертов перехода на качественно иной профессиональный уровень, при-
менения более современных, апробированных мировым опытом методов и 
средств анализа цифровых доказательств2.

1 С 2000 г. действует Государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования по специальности 350600 – судебная экспертиза. В 
2005 г. в Московской государственной юридической академии создан Институт су-
дебных экспертиз. Его выпускникам присваивается квалификация «судебный экс-
перт» со специализацией «судебные речеведческие экспертизы» (экспертизы авто-
роведческая, лингвистическая, почерковедческая, звучащей речи).

2 См.: Casey E. Digital Evidence and Computer crime. — L., 2004; Jones K. J., 
Bejtlich R., Rose C. W. Real Digital Forensics. — US, 2006; Crowley P. CD and DVD 
Forensics. — Canada, 2007.
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Достоверность результатов экспертизы напрямую зависит от досто-
верности проведенных экспертом объективных измерений параметров 
исследуемых  объектов. Поэтому эксперт  должен быть вооружен 
сертифицированными и поверенными прецизионными средствами изме-
рения технических параметров (физических величин) цифровых фоно-
грамм. Методики проведения измерений должны быть аттестованы в 
установленном порядке Госстандартом РФ. Это обусловлено тем, что в 
силу ст. 13 Закона РФ «Об обеспечении единства измерений»1 на измере-
ния, проводимые по поручению органов суда, прокуратуры, арбитраж-
ного суда, государственных органов управления Российской Федерации 
распространяется сфера государственного метрологического контроля и 
надзора. Это означает, что в целях защиты прав и законных интересов 
граждан, установленного правопорядка и экономики Российской Феде-
рации от отрицательных последствий недостоверных результатов изме-
рений при проведении судебных экспертиз измерения должны осущест-
вляться только с помощью средств измерений2, поверенных в установ-
ленном порядке и по утвержденной Госстандартом РФ методике 
выполнения подобных измерений. При этом согласно ГОСТ Р 8.563-96 
методика выполнения измерений определяется как совокупность опера-
ций и правил, соблюдение которых обеспечивает получение результатов 
измерений с известной погрешностью. Главной задачей аттестации ме-
тодик выполнения измерений является установление для них гаран-
тированных характеристик погрешности измерений (гарантированных 
показателей точности).

Успех установления аутентичности цифровых фонограмм или их 
аналоговых копий во многом зависит от полноты и всесторонности прове-
денного исследования с применением всех имеющихся в распоряжении 
эксперта методов и средств. Специфика цифровой фонограммы как объекта 
судебной экспертизы, которая является сложным объектом экспертного по-
знания, требует комплексного экспертного подхода с привлечением системы 
разнородных специальных знаний (компьютерно-технической, фоноскопи-
ческой, лингвистической экспертиз), а также системы эмпирических обоб-
щений, которые могут быть зафиксированы в сознании наиболее опытных 
и квалифицированных экспертов, выступающих в роли экспертов-
интеграторов при проведении комплексной экспертизы цифровых фоно-
грамм.

1 См.: Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 27 апреля 1993 г. 
№ 4871-1 в редакции Федерального закона от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ.

2 Государственный метрологический контроль и надзор осуществляются Госу-
дарственной метрологической службой Госстандарта России. В настоящее время 
метрологическая служба входит в состав Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии (постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. 
№ 294).
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І. О. Струк, завідувач лабораторії 
Львівського НДІСЕ

ВИКОРИСТАННЯ ПАРАЗИТНИХ ПАРАМЕТРІВ АНАЛОГОВОЇ 
АПАРАТУРИ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ

АВТЕНТИЧНОСТІ МАГНІТНИХ ФОНОГРАМ

Розглянуто теоретичні основи методу дослідження аналогових маг-
нітних фонограм на оригінальність і наявність ознак монтажу за статис-
тичними характеристиками сигналів паразитної амплітудної модуляції та 
регулярними частотними складовими в спектрі шумів.

Рассмотрены теоретические основы метода исследования аналоговых 
магнитных фонограмм на оригинальность и наличие признаков монтажа 
по статистическим характеристикам сигналов паразитной амплитудной 
модуляции и регулярным частотным составляющим в спектре шумов.

Встановлення оригінальності аналогових фонограм, а також виявлення 
можливих ознак монтажу або інших змін, внесених після запису, є одним із 
найважливіших завдань криміналістичної експертизи відеозвукозапису. Не-
зважаючи на те що усне мовлення, зафіксоване на магнітній плівці, може 
належати конкретній особі, не виключено, що фонограму складено із окре-
мих фрагментів однієї фонограми або із декількох фонограм і змонтовано за 
допомогою технічних засобів. У зв’язку з цим при застосуванні матеріалів 
відеозвукозапису як речових доказів у кримінальних і цивільних справах 
виникає необхідність встановлення достовірності даних матеріалів.

Існуючі методи дослідження фонограм на оригінальність і наявність 
ознак монтажу (як магнітооптичне, так і спектральне дослідження) не до-
зволяють у всіх випадках виявити ознаки якісно виконаного монтажу. Тому 
виникла необхідність у створенні нового методу дослідження фонограм на 
оригінальність і наявність ознак монтажу на базі більш поглибленого ви-
вчення явищ, які відбуваються при записі аналогових магнітних фонограм.

Загальними рисами для будь-якої аналогової апаратури магнітного запису 
(ААМЗ) є наявність носія запису (як правило, це магнітна стрічка), пристроїв 
для перетворення акустичного сигналу на електричний і його перетворення в 
магнітне поле, яке фіксується на носії за допомогою пристрою фіксації – голов-
ки запису (ГЗ), пристрою для відтворення магнітного поля з носія та його 
перетворення на електричний сигнал – головки відтворення (ГВ), пристрою 
з перетворення електричного сигналу на акустичний – гучномовця. Крім того, 
в ААМЗ є механізм транспортування магнітного носія (МТМН).

В ААМЗ завжди є підсилювач запису (ПЗ), підсилювач відтворення (ПВ), 
а також генератор високочастотного підмагнічування (ГВЧП) або джерело 
постійного підмагнічування (ДПП). Високочастотний струм від ГВЧП по-
дається на ГЗ і головку стирання (ГС). Генератор високочастотного підмаг-
нічування використовується в ААМЗ середнього, високого та вищого класів 
точності передавання інформації. В апаратурі низького класу використову-
ється ДПП. Як правило, в ААМЗ ДПП роблять на постійному магніті, іноді 
використовують для цього постійний струм, що подається на ГЗ і ГС.
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У МТМН ААМЗ є система автоматичного керування швидкістю тран-
спортування носія (САКШ). В апаратурі високого та вищого класів є також 
система автоматичного керування натягуванням носія (САКНН). Від ступе-
ня точності роботи САКШ і САКНН залежить клас точності передавання 
інформації в часі на ААМЗ, тобто рівень часових спотворень, що вносяться 
в інформаційні сигнали1.

Зрозуміло, що будь-яке перетворення сигналів з одного виду на інший 
має свою точність, яка визначається властивостями фізичних процесів, що 
відбуваються при такому перетворенні, особливостями конструкції та тех-
нології виготовлення кожного типу перетворювача, типом конструкції та 
точністю виготовлення МТМН. Таким чином, кожне перетворення сигналу 
з одного виду на інший вносить у них свої спотворення, зумовлені паразит-
ними параметрами ААМЗ. Під паразитними параметрами розуміються за-
вади, що існують у будь-якій апаратурі та завжди відбиваються у вихідних 
сигналах. Усі ці спотворення фіксуються в магнітній фонограмі (МФ) у ви-
гляді її власних шумів. Деякі з них мають суто індивідуальний характер, що 
використано при аналізі оригінальності фонограм і для ідентифікації ААМЗ2. 
Найбільш детально види спотворень, що виникають у ААМЗ, і вибір серед 
них придатних для експертних досліджень фонограм наведено О. В. Рибаль-
ським і Ю. Ф. Жариковим3. Лише відзначимо, що кожний з перетворювачів 
вносить свої спотворення (часто перетворювач вносить декілька видів спо-
творень одночасно). Більшість з них має флуктуючий характер та у вигляді 
власних шумів ААМЗ вноситься до сигналів у процесі як запису (у цьому 
разі вони фіксуються на носії), так і відтворення фонограми (при цьому вони 
потрапляють у відтворені сигнали та взаємодіють зі спотвореннями, вне-
сеними при запису). Таким чином, власний шум ААМЗ складається з вели-
кої кількості різних чинників і є нормальним випадковим процесом. Деякі з 
цих завад мають адитивний, а деякі – мультиплікативний характер. Отже, 
власний шум ААМЗ є сумішшю адитивної та мультиплікативної завади, яка 
діє на сигнал, що передається. Це цілком відповідає класичній схемі пере-
давання інформації та дозволяє розглядати канал магнітного запису-
відтворення (КМЗВ), як канал передавання інформації, на який діє завада.

При інтегральній оцінці КМЗВ нелінійні спотворення, внесені в записані 
та відтворені на конкретній ААМЗ сигнали, мають суто індивідуальний харак-
тер і є одною з найзначніших визначальних ознак4. Найбільш вагомий внесок у 
спотворення сигналів в ААМЗ надає МТМН разом із системою «головка-носій-
головка» (СГНГ). Слід зазначити, що ці спотворення мають суто індивідуальний 
характер, оскільки технологічно неможливо виготовити дві однакові механічні 

1 Див.: Гитлиц М. В. Магнитная запись в системах передачи информации. — М., 
1978.

2 Див.: Рибальський О. В. Теорія перевірки фонограм та ідентифікації апаратури 
за паразитними явищами, що виникають у каналі запису-відтворення аналогової 
апаратури магнітного запису // Інформаційні технології та захист інформації. — 
Запоріжжя, 1999. — № 1. — С. 34–41.

3 Див.: Рыбальский О. В., Жариков Ю. Ф. Современные методы проверки аутен-
тичности магнитных фонограмм в судебно-акустической экспертизе. — К., 2003.

4 Див.: Там само.
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деталі або два однакових механічних вузли. При найбільш точній технології 
металооброблення їх розміри знаходитимуться в полі допусків, але не будуть 
однакові. У МТМН є велика кількість механічних деталей і вузлів, що оберта-
ються в процесі його роботи та мають індивідуальні частоти биття, є напрям-
ляючі колонки, що спрямовують стрічку. Нарешті, в МТМН завжди є електро-
двигун та електропривод. Можуть бути також САКШ і САКНН. Всі ці деталі, 
вузли та системи мають індивідуальні характеристики, які завжди відбивають-
ся у фонограмі при її запису та вступають у взаємодію з уже записаними спо-
твореннями в процесі відтворення магнітної фонограми (МФ). Зрозуміло, що 
при правильному конструюванні та виробництві ААМЗ ці спотворення мають 
низький рівень. Але такі спотворення, крім того, що мають суто індивідуальний 
характер для кожного екземпляра ААМЗ, ще й змінюються при перезапису 
фонограми, навіть якщо цю фонограму ввести в ЕОМ, а потім здійснити її пере-
запис з ЕОМ на той самий ААМЗ, на який вона записувалась1. Це пояснюється 
ефектом взаємодії двох випадкових процесів, бо при цьому породжується новий 
випадковий процес.

Із наведеного випливає, що спотворення, які вносяться паразитними 
параметрами МТМН, є найбільш придатними ідентифікаційними ознаками 
для використання в експертизі.

Отже, у власні шуми ААМЗ входять всі спотворення, які виникають у 
процесах запису та відтворення. Спотворення, що виникають у процесі за-
пису, завжди фіксуються на фонограмі у вигляді власних шумів запису. 
Спотворення, що виникають під час відтворення, взаємодіють з власними 
шумами запису і як результат такої взаємодії проявляються у відтвореному 
сигналі. Розділити у відтвореному сигналі складові, що належать до власних 
шумів запису та власних шумів відтворення, зрозуміло, прямим методом 
неможливо, оскільки при відтворенні в сигналі завжди присутні шуми, що 
виникають в ААМЗ під час обох процесів (але це можливо зробити непря-
мими методами). Головне, що з сигналів власних шумів ААМЗ завжди 
можна вилучити ті складові, що можуть бути визначальними ознаками для 
виявлення монтажу та перевірки оригінальності фонограми. Власні шуми 
ААМЗ завжди присутні як у мовленнєвому (або будь-якому іншому інфор-
маційному) сигналі, так і у паузах між цими сигналами, наприклад, у паузах 
між словами, що записані. Всі характеристики шумів автентичної фоногра-
ми в паузах між інформаційними сигналами та в сигналах є ідентичними2. 
Спектр власних шумів ААМЗ утримує регулярні частотні складові, що ви-
никають за рахунок особливостей МТМН і різних наводок. Регулярні час-
тотні складові можуть бути легко вилучені з спектру власних шумів фоно-
грами за допомогою методів, що використовуються при спектральному 
аналізі сигналів. Їх розміщення на вісі частот має суто індивідуальний ха-
рактер для кожного окремого екземпляра ААМЗ. Отже, такі частотні скла-
дові є надійними визначальними ознаками при проведенні експертизи3.

Власні шуми ААМЗ піддаються дії як паразитної частотної модуляції 
(ПЧМ), так і паразитної амплітудної модуляції (ПАМ). Використати для 

1 Див.: Рыбальский О. В., Жариков Ю. Ф. Вказ. праця.
2 Див.: Там само.
3 Див.: Там само.
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експертизи сигнали ПЧМ неможливо, оскільки їх неможливо виділити з 
інформаційних сигналів прямими методами1. А це, у свою чергу, не дозволяє 
провести порівняльний аналіз двох фонограм.

Паразитна амплітудна модуляція за своїми властивостями є дуже цікавою 
з погляду криміналістичних досліджень, інформаційною складовою власних 
шумів ААМЗ і підходить до використання в ролі допоміжної (орієнтуючої) 
визначальної ознаки. Джерелами виникнення ПАМ є різного роду порушен-
ня контакту між МН і магнітними головками в СГНГ та порушення поло-
ження доріжки з записом відносно розташування робочих зазорів головок. 
З огляду на незалежність і велику кількість джерел походження ПАМ, неза-
лежність процесів виникнення ПАМ при запису та відтворенні фонограми 
ПАМ є випадковим процесом із своїми статистичними характеристиками. 
Процес ПАМ для кожного апарата має свій індивідуальний характер. При 
відтворенні сигналу, який був записаний на конкретній ААМЗ, відбувається 
взаємодія двох випадкових процесів ПАМ, які виникають як при запису, так 
і при відтворенні фонограми2. При цьому породжується новий випадковий 
процес, який характеризує КМЗВ даного екземпляра конкретної ААМЗ. 
Такий процес має однакові статистичні характеристики як для інформацій-
них сигналів МФ, так і для шумів паузи між цими сигналами3.

Із всього розглянутого можна зробити такі висновки:
— деякі паразитні процеси, що відбуваються в ААМЗ, можна викорис-

тати при проведенні досліджень щодо автентичності аналогових магнітних 
фонограм;

— використання паразитних процесів дозволяє у зв’язку з їх властивос-
тями виявляти ознаки монтажу фонограм, виконаних на сучасній апаратурі 
способом мікшування або зшивання звукових файлів у ЕОМ;

— найбільш придатними для використання в ролі визначальних ознак є 
сигнали ПАМ і регулярні частотні складові, наявні в спектрі власних шумів 
ААМЗ.

Спираючись на ці висновки, у Київському національному університеті 
внутрішніх справ було розроблено апаратно-програмний комплекс «Теоре-
ма». Його використання дозволяє виявляти сліди будь-якого монтажу ана-
логових фонограм, здійсненого сучасними методами. Виняток становить 
метод монтажу, побудований на використанні цифрових фонограм як ви-
хідного матеріалу для подальшого цифрового оброблення з наступним пере-
записом одержаної фонограми на ААМЗ. Комплекс використовується у 
Львівському НДІСЕ з 1998 р. Аналогічний комплекс з цього ж часу застосо-
вується у Київському національному університеті внутрішніх справ. За цей 
період накопичено значний досвід використання апаратно-програмного 
комплексу «Теорема», розроблено методику використання цього методу при 
проведенні експертиз та рекомендовано його впровадження у широку екс-
пертну практику.

1 Див.: Рыбальский О. В., Жариков Ю. Ф. Вказ. праця.
2 Див.: Там само.
3 Див.: Там само.



261

Судова експертиза відеозвукозапису

О. И. Брендель, научный сотрудник 
Харьковского НИИСЭ,
А. И. Роман, младший научный сотруд-
ник Харьковского НИИСЭ
Л. Ю. Фатеева, младший научный со-
трудник Харьковского НИИСЭ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ФОНОСКОПИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Викладено сучасний стан ідентифікації особи за голосом і усним мов-
ленням. Наведено особливості відібрання зразків усного мовлення для по-
рівняльного дослідження при проведенні інструментального ідентифіка-
ційного дослідження у фоноскопічній експертизі.

Изложено современное состояние идентификации личности по голосу 
и устной речи. Приведены особенности отобрания образцов устной речи 
для сравнительного исследования при проведении инструментального иден-
тификационного исследования в фоноскопической экспертизе.

Первоначально понятие «фоноскопия» появилось и применялось для 
обозначения криминалистической идентификации личности по голосу и 
устной речи (термин «фоноскопия», предложенный польскими криминалис-
тами, происходит от греч. phone – звук и skopeo – смотрю). Эти исследования 
основываются на физиологических особенностях органов речевого аппара-
та, зависящих от пола, возраста, профессии и ряда других характеристик 
человека. Позднее понятие «фоноскопия» расширилось и стало охватывать 
множество вопросов, которые возникают при исследовании любых сигналов, 
имеющих звуковую природу или тесно связанных со звуком (например, 
магнитная звукозапись).

Первые фоноскопические идентификации личности по устной речи 
проводились исключительно на аналоговой электроакустической аппарату-
ре. Этот факт имеет существенное значение, поскольку более поздние сред-
ства цифрового анализа электрозвуковых сигналов с помощью компьютеров 
не просто перевели исследования с одной базы на другую, а открыли прин-
ципиально новые возможности, которые нельзя реализовать на аналоговой 
электроакустической аппаратуре (например, очистка сигнала от шумов, по-
мех; усиление слабого сигнала и т. п.).

В действительности преимущества компьютерной технологии в фоно-
скопии обусловлены не столько цифровой формой представления сигна-
лов, сколько тем важным свойством, что первоначальная (исходная) 
форма сигнала запоминается и сохраняется на любое по продолжитель-
ности время, в отличие от аналоговой формы представления сигнала. 
Этот, казалось бы, несущественный фактор является решающим в пре-
восходстве компьютерной технологии над традиционной аналоговой 
технологией. В чем здесь причина? Во-первых, и это главное, компью-
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терная технология позволила реализовать весь богатейший арсенал ме-
тодов функционального анализа, который принципиально не реализуем 
иначе, чем на компьютерной базе. Во-вторых, в процессе обработки или 
анализа сигнала к отдельным его участкам  можно возвращаться 
произвольным образом для уточнения или расчета новых параметров. 
В-третьих, обработку и анализ можно вести выборочно, каждый раз ме-
няя критерии выборки.

Первейшей задачей криминалистической фоноскопии является исследо-
вание того или иного фонообъекта, зафиксированного на фонограмме, все-
сторонне. Удачно, по нашему мнению, выбранный основоположниками рас-
сматриваемой отрасли термин «фоноскопия» в первую очередь требует мощ-
ного инструмента обработки и анализа электрозвуковых сигналов, позволяю-
щего увидеть (вторая половина этого слова) исследуемый объект. Основу этого 
инструмента составляет высококачественная электроакустическая аппаратура 
звукозаписи, воспроизведения, усиления, корректировки, обработки и т. п. 
Только с их помощью возможна сама фоноскопия, которая зародилась и раз-
вивалась именно на аналоговой электроакустической аппаратуре.

Криминалистические исследования фонограмм голоса человека дают 
возможность получать при анализе устной речи диктора объективную перво-
начальную информацию, связанную с его социальными характеристиками: 
образованием, профессией, уровнем культуры; эмоциональным состоянием 
(спокоен, возбужден, подавлен); региональным формированием устной речи 
(диалект, акцент); физическими (биологическими) характеристиками (пол, 
возраст); психо-физиологическими особенностями (различные отклонения 
от нормы при определенных заболеваниях); способами произнесения речи 
(чтение, декламация, спокойная речь).

Внешние характеристики диктора достаточно рельефно проявляются в 
его устной речи. Устная речь – это особый вид человеческого общения, 
основанный на психофизиологических функциях человека в условиях опре-
деленного общества. Важное значение имеет интонация, включающая со-
вокупность следующих элементов: мелодику (изменение основного тона 
голоса), паузы между словами и фразами, интенсивность произнесения 
отдельных слов в речевом потоке, темп речи и тембр голоса. Устная речь 
человека, характеризуемая акустическими и лингвистическими признаками, 
которые, будучи индивидуальными и относительно неизменяемыми, дают 
возможность не только установить личные качества человека, чья речь за-
писана на фонограмме, но и идентифицировать его1.

Подготовка материалов для экспертного исследования фонограмм за-
ключается в изъятии магнитных фонограмм и звукозаписывающих средств, 
которые, как и любые другие вещественные доказательства, подлежат осмот-
ру и приобщению к делу постановлением следователя. Основная особен-
ность осмотра фонограмм состоит в том, что выявлению и фиксации под-
лежат не только внешние признаки, но и содержание записи. Поэтому при 
составлении протокола осмотра фонограмма по возможности должна быть 
прослушана, а ее содержание – дословно записано и удостоверено.

1 См.: Галяшина Е. И. Судебная фоноскопическая экспертиза. — М., 2001.
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При хранении магнитных фонограмм следует соблюдать некоторые 
предосторожности. Например, нельзя помещать их вблизи источников 
магнитных полей, переносить на носители, имеющие значительный риск 
утраты записи (например, флоппи-диски). Недопустимы эксплуатация, а 
также ремонт звукозаписывающей аппаратуры до окончания экспертного 
исследования. Поэтому после осмотра и изъятия фонограмму целесо-
образно упаковать, опечатать и в таком виде передать в экспертное учреж-
дение.

Образцы устной речи и голоса для сравнительного исследования гото-
вятся в случае назначения идентификационных исследований. От качества 
отобранных образцов устной речи прямо зависит качество этих исследова-
ния. Недоброкачественность сравнительных образцов устной речи, как 
правило, значительно ограничивает и усложняет процесс исследования. 
Прежде чем приступить к получению образцов, следователь должен 
выяснить:

1) условия и обстановку, при которых получена исследуемая фонограм-
ма; когда и в каком помещении произведена запись, а если это было на 
открытом пространстве, то где, в какое время и при каких метеорологичес-
ких условиях;

2) какая аппаратура записи была при этом использована;
3) не применялись ли при записи дополнительные устройства (усилите-

ли, фильтры и др.).
Для получения образцов необходимо использовать (по возможности) ту 

же самую аппаратуру, на которой производилась подлежащая исследованию 
запись, соблюдая внешние условия, аналогичные зафиксированным на ис-
следуемой фонограмме. Если это невозможно, следует принять меры к полу-
чению максимально качественной записи. При отобрании образцов устной 
речи нужно соблюдать следующие требования. Во время записи необходимо 
соблюдать тишину и ограничить вход посторонних в помещение. Скорость 
записи – не менее 2,4 см/с при использовании ленточных диктофонов. По 
возможности устранить шумы и помехи (закрыть окна и форточки, выключить 
на время записи кондиционер, вентилятор, радиоточку, убрать со стола ме-
ханические часы и т. п.), расположить устройство записи (микрофон) на 
расстоянии не менее 0,5 м от говорящего. При записи образцов голоса и речи 
с использованием телефонной линии нужно, чтобы телефонный тракт со-
ответствовал телефонному тракту записи исследуемой сигналограммы (тот 
же телефонный аппарат, телефонная линия (внутренняя связь, городская, 
междугородняя), тот же аппарат записи)1. Экспертная практика показывает, 
что хорошие результаты отобрания записи сравнительных образцов всегда 
получаются при записи условно-свободных образцов в форме монолога 
(диалога) в формате mini-DV.

Основной тактический подход при отборе образцов – ввести подозрева-
емого в состояние, аналогичное состоянию неизвестного лица на спорной 

1 См.: Жариков Ю. Ф. Теоретические основы и практическая реализация техни-
ческого комплекса для исследования речевых сигналов в криминалистике // Теория 
и практика собирания доказательственной информации техническими средствами 
на предварительном следствии: Пособие. — К., 1990.
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фонограмме , добившись  тем  самым  сопоставимости  (языковой , 
эмоциональной) исследуемых речевых материалов. Для этого можно, напри-
мер, попросить подозреваемого поговорить в той же тональности, как и на 
спорной фонограмме, или попытаться в разных вариантах исказить свою 
речь, если это необходимо. У такого подхода есть одна сторона, внешне 
кажущаяся слабой, поскольку неспециалисту может показаться, что таким 
образом эксперт пытается подогнать образцы речи возможно невиновного 
подозреваемого лица под речевой сигнал неизвестного лица на спорной 
фонограмме. Однако научные исследования показали, что в речевом потоке 
этого сделать невозможно. К такому выводу пришли многие зарубежные и 
отечественные исследователи идентичности речевых сигналов имитаторов-
профессионалов и речевых сигналов лиц, которых имитируют: всегда на-
йдутся акустические параметры речевых сигналов, которые доказывают 
различия речи данного лица и его имитатора. Пародисты «подделывают» в 
основном аудитивные, «слуховые» признаки; все лингвистические признаки 
не удавалось скопировать ни одному пародисту. Просто такой огромный 
набор невозможно подделать, а тем более изменить «геометрию» своего 
речеобразующего тракта1.

Практика предварительного исследования пригодности речи в образцах 
показала необходимость отобрания образцов не в форме чтения текста, а 
свободной (условно-свободной) речи в виде монолога или диалога, что дает 
больше признаков для проведения инструментального идентификационно-
го исследования. Следователю же рекомендуется формулировать вопросы 
таким образом, чтобы подозреваемому на них можно было дать только 
развернутые ответы. В таких случаях человек непроизвольно составляет 
ответ из слов, фраз и оборотов речи, характерных именно для этого челове-
ка, его манеры общения, наиболее приближенной к исследуемому материа-
лу. Длительность записи экспериментальных образцов (без учета речи 
следователя) должна быть не менее 5 мин.

После того как экспериментальная запись будет закончена, ее следует 
воспроизвести, убедиться, что она получилась доброкачественной, и отра-
зить это в протоколе. В нем также должно быть указано: кто, где, когда, в 
чьем присутствии, у кого получил образцы, какая аппаратура была приме-
нена, тип ленты, скорость ее движения, место записи, а также начало и 
окончание следственного действия.

Одна из основных задач идентификационного исследования в фоно-
скопии – идентификация личности по речевому сигналу. С акустической 
точки зрения речевой сигнал поддается разбиению на четыре вида участков, 
различающихся характеристиками звукового источника: пауза, голосовой, 
шумовой и голосовой в совокупности с шумовым источники звука. Однако 
с появлением цифровых носителей информации требуется введение 
дополнительных видов источников, например, импульсных, импульсных с 
голосовым, технических, служебных и др.

1 См.: Зубова П. И., Коваль С. М. Идентификация личности по голосу и звучащей 
речи на основе комплексного анализа фонограмм // Теория и практика судебной экс-
пертизы. — М., 2007. — № 3(7). — С. 68–76.
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Предусмотреть в алгоритмической схеме исследования все нюансы, 
начиная от чисто технических особенностей качества фонограммы речи и 
заканчивая умышленным искажением голоса говорящим, практически не-
возможно. В криминалистической идентификации личности по речи основ-
ное внимание целесообразно уделять измерению и наглядному отражению 
всех возможных акустических параметров речевых сигналов, которые 
могут понадобиться в ходе исследования. Причем измерения, статистичес-
кая обработка и отображение результатов должны производиться с высокой 
степенью точности, надежности и автоматизации. Примерами такого под-
хода может служить: программный комплекс «Fonexi»; программно-
аппаратный комплекс «Phonograph», разработанные по методике «Диа-
лект».

Криминалистическая фоноскопия не ограничивается только вопросами 
идентификации личности по речи. Это основной, решающий вопрос, но он 
практически всегда влечет за собой предварительное рассмотрение ряда 
других вопросов, среди которых чаще всего встречаются такие:

— выявление признаков монтажа фонограммы;
— установление признаков копирования фонограмм;
— идентификация аппаратуры записи;
— диагностические и идентификационные исследования окружающей 

акустической среды, зафиксированной при звукозаписи;
— повышение разборчивости речевого сигнала, искаженного 

импульсными помехами или шумами.
Обычно, говоря о задаче криминалистической идентификации личности 

по речи, не заостряют внимание на содержательных или технологических 
нюансах ее постановки и решения, а в действительности они существуют и 
их так много, что можно говорить о разных технологиях идентификационных 
исследований. Выбор конкретной технологии диктуется следующими усло-
виями:

— характеристиками шумов и помех, сопровождающих речевой сиг-
нал;

— произносится ли речь отдельно от других высказываний или же на 
фоне других голосов;

— характером искажений, вносимых в речевой сигнал электроакустической 
аппаратурой;

— перемещается ли диктор относительно микрофона или нет;
— говорит он непосредственно в микрофон (телефонную трубку) или 

находится на расстоянии;
— произносятся слова слитно или раздельно;
— является ли речь логически связной или нет;
— произносится заранее заученный текст или же речь является спон-

танной;
— совпадают или различаются тексты реплик опознаваемого лица в 

разных ситуациях;
— на одном и том же или на разных языках может говорить данное лицо 

в разных ситуациях;
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— проявляется ли стремление опознаваемого лица сознательно исказить 
(замаскировать) свой голос, чтобы не быть правильно распознанным, или 
же, наоборот, говорящий готов «сотрудничать» с системой распознавания, 
чтобы быть правильно узнанным и др.

Приведенный перечень существенных условий функционирования 
системы опознавания личности по речевому сигналу, по-видимому, нельзя 
назвать полным. Наверняка существуют еще такие практические задачи, не 
попавшие в поле зрения проблемы опознавания личности по речевому сиг-
налу, которые выдвинут еще ряд других требований, отличных от 
перечисленных. В пользу этого может свидетельствовать бурное развитие 
современных IT-технологий, в том числе в сфере телекоммуникаций.

Задача криминалистической идентификации личности по речи наиболее 
актуальна на стадиях дознания и следствия, когда на основе имеющихся 
вещественных доказательств необходимо установить, кем конкретно были 
произнесены те или иные фразы. При этом в качестве вещественных дока-
зательств (так называемых спорных фонограмм) используются фонограммы, 
представляемые, как правило, потерпевшими или свидетелями. Другую часть 
составляют официально изъятые копии фонограмм телефонных разговоров, 
зафиксированных в оперативно-розыскных материалах, дежурных частях 
милиции и пожарной охраны, а также в службе скорой помощи, справочных 
аэрокомпаний. В качестве образцов обычно используются официально 
полученные образцы устной речи подозреваемых или процессуально 
оформленные  фонограммы  допросов ,  очных  ставок  с  участием 
подозреваемых.

Вопросы, их направленность, в какой форме и где фиксируются те самые 
материальные следы устной речи, по которым эксперт-криминалист про-
изводит идентификацию личности, не так просты, как это пытаются пред-
ставить. Дело в том, что в отличие от письменной речи устный речевой 
сигнал в оригинале не виден и, более того, весьма недолговечен. Изначаль-
но речевой сигнал – это всего лишь акустическая волна, излучаемая говоря-
щим и несущая в себе фонетическую, смысловую, эмоциональную, инди-
видуальную и другую информацию. В информационном смысле – это бога-
тейший источник. 

Действительно, звуковая волна в процессе распространения в воздухе, 
прохождения через системы преобразования в электромагнитную форму, 
линии передачи и звукозаписи может так изменять свой вид, который будет 
сильно отличаться от первоначального, имевшего место в момент произне-
сения непосредственно вблизи губ говорящего. Но это еще не означает, что 
искажается основная информация, которая первоначально присутствует в 
речевом сигнале. В большинстве случаев она остается неизменной (исклю-
чение составляют случаи значимого искажения сигнала аппаратурой звуко-
передачи или звукозаписи, дополнительными шумами и помехами либо 
намеренного). Органы слуха человека и предназначены для такой обработки 
звука, при которой все подобные виды изменения сигналов оказываются 
компенсированными. Иначе говоря, органы слуха извлекают из услышанного 
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сигнала признаки, достаточно инвариантные ко всем реально встречающим-
ся искажениям речевых сигналов.

Для решения вопросов диагностики и идентификации акустической 
среды, в которой производилась звукозапись исследуемой фонограммы, 
требуются дополнительные сведения. Здесь нужны знания из классической 
акустики для оценки реверберационных явлений в помещениях, диагности-
ки и идентификации механизмов, приборов и иных объектов и явлений 
живой и неживой природы, издающих определенные звуки.

Обобщая изложенное, можно еще раз подчеркнуть – проблема иденти-
фикации личности по речевому сигналу в общем виде чрезвычайно сложна 
и до сих пор еще в принципе находится в стадии постоянного совершенство-
вания. Кроме того, поскольку эксперты обычно работают не с оригинальным 
речевым сигналом, а с его отражением на магнитной ленте (зачастую с ко-
пией этого отражения), то в исследуемом речевом сигнале одновременно 
отображается еще и множество электроакустических характеристик звуко-
передающей и записывающей аппаратуры.

Основным информационным уровнем криминалистической фоноскопии 
является физический. Именно он непосредственно связан с материальным 
носителем (вещественным доказательством), например, магнитной лентой, 
цифровым носителем. На этом уровне не только воспроизводятся 
зафиксированные следы в виде речевых сигналов, но и измеряются любые их 
параметры, в том числе те, которые диктором не контролируются. С помощью 
компьютерных технологий возможно измерение таких физических параметров, 
как частота основного тона говорящего, частотный диапазон шума, отношение 
сигнал/шум, отклонение скорости записи-воспроизведения и т. п.

Сегодня аналоговую технику вытесняет техника цифровая. Созданные на 
основе современных компьютерных технологий цифровые диктофоны харак-
теризуются компактностью, позволяют записывать и хранить довольно боль-
шие объемы речевой информации. Однако при фиксации звуковая волна в 
процессе распространения в воздухе, прохождения через системы преобразо-
вания в цифровую форму звукозаписи может так изменять свой вид, что он 
будет сильно отличаться от первоначального, имевшего место в момент про-
изнесения. Процессы сжатия информации (аналого-цифровое преобразование) 
ведут к потерям индивидуализирующих физических параметров устной речи, 
что существенно ограничивает и усложняет процесс ее инструментального 
идентификационного исследования. В этом случае, по нашему мнению, целе-
сообразно проводить идентификационное исследование с применением линг-
вистических методов, которые учитывают индивидуальные анатомические, 
физиологические и нейрофизиологические характеристики индивидуума, а 
также психологические, эмоциональные, интеллектуальные и иные особен-
ности, выделяющие конкретную личность.

На индивидуальность голоса человека значительно влияют и пути фор-
мирования навыков устной речи, которые складываются как из внутренних 
биологических факторов, заложенных в человеке с момента его рождения, 
так и из внешних. Овладевая речью, человек учится управлять своим речевым 
аппаратом под воздействием отмеченных факторов, по законам и правилам 
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той языковой среды, в которой он живет. Постепенно у него вырабатывается 
определенный динамический стереотип, слагающийся из множества по-
вторений одних и тех же слов, словосочетаний, интонаций, фраз определен-
ной конструкции в однотипных ситуациях1.

Информацию о свойствах говорящего, заложенных в признаках его 
устной речи, условно делят на смысловую и личностную. Личностная ин-
формация более ценная. Она представляет собой языковое выражение со-
держания и структуры устного высказывания в стиле, лексике, граммати-
ческом строе и степени владения логикой высказывания. Суждение о по-
ловой принадлежности можно сделать на основании, например, анализа 
диапазона голоса по высоте основного тона и тембру. Возрастные особен-
ности человека связаны не только с высотой и интенсивностью голоса, но и 
с его объемом и тембром. Для определения возраста немаловажное значение 
может иметь и анализ пауз в речи. Суждения об образовании и степени 
культуры человека делаются на основе существующих вариантов произно-
шения, использования определенного словарного запаса, полноты и детали-
зации выражений мысли, речевых приемов, наличия в устной речи 
характерных лексических признаков. Важно и то, что человек в своей речи 
проявляет особенности того диалекта, который характерен для местности, 
где он родился или долгое время проживал. Диалекты тем резче различают-
ся, чем дальше территориально друг от друга находятся их носители. При 
определении социальной принадлежности (профессии и т. д.) основное зна-
чение приобретают лексические признаки, фразеологические особенности 
и содержание устной речи, которые и характеризуют ту или иную социаль-
ную группу людей. Словарный запас человека, какой бы областью деятель-
ности он ни занимался, постоянно увеличивается, видоизменяется. Однако 
довольно длительно время он использует характерные слова и выражения, 
своеобразную терминологию, которые обусловливают лексический состав, 
фразеологические особенности речи людей одной профессии или одного 
рода занятий. Жаргон, в прямом смысле этого слова, представляет собой 
условный язык людей, занимающихся специфическим родом деятельности 
и объединенных общими интересами, который содержит много отличных 
от общего языка, в том числе искусственных, слов и выражений. Родной 
язык или группы родственных языков устанавливаются по акценту. Язык 
любой национальности и каждый ее диалект имеют свои интонационные 
особенности2. Данные, полученные при изучении фонограмм тех или иных 
исполнителей устной речи (дикторов), могут применяться для проверки 
версий, оценки выбранной тактики раскрытия и предотвращения преступ-
лений, идентификации дикторов по голосу и др.

В настоящее время разрабатываются новые методики обработки и ана-
лиза сигналов, реализуются специализированные системы экспертных ис-
следований с применением новейших компьютерных и цифровых техноло-
гий, которые позволят решать экспертные задачи на принципиально новом 
качественном уровне.

1 См.: Галяшина Е. И. Указ. работа.
2 См.: Там же.
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Н. А. Шеметова, старший научный со-
трудник Харьковского НИИСЭ

ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ ПО ГОЛОСУ, ЗАФИКСИРОВАННОМУ 

НА ЦИФРОВОЙ ФОНОГРАММЕ

Розглянуто питання, що виникають при інструментальних досліджен-
нях мовленнєвих сигналів з метою ідентифікації особи за голосом та усним 
мовленням, зафіксованих на цифрових фонограмах. Досліджено причини їх 
виникнення. Запропоновано рекомендації для вирішення цих питань.

Рассмотрены вопросы, которые возникают при инструментальных 
исследованиях речевых сигналов с целью идентификации личности по голо-
су и устной речи, зафиксированных на цифровых фонограммах. Исследованы 
причины их возникновения. Предложены рекомендации для решения этих 
вопросов.

Основой криминалистического идентификационного исследования речи 
является установление комплекса речевых навыков говорящего (индивиду-
ализирующих речевых параметров) как сложной социальной, психологичес-
кой и биологической системы. Параметры речевого сигнала должны обладать 
следующими свойствами: отражать индивидуальность диктора, быть легко 
и надежно выделяемыми из сигнала, мало зависеть от мешающих факторов, 
быть инвариантными к эмоциональному и физическому состоянию диктора, 
а также трудно поддаваться имитации. В качестве речевых параметров (при-
знаков) при инструментальном идентификационном исследовании обычно 
используются такие характеристики речевого сигнала, как основной тон, 
формантная структура фонем, расстояние между обертонами, кепстральные 
коэффициенты, длительность отдельных звуков и т. п. При этом выбор 
конкретных признаков или речевых параметров при проведении фоноско-
пической экспертизы во многом определяется имеющимся в распоряжении 
эксперта инструментарием (системой методов и технических средств), по-
зволяющим визуализировать речевой сигнал, осуществлять необходимые 
измерения и вычисления, сравнивать и принимать решение об их совпадении 
или различии.

В настоящее время существует ряд программно-инструментальных 
комплексов («SIS», «CSL», «Phonоgraph», «Икар Лаб» и др.) с широким на-
бором инструментальных возможностей для исследования и сравнения 
множества характеристик звуковых сигналов, используемых для решения 
задачи идентификации говорящего по фонограммам речи. Разработаны и 
широко используются специализированные автоматизированные системы, 
предназначенные для проведения идентификационного фоноскопического 
исследования и последующего принятия решения о степени близости 
сравниваемых признаков, такие как: «Трал» – автоматизированный комплекс 
идентификации диктора по голосу, зафиксированному через телефонный 
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канал; «Территория» – компьютерная автоматизированная система диагнос-
тики акцентов и диалектов устной речи, диагностирующая и описывающая 
64 акцентно-диалектические языковые зоны (в том числе и 6 диалектов рус-
ского языка распространенных на территории Украины); «EXPCAD» – 
программный комплекс, позволяющий устанавливать тождественность голо-
сов двух дикторов на основании оценивания и сравнения спектральных срезов 
и спектральных переходов гласных ударных звуков речи дикторов, а также 
широко применяемый программный комплекс «Phonexi» (разработанный на 
базе системы «Диалект»), позволяющий выполнять следующие операции: 
ввод/вывод фонограмм речи в/из ПЭВМ, предварительную оценку качества 
фонограмм, вычисление акустических и выявление лингвистических инди-
видуализирующих признаков, сравнение признаков и принятие решения о 
тождественности, переобучение правил принятия решения.

Основными этапами в процессе производства инструментальной иден-
тификационной фоноскопической экспертизы независимо от инструментария 
являются:

— установление дословного содержания исследуемой фонограммы 
(путем многократного прослушивания фонограмм, дифференциации реплик 
участников разговора);

— сегментация речевых сигналов интересующих лиц;
— определение технических параметров и характеристик индивидуали-

зирующих признаков речи дикторов с целью решения вопросов о пригод-
ности речевых сигналов для проведения идентификационных исследова-
ний;

— проведение акустического анализа сигнала: интегрального (макроана-
лиз) и сегментного (микроанализ);

— принятие решения о тождественности либо нетождественности 
сравниваемых голосов.

Остановимся подробнее на определении характеристик индивидуали-
зирующих признаков речи и решении вопроса о пригодности речевых сиг-
налов, зафиксированных на представленных для исследования фонограммах, 
к инструментальным идентификационным исследованиям. Чем вызван 
интерес к этой теме?

Анализ экспертных заключений при их рецензировании показывает, что 
зачастую в них при идентификации диктора вопрос о пригодности 
представленных на экспертизу фонограмм либо не рассматривается вообще, 
либо решается на уровне аудитивного исследования. Однако хорошая раз-
борчивость и естественность звучания речи, отсутствие шумов и помех и 
достаточный для исследований уровень записи речевых сигналов, как 
показывает экспертная практика, не являются непременным условием для 
пригодности фонограмм к инструментальным идентификационным иссле-
дованиям. Принятие категорического решения о тождественности голосов 
при исследовании фонограмм, непригодных к идентификационным 
инструментальным исследованиям, может привести к экспертной ошибке 
со всеми вытекающими из этого последствиями. Поверхностное рассмотре-
ние вопроса о пригодности представленных материалов к исследованию на 
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практике отображается в неподтвержденных результатах повторных 
экспертиз, когда первичная экспертиза дает категорические выводы о тож-
дественности или нетождественности голосов, а повторная экспертиза де-
лает вывод о непригодности исследуемых материалов к инструментальной 
идентификации.

Основными характеристиками речевых сигналов, используемых при 
оценке пригодности фонограмм в программно-инструментальных комплек-
сах для идентификации говорящего, являются описанные в работах таких 
авторов, как Г. С. Рамишвили, Б. Атал1, следующие группы параметров:

— частотный диапазон речевых сигналов;
— частотный диапазон шумов;
— отношение сигнал/шум;
— соответствие скорости движения звуконосителя в процессе записи 

скорости его движения при воспроизведении фонограммы;
— длительность фонограммы.
Перечисленные характеристики речевых сигналов необходимо анализи-

ровать при оценке пригодности фонограмм к идентификационным исследо-
ваниям.

В перечень основных критериев пригодности фонограммы  к 
инструментальным идентификационным исследованиям (в соответствии с 
методикой программного комплекса «Phonexі») входят следующие значения 
названых характеристик:

— объем речевого материала по каждому диктору (разборчивой, четкой 
речи без шумов, пауз, помех) не менее 10 с;

— объем речевого материала в образцах голоса и устной речи по каж-
дому диктору (без шумов, пауз, помех) не менее 200 с;

— отношение сигнал/шум не менее 10–15 Дб (как для исследуемых, так 
и для образцовых фонограмм);

— частотный диапазон полезного сигнала должен отвечать диапазону 
частот от 300 до 3500 Гц (как для исследуемых, так и для образцовых фоно-
грамм);

— детонация и изменение скорости движения магнитной ленты не больше 
2% (при использовании звукозаписывающих устройств с питанием от сети);

— сопоставимость исследуемой фонограммы и фонограмм с образцами 
голосов подозреваемых лиц.

Как показывает практика, соответствие исследуемых фонограмм 
перечисленным критериям является необходимым, но не достаточным 
условием для пригодности этих фонограмм к инструментальным 
идентификационным исследованиям. В последнее время довольно часто 
аудио- и видеозаписи представляются для исследований на оптических 
компакт-дисках, цифровых диктофонах, видеокассетах mini DV и иных 
цифровых носителях. При многообразии форматов записей технические и 
программные средства, методы и процесс создания этих записей в поста-
новлении о назначении экспертизы не описываются, что усложняет и про-

1 См.: Рамишвили Г. С. Речевой сигнал и индивидуальность голоса. — Тбилиси, 
1976; Атал Б. Автоматическое опознание дикторов по голосу // ТИИЭР. — 1976.
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длевает сроки выполнение экспертизы, требует проведения дополнительных 
исследований для установления этих данных. На уровне аудитивного во-
сприятия эти записи имеют хорошее качество: речевые сигналы 
зафиксированы без шумов и помех с достаточным уровнем записи, речь 
разборчива и звучит естественно. Проведение же идентификационных ис-
следований устной речи с использованием имеющихся программных средств, 
в частности «Phonexi» v. 2.02, на некоторых из этих фонограмм приводит к 
противоречивым результатам, несмотря на то, что отсегментированный 
речевой материал удовлетворяет критериям пригодности к инструментальным 
идентификационным исследованиям (в соответствии с методикой, заложен-
ной в программный комплекс «Phonexi»). В результате анализа структуры 
фонем исследуемого речевого материала с использованием специальных 
программных средств («Phonоgraph» и др.) было выявлено отсутствие в 
структуре фонем четвертой, а иногда и третьей формант.

Определение формантной структуры – особый вид спектрального ана-
лиза, который заключается в установлении резонансных максимумов спектра 
мощности речевого сигнала. Частоты первой и второй формант определяют 
главным образом качество звука – четкость и разборчивость речевых сигна-
лов, а более высокие форманты – индивидуальные свойства речи диктора, 
связанные с особенностями строения акустического тракта, индивидуальными 
для каждого человека. Как отмечено в работах Г. С. Рамишвили и А. М. Сме-
танина1, значения четырех формантных частот гласных звуков относятся к 
основным индивидуализирующим параметрам, используемым при 
инструментальных идентификационных исследованиях голоса и устной 
речи. Так, программный комплекс «EXPCAD» базируется на раздельном и 
сравнительном анализе значений четырех формантных частот спектральных 
срезов и спектральных переходов ударных гласных звуков: «А», «О», «У», 
«И» и «Э». Значит, при установлении пригодности исследуемых звуковых 
сигналов к инструментальным идентификационным исследованиям необ-
ходимо устанавливать наличие в формантной структуре исследуемых 
речевых сигналов не менее четырех формант.

Отсутствие в структуре фонем формант более высоких, чем вторая, 
может возникнуть, как правило, по таким причинам:

— при использовании аппаратуры записи с ограниченной АЧХ (напри-
мер, при ограничении частотного диапазона 3000 Гц в речевом сигнале 
практически будут отсутствовать форманты выше третьей);

— при записи фонограммы при скорости лентопротяжного механизма 
аппаратуры магнитной записи (ЛПМ АМЗ) ниже 2,36 см/с;

— при фиксации фонограммы с уровнем записи ниже критического 
(10–15 дБ), так как при воспроизведении слабых сигналов форманты выше 
второй оказываются записанными на уровне шума, и выделить их, как пра-
вило, не представляется возможным;

1 См.: Рамишвили Г. С. Автоматическое опознавание говорящего по голосу. — М., 
1981; Сметанин А. М. Исследование и разработка методов повышения точности 
измерений параметров формант и голосового источника: Дис. ... канд. техн. наук. — 
Ижевск, 1980.
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— при оцифровке звуковых сигналов с применением алгоритмов комп-
рессии с высоким коэффициентом сжатия.

Цифровая видео- звукозапись продолжает стремительно вытеснять тех-
нологии аналоговой записи. Преобладание цифровых технологий вполне 
закономерно и объясняется объективными факторами: высоким качеством, 
возможностью большей продолжительностью записи, тиражирования и 
продолжительного хранения фонограмм без ущерба для качества, преиму-
ществом цифровых устройств записи в массогабаритных характеристиках. 
Перечисленные достоинства устройств цифровой звукозаписи способство-
вали их широкому внедрению в деятельность государственных спецслужб, 
осуществляющих запись акустической информации, а также дежурных по-
дразделений правоохранительных органов для записи, регистрации и архи-
вирования телефонных сообщений. Широко и повсеместно обычные граж-
дане применяют недорогие миниатюрные цифровые устройства звукозапи-
си (в том числе встроенные в телефоны), которые позволяют без особых 
затруднений записать интересующий разговор в цифровом формате.

Отметим, что сам по себе цифровой формат звукозаписи не является 
препятствием для решения вопроса об идентификации диктора. Но для за-
писей в цифровом формате типа «loosy» («с потерей информации о звуке», 
который  изменяет динамику основного тона, модулирует амплитуду и час-
тоту гармоник основного тона, искажает формантную структуру исходного 
голоса) решение этого вопроса становится проблематичным.

Проблема исследования цифровых аудио- видеозаписей заключается в 
том, что бытовая цифровая звукозаписывающая техника, задачей которой 
является фиксация речевой информации (сохранение семантического со-
держания разговоров), используется не по назначению, т. е. не в качестве 
цифрового блокнота, а для последующего представления этой информации 
на экспертизу как вещественного доказательства. А этот статус предъявляет 
к качеству звукозаписи требования, которые не могут быть реализованы 
подобным классом аудио-, видеозаписывающих устройств. Так, в цифровых 
бизнес-диктофонах, с целью увеличения продолжительности звукозаписи 
используются пониженные частоты дискретизации (как правило, 8 кГц) и 
различные алгоритмы компрессии сигнала. Подобные алгоритмы успешно 
применяются в цифровой связи (в том числе GSM телефонии), откуда они 
и позаимствованы создателями диктофонов.

Несмотря на определенные различия, все эти алгоритмы основаны на  
общих принципах сжатия: данные о форме сигнала преобразуются в данные 
некоторой модели речеобразующего тракта человека, сопоставляются с 
данными в таблицах наиболее распространенных значений обобщенной речи 
(фиксированные кодовые книги) либо речи конкретного диктора (адаптивные 
кодовые книги). Исходя из компромисса между распознаваемостью речи и 
степенью сжатия, разрядность кодовых книг выбирается минимальной. Кро-
ме того, алгоритм сжатия имеет в своем составе детектор «тон-шум», ложное 
срабатывание которого в интенсивных шумовых сигналах приводит к «звону» 
шипящих звуков, а также в этом алгоритме используется так называемая «пост-
фильтрация» – сглаживание всех дефектов восстановленного (синтезирован-
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ного) речевого сигнала специальным фильтром. В результате структура вос-
становленного сигнала существенно упрощается по отношению к исходному 
звуковому сигналу (объем данных о речевом сигнале сокращается примерно 
в 5–10 раз), и исследованию подлежит синтезированный речевой сигнал, в 
котором потеряны многие идентифицирующие признаки.

Не следует питать иллюзий по поводу того, что разборчивая речь без 
шумов и помех на аналоговых фонограммах, зафиксированных на магнитных 
лентах, однозначно пригодна к инструментальным идентификационным 
исследованиям. Любая из аналоговых фонограмм может представлять собой 
копию цифровой фонограммы. Практика показывает, что оперативные под-
разделения на вполне законных основаниях с целью сохранения в тайне 
оперативно-розыскных средств и методов изготавливают аналоговые копии 
цифровых фонограмм, которые и поступают на исследование.

Рассмотрим пример из экспертной практики. В Харьковский НИИСЭ 
поступили на исследование компакт-диск CD-RW, с двумя аудиофайлами 
(характеристики одного их файлов приведены на рис. 1) и образцы голосов 
подозреваемых с целью идентификации дикторов. Речь на фонограмме 
разборчивая, но зафиксирована на фоне значительных шумов транспорта. 
Как видно из рис. 1, качество зафиксированного звукового сигнала соответ-
ствует 56 Кбит/с. На рис. 2 приведен перечень возможных битрейтов в по-
рядке возрастания их значений (программа «Ultra MPEG-4 Converter»). Их 
числовое значение обратно пропорционально степени сжатия звуковых 
сигналов и прямо пропорционально качеству звукового сигнала. Как следу-
ет из рисунков, исследуемые звуковые сигналы были подвергнуты сжатию 
высокой степени, в результате чего данные о сигнале (индивидуализирующие 
признаки) в значительной мере были потеряны.

Рис. 1. Характеристики исследуемого 
файла

Рис. 2. Перечень возможных 
битрейтов

При исследовании фонем было установлено, что их формантная струк-
тура включает всего две форманты (рис. 3), что свидетельствует о непри-
годности речевого материала к инструментальным идентификационным 
исследованиям, несмотря на то, что на аудитивном уровне восприятия речь 
достаточно разборчива, а в результате анализа звуковых сигналов установ-
лено, что их частотный диапазон (рис. 4) соответствует 163–3408 Гц.
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Рис. 3. Формантная структура 
исследуемой речи

Рис. 4. Параметры исследуемого 
сигнала

Решить проблему качества фонограмм, поступающих на исследование, 
позволило бы использование при их записи специальных профессиональных 
средств цифровой звукозаписи, в которых производится высокоточное циф-
ровое преобразование сигнала практически без потерь информации о нем. 
Динамический диапазон и чувствительность этих устройств приближаются к 
аналогичным характеристикам слуха человека. Цифровые звукозаписывающие 
устройства, используемые для оперативной звукозаписи и записи образцов 
голоса и устной речи, должны удовлетворять следующим требованиям1:

— формат записи ИКМ 16 бит (желательно «стерео»);
— частота дискретизации 11025 Гц или выше при записи с микрофонов 

(при записи с радио- и телефонных каналов не менее 8 кГц);
— соотношение сигнал/шум не менее 70 дБ;
— коэффициент нелинейных искажений не более 0,1%;
— битрейт не менее 128 Кбит/с;
— возможность ручной регулировки уровня записи, высокая помехоус-

тойчивость.
Перечисленным критериям удовлетворяют профессиональные цифровые 

диктофоны серии «ГНОМ», «П-424М», «П-425М», многоканальные системы 
звукозаписи «Незабудка» и др.

Отметим, что если названые физические параметры устной речи, 
используемые при инструментальном идентификационном исследовании, 
подвержены описанным искажениям, то лингвистические индивидуализи-
рующие признаки речи к ним устойчивы. Лингвистическое исследование 
фонограмм речи проводится методом «слухового» анализа, посредством их 
многократного прослушивания на высококачественной звуковоспроизводя-
щей аппаратуре или с использованием различных звуковых редакторов 
(«Cool Edit 2000», «Creative WaveStudio», «GoldWave», «Phonexi», «SIS», 
«Sound Cleaner», «Компьютерный Транскрайбер» и др.) с целью выделения 
тембральных, интонационных, темпоральных, фонетических, фонематичес-

1 См.: Каганов А. Ш. Средства фоно - и видеотехники как источник доказатель-
ственной информации // [Электронный ресурс] (www.illidiy@orel.ru). — 
12.04.2008.
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ких, лексико-грамматических, просодических, синтаксических, морфолого-
словообразовательных и других идентифицирующих особенностей (призна-
ков) речи. Достоинство лингвистических индивидуализирующих признаков 
заключается в том, что эксперт-лингвист при их выделении способен улав-
ливать тончайшие нюансы звучания речи, оценивать различия, не поддаю-
щиеся в настоящее время инструментальному анализу. Кроме того, лингвис-
тические признаки не подвержены искажениям, связанным с компрессией 
звукозаписей или иными их преобразованиями, не ухудшающими разборчи-
вость и естественность звучания речи.

Радикальным решением вопросов, возникающих при инструментальных 
идентификационных исследованиях цифровых фонограмм, была бы разра-
ботка методики исследования цифровых аудио- видеозаписей, которая вклю-
чала бы алгоритмы и инструментарий для решения вопросов как исследо-
вания устной речи диктора по физическим параметрам, акустических сиг-
налов и сред, так и технического исследования материалов и средств звуко-
записи. Создание такой методики должно основываться на последних до-
стижениях в области базовых наук, а значит, проводиться с привлечением 
ученых и специалистов научных учреждений, непосредственно занимаю-
щихся теорией и практикой цифровой звукозаписи и обработки речевой 
информации, что невозможно без должного финансирования научно-
исследовательской работы в области судебной экспертизы.

Объективное внедрение технологий цифровой звукозаписи в следствен-
ную и экспертную практику требует не только понимания причин возникно-
вения проблем, связанных с исследованиями цифровых аудиозаписей, но и, 
по нашему мнению, рассмотрения и реализации следующих предложений:

— разработать (с использованием последних достижений в области 
базовых наук) и внедрить в экспертную практику методику, аппаратно-
программный комплекс для инструментального анализа цифровых фоно-
грамм;

— при решении вопроса об идентификации человека по голосу и устной 
речи необходимо устанавливать пригодность представленных звукозаписей 
к идентификационным исследованиям не на аудитивном уровне, а на осно-
вании анализа характеристик исследуемых звуковых сигналов, полученных 
с применением инструментальных методов;

— задачу идентификации человека по голосу и устной речи следует 
решать комплексно, с использованием различных методов анализа речевого 
сигнала: аудитивного (перцептивного), лингвистического и инструменталь-
ного с участием экспертов соответствующих специальностей;

— для субъектов оперативно-розыскной деятельности нужно разрабо-
тать рекомендации по созданию, подготовке и представлению на экспертное 
исследование цифровых фонограмм;

— рекомендовать лицам, производящим запись цифровых фонограмм с 
целью их дальнейшего криминалистического исследования, использовать 
высококачественные, профессиональные средства звукозаписи, позволяю-
щие получать фонограммы, удовлетворяющие критериям пригодности для 
инструментальных идентификационных исследований.
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМ КАПИЛЛЯРНОГО 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА «КАПЕЛЬ» В СУДЕБНОЙ 
ВЗРЫВОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

Показано можливості систем капілярного електрофорезу «Капель» при 
дослідженні індивідуальних і сумішових вибухових речовин, порохів, піротех-
нічних складів, продуктів їх вибуху та згоряння.

Показаны возможности систем капиллярного электрофореза «Капель» 
при исследовании индивидуальных и смесевых взрывчатых веществ, порохов, 
пиротехнических составов, продуктов их взрыва и сгорания.

При производстве взрывотехнических экспертиз большой объем зани-
мают исследования по определению состава взрывчатых веществ, обнару-
жению их остатков на руках и одежде подозреваемых, микроколичеств не-
продетонировавших взрывчатых веществ в продуктах взрыва, отлагающих-
ся на предметах вещной обстановки в зоне действия взрыва.

Наибольшее распространение при проведении таких исследований полу-
чили хроматографические методы: тонкослойная хроматография, 

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА 
МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН 

І ВИРОБІВ З НИХІ ВИРОБІВ З НИХ
ЕКСПЕРТНА ПРАКТИКА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН І ВИРОБІВ З НИХ
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высокоэффективная жидкостная и газовая хроматография. В последнее 
время в практике экспертно-криминалистических служб интенсивно разви-
вается капиллярный электрофорез. Интерес к данному методу обусловлен 
рядом причин, среди которых простота аппаратуры, возможность разделения 
широкого круга как ионогенных соединений, так и незаряженных молекул, 
очень высокая эффективность разделения – до 2 млн теоретических тарелок 
на метр, короткое время анализа, малый расход реактивов и др. Научно-
производственная фирма аналитического приборостроения «Люмэкс» первой 
из приборостроительных предприятий стран СНГ освоила серийное про-
изводство систем капиллярного электрофореза «Капель» нескольких моди-
фикаций. Для них были разработаны, апробированы и аттестованы методи-
ки катионного и анионного анализа водных объектов, а также методики 
анализа с применением техники мицеллярной электрокинетической хрома-
тографии. Для анализа нейтральных молекулярных форм веществ, каковыми 
являются большинство индивидуальных взрывчатых веществ, на системах 
капиллярного  электрофореза  реализуется  вариант  мицеллярной 
электрокинетической хроматографии (МЭКХ)1.

На базе Средне-Волжского регионального центра судебной экспертизы 
с участием сотрудников лаборатории судебной взрывотехнической экспертизы 
Российского федерального центра судебной экспертизы и научно-
производственной фирмы «Люмэкс» с 2000 г. проводятся исследования по 
изучению аналитических возможностей систем капиллярного электрофореза 
«Капель» для анализа взрывчатых систем и продуктов их взрыва примени-
тельно к решению задач взрывотехнической экспертизы.

Экспериментально показано, что с помощью метода капиллярного 
электрофореза могут эффективно решаться следующие задачи взрыво-
технической экспертизы:

— исследование индивидуальных взрывчатых веществ и их следов в 
продуктах взрыва;

— исследование смесевых взрывчатых веществ и их следов в продуктах 
взрыва;

— исследование порохов и их следов в продуктах взрыва (сгорания);
— исследование пиротехнических составов и их следов в продуктах 

взрыва (сгорания).
Объектами исследования могут быть:
1) собственно вещества в граммовых количествах;
2) объекты-носители следовых количеств взрывчатых веществ;
— тампоны со смывами с рук, предметы одежды и т. п., находившиеся 

в непосредственном контакте со взрывчатым веществом;
— объекты (тампоны со смывами, соскобы, первичные и вторичные 

осколки, пробы грунта и т. п.) со следами продуктов взрыва, содержащими 
непродетонировавшие микроколичества взрывчатых веществ.

Исследования проводились на коммерческих приборах производства НПФ 
«Люмэкс»: базовой модели «Капель-103р» с фотометрическим детектором 254 нм 

1 См.: Руководство по капиллярному электрофорезу / Под ред. А. М. Волощука. — 
М., 1996. — С. 231.
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и воздушным охлаждением капилляра, а также «Капель-105» со спектрофотоме-
трическим детектором 190–380 нм. Оба прибора оснащены капилляром из плав-
леного кварца внутренним диаметром 75 мкм, эффективной длиной 500 мм при 
общей длине 600 мм1. Сбор и обработка информации осуществлялась с помощью 
программного обеспечения «МультиХром» для Windows версия 1,5х.

С целью установления оптимальных условий определения исследуемых 
веществ и разделения их смесей были проведены эксперименты с варьиро-
ванием концентраций составляющих ведущего электролита, состава раство-
ра пробы, а также способа, времени ввода пробы и режимов промывки 
(кондиционирования) капилляра.

Индивидуальные взрывчатые вещества и их смеси. В качестве ведуще-
го электролита были исследованы уже известные системы тетраборат натрия 
(борат) + додецилсульфат натрия (ДДСН) с добавками таких модификаторов, 
как изопропанол и метанол. При этом концентрации бората и ДДСН варьи-
ровались в диапазоне от 1,5 до 10 мМ и от 20 до 80 мМ соответственно, а 
содержание модификаторов – от 0 до 35% объемных. Раствор пробы пред-
ставлял собой ацетонитрильный раствор исследуемого вещества, 
разбавленный дистиллированной водой в соотношении от 1:1 до 1:2.

В результате проведенной работы экспериментально подобраны 
оптимальные соотношения компонентов ведущего электролита, обеспечи-
вающего при данных размерах капилляра разделение смесей нитросоедине-
ний ароматического ряда, нитропроизводных ароматических, алифатических 
и гетероциклических аминов, а также нитроэфиров с эффективностью до 
300–500 тыс. теоретических тарелок на метр.

Значения диапазонов определяемых концентраций для исследованных 
взрывчатых веществ приведены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1
Вещество Диапазон определяемых концентраций, мг/дм3

Капель-103, 104 Капель-105
Тротил (ТНТ) 0,25–5000 0,25–5000
Гексоген 1,0–5000 0,5–5000
Октоген 1,0–5000 0,5–5000
ДИНА 0,5–5000 0,5–5000
Тетрил 0,5–5000 0,5–5000

2,4-ДНТ 0,5–5000 0,25–5000
НГЦ – 0,5–5000
Тэн – 1,0–5000

Примечание: ТНТ – 2,4,6-тринитротолуол, гексоген – циклотриметилентринитрамин, 
октоген – циклотетраметилентетранитрамин, ДИНА – N-диэтанол-N-нитраминдинитрат, 
тетрил – 2,4,6-тринитрофенил-N-метилнирамин, 2,4-ДНТ – 2,4-динитротолуол, НГЦ – 
нитроглицерин (глицеринтринитрат), Тэн - пентаэритриттетранитрат

1 См.: Комаров Н. В., Каменцев Я. С. Практическое руководство по использова-
нию систем капиллярного электрофореза «Капель». — С.Пб., 2006. — С. 209.
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Пример разделения модельной смеси восьми взрывчатых веществ при-
веден на электрофореграмме (рис. 1), где по оси ординат отложена величина 
сигнала фотометрического детектора П (тыс. доли единицы оптической 
плотности).

Показана возможность разделения позиционных изомеров. На рис. 2 
приведена электрофореграмма разделения взрывчатого вещества ТД-50 
(тротил: динитронафталин – (50:50), в котором технический динитронафта-
лин (ДННФ) состоит в основном из изомеров 1,5 и 1,8 с небольшой при-
месью изомера 1,31.

Сравнение результатов, полученных на приборах «Капель», с данными 
зарубежных авторов2, показывает, что анализаторы «Капель» обеспечивают 
как пределы обнаружения, так и эффективность разделения на уровне 
зарубежных аналогов систем капиллярного электрофореза.

С целью проверки результатов, полученных на модельных смесях 
взрывчатых веществ, были проведены натурные эксперименты по обнару-
жению следов гексогена и тротила в продуктах их взрыва.

Рис. 1. Разделение модельной смеси взрывчатых веществ (рабочий электролит –
10 мМ борат + 75 мМ ДДСН, напряжение +20 кВ, детектирование 200 нм, 

температура +20ºС)

Для реализации этого эксперимента были проведены подрывы ручной оско-
лочной гранаты РГД-5 и разрывного заряда из флегматизированного гексогена на 
поверхности растительного грунта. После подрыва ручной гранаты РГД-5 с по-
верхности образовавшейся в результате взрыва воронки с помощью магнита были 

1 См.: Орлова Е. Ю. Химия и технология бризантных взрывчатых веществ. — Л., 
1973. — С. 687.

2 См.: Northrop D. M., Martire D. E., McCrehan W. A. Separation and identifi cation 
of organic gunshot and explosives constituents by micellar electrokinetic capillary 
electrophoresis // Anal. Chem. — 1991:63 (10). — P. 1038–1042; Casamento S., Kwok B., 
Roux C., Dawson M., Doble P. Optimization of the separation of organic explosives by 
capillary electrophoresis with artifi cial neural networks // Journal of Forensic Science. — 
2003. — Vol. 48. — № 5. — P. 1075–1083.
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извлечены осколки корпуса. Их общая масса составила 20 г. Из углубления в 
грунте, образовавшегося после взрыва разрывного заряда из флегматизированно-
го гексогена, был снят поверхностный слой грунта общей массой около 200 г.

Образец грунта был высушен до постоянного веса при комнатной темпера-
туре. Затем осколки гранаты РГД-5 и навеска сухого грунта массой 100 г были 
замочены в ацетоне, полученные экстракты отфильтрованы через бумажный 
фильтр и сконцентрированы досуха. Сухие остатки были растворены в 120 мкл 
ацетонитрила каждый. Полученные экстракты ацетонитрила были разделены 
на две равные части, перенесенные в пробирки Эппендорф 1,5 см3 и разбавленные 
дистиллированной водой в соотношении ацетонитрил: вода – (1:2).

Экстракт осколков гранаты РГД-5 анализировался на приборе «Капель-
103р». Электрофореграмма приведена на рис. 3.

Рис. 3. Электрофореграмма экстракта с осколков ручной гранаты РГД-5 (рабочий 
электролит – 2 мМ борат + 35 мМ ДДСН + 25% об. метанол, ввод пробы 
давлением 20 мбар, 3 с, напряжение + 20 кВ, детектирование 254 нм)

Рис. 2. Электрофореграмма ацетонитрильного экстракта ТД-50 (рабочий 
электролит – 10 мМ борат + 35 мМ ДДСН, напряжение +20 кВ, детектирование 

230 нм, температура +15ºС)
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Экстракт образца грунта после взрыва заряда флегматизированного 
гексогена также исследовался на анализаторе «Капель-103р» (рис. 4).

Пики взрывчатых веществ на электрофореграммах рис. 3, 4 были 
идентифицированы методом добавки.

В Средне-Волжском региональном центре судебной экспертизы МЮ РФ 
были апробированы разработанные методики. С применением систем ка-
пиллярного электрофореза «Капель-103р» и «Капель-105» выполнено более 
60 исследований по обнаружению следовых количеств взрывчатых веществ 
на поверхности различных объектов и в составе продуктов взрыва.

Рис. 4. Электрофореграмма экстракта образца грунта после взрыва заряда взрывчатого 
вещества из флегматизированного гексогена (рабочий электролит – 2 мМ борат + 25 мМ 
ДДСН, ввод пробы давлением 20 мбар, 4 с, напряжение +20 кВ, детектирование 254 нм)

На рис. 5 приведена электрофореграмма экстракта с осколков ручной 
гранаты РГН, изъятых с места происшествия. Исследование проводилось на 
анализаторе «Капель-105».

Рис. 5. Электрофореграмма ацетонитрильного экстракта с осколков ручной гранаты РГН, 
изъятых с места взрыва (рабочий электролит – 10 мМ борат + 60 мМ ДДСН, напряжение 
+20 кВ, ввод пробы давлением 20 мбар, 3 с, детектирование 200 нм, температура +20ºС)
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Пик «гексоген» идентифицировался как методом добавки, так и по УФ-
спектру. Для этого были получены спектры идентифицируемого компонен-
та как зависимости относительных площадей пиков (отношение площади 
пика при i-й длине волны к площади пика при длине волны 254 нм, Si/S254) 
от длины волны УФ детектора в диапазоне длин волн 200–270 нм, 
сопоставленные с аналогичными градуировочными зависимостями для 
взрывчатых веществ.

Определение дифениламина и его производных. Одним из характерных 
признаков пироксилиновых, сферических порохов и продуктов сгорания 
является наличие стабилизаторов химической стойкости (например, дифе-
ниламина – ДФА) и их производных, образующихся в результате взаимодей-
ствия с окислами азота1 как при хранении порохов, так при их горении. 
Примеры электрофореграмм ацетонитрильного экстракта пироксилинового 
пороха «Сокол» и продуктов его сгорания, полученные на анализаторе 
«Капель-105» при одинаковых условиях (рабочий электролит – 10 мМ борат 
+ 60 мМ ДДСН, напряжение +20 кВ, детектирование 190 нм, температура 
+20ºС), приведены на рис. 6, 7.

Рис. 6. Ацетонитрильный экстракт пороха «Сокол» (пики 2, 3, 5, 6 – производные 
дифениламина)

Смесевые взрывчатые вещества и пиротехнические составы. Особен-
ностью составов смесевых взрывчатых веществ, в том числе смесевых по-
рохов, а также большинства пиротехнических составов является наличие в 
них большого количества (до 70–80% массовых) неорганических окислите-
лей (нитраты, хлораты, перхлораты и др.), растворимых в воде. Поэтому 
наиболее важный этап исследования таких систем и следов их взрыва и 
сгорания – анионно-катионный анализ водных экстрактов самих веществ 
или смывов наложения продуктов их взрыва или сгорания.

1 См.: MacCrehan W. A., Smith K. D., Rowe W. F. Sampling Protocols for the Detection 
of Smokeless Powder Residues Capillary Electrophoresis // Journal of Forensic Science. — 
1998:(1). — P. 119–124.
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Определение катионного и анионного состава водных объектов – наиболее 
подходящее аналитическое приложение метода капиллярного электрофореза. Эта 
задача решается на системах капиллярного электрофореза весьма эффективно. В 
табл. 2 приведены диапазоны определяемых концентраций неорганических анио-
нов и катионов ряда щелочных и щелочно-земельных металлов в водных объектах 
в приборе «Капель» по методикам, разработанным фирмой «Люмэкс».

На рис. 8, 9, 10 показаны электрофореграммы определения катионного 
и анионного составов модельных растворов катионов и анионов, а на рис. 11, 
12 – электрофореграммы определения катионного и анионного составов 
водных экстрактов смывов продуктов взрыва пиротехнических средств, со-
держащих пиротехнические составы на основе нитрата калия и хлората 
калия, на анализаторе «Капель-105».

Электрофореграмма на рис. 10 демонстрирует пример разделения хлорат и 
перхлорат ионов при анализе модельной смеси анионов по методике авторов.

Рис. 8. Модельный раствор катионов (рабочий электролит – бензимидазольный по методике 
НПФ «Люмэкс», напряжение +13 кВ, детектирование 267 нм, температура +20ºС)

Рис. 7. Ацетонитрильный экстракт продуктов сгорания пороха «Сокол» (пики 2, 3, 
4, 5, 6, 8 – производные дифениламина)
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Опыт работы с реальными водными смывами, изъятыми с исследуемых 
объектов, показывает, что получаемые в процессе пробоподготовки водные 
экстракты (растворы проб) не только не нуждаются в концентрировании, но 
в ряде случаев для корректного определения требуется их разбавление.1 

1 Методика изложена в методическом пособии «Исследование индивидуальных и 
смесевых взрывчатых веществ, пиротехнических составов, продуктов их взрыва и сго-
рания с использованием систем капиллярного электрофореза “Капель”» (в печати).

Т а б л и ц а  2
Диапазоны определяемых концентраций в анионно-катионном анализе

Компоненты Диапазон измеряемых 
концентраций, мг/дм3

Метрологическая
аттестация

Анионы:
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99Нитрит, нитрат, гидрофосфат 0,2–50

Сульфат, хлорид 0,5–200
Фторид 0,1–25
Хлорат, перхлорат 0,5–1000 по методике авторов1

Катионы:
ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000Аммоний, калий, натрий, 

кальций
0,5–5000

Литий 0,02–2,0
Магний 0,25–2500
Стронций 0,5–50,0
Барий 0,05–5,0

Рис. 9. Модельный раствор анионов (рабочий электролит – хроматный по 
методике НПФ «Люмэкс», напряжение –17 кВ, детектирование 374 нм, 

температура +20ºС)
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Рис. 10. Модельный раствор анионов с хлорат и перхлорат ионами (рабочий 
электролит – хроматный по методике авторов, напряжение –17 кВ, детектирование 

374 нм, температура +20ºС)

Рис. 11. Водный смыв продуктов взрыва пиротехнических составов (рабочий 
электролит – бензимидазольный по методике НПФ «Люмэкс», напряжение +13 кВ, 

детектирование 267 нм, температура +20ºС)

Рис. 12. Водный смыв продуктов взрыва пиротехнических составов (рабочий 
электролит – хроматный по методике НПФ «Люмэкс», напряжение –17 кВ, 

детектирование 374 нм, температура +20ºС)
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Подводя итоги изложенному, отметим следующее.
1. Система капиллярного электрофореза «Капель» позволяет реализовать 

условия для определения и идентификации индивидуальных и смесевых 
взрывчатых веществ, порохов, пиротехнических составов, а также продуктов 
их взрыва и сгорания.

2. В целом системы капиллярного электрофореза «Капель» характеризу-
ются простотой и надежностью в эксплуатации, коротким временем анализа, 
высокой эффективностью разделения, малым расходом химических реактивов, 
возможностью получать документированные протоколы измерений.

3. Приборы «Капель» обеспечивают  пределы обнаружения и 
эффективность разделения не хуже зарубежных аналогов систем капилляр-
ного электрофореза.

4. Результаты проведенных нами исследований позволяют рекомендовать 
систему капиллярного электрофореза «Капель» для внедрения в практику 
исследования взрывчатых веществ и продуктов их взрыва при производстве 
взрывотехнических экспертиз.

Л. В. Нардід, старший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ

ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ ЯК ОБ’ЄКТИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Наведено перелік основних завдань експертизи полімерних матеріалів, 
вказано на особливості їх ідентифікаційного дослідження та надано ко-
ротку характеристику застосовуваних методів.

Приведен перечень основных задач экспертизы полимерных материалов, 
указано на особенности их идентификационного исследования и дана крат-
кая характеристика применяемых методов.

Полімерні матеріали належать до найпоширеніших видів речових до-
казів при розслідуванні кримінальних справ різних категорій (вбивств, 
пограбувань, дорожньо-транспортних пригод (ДТП) тощо). Причиною цьо-
го є широке розповсюдження полімерних матеріалів.

Полімерні матеріали, що мають деякі важливі переваги порівняно з 
природними матеріалами, використовуються для виготовлення найрізно-
манітніших виробів, які нерідко служать речовими доказами при розсліду-
ванні злочинів проти життя та здоров’я особи.

Дослідження пластмас і виробів з них дає змогу встановлювати важли-
ві відомості в справах про ДТП. Це ідентифікація фарних розсіювачів, по-
вторювачів повороту, габаритних ліхтарів, пластмасових деталей транспорт-
них засобів за слідами-накладеннями на контактуючих поверхнях і «від-
творення» обставин (механізму) ДТП шляхом комплексного трасолого-
матеріалознавчого аналізу слідів.
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Пластмаси та вироби з них можуть виступати як безпосередні об’єкти 
судово-експертного дослідження, так і як частини множинних елементів 
речових доказів. Так у справах про ДТП шуканий об’єкт – транспортний 
засіб, який скоїв наїзд, має складну структуру, що складається з лакофарбо-
вого покриття, скляних, металевих, пластмасових деталей, нашарувань 
ґрунтових речовин на колесах, піддоні автомобіля, паливно-мастильних 
матеріалів тощо. У цій структурі цілого пластмаси виступають вже як про-
міжні об’єкти, що ідентифікуються за слідами цілого.

Основними завданнями експертизи пластмас і виробів з них є:
— виявлення мікрочастинок пластмас на поверхні предметів-носіїв 

шляхом встановлення природи сторонніх нашарувань;
— ідентифікація джерела походження пластмас і виробів з них;
— ідентифікація предметів (виробів) з пластмас за слідами або части-

нами цілого;
— визначення природи, цільового призначення, конкретних фізико-

хімічних і механічних властивостей виробів із пластмас;
— встановлення первинного виду (природи) спалених виробів з пласт-

мас.
Крім того, пластмаси найбільш часто досліджуються в рамках таких 

комплексних експертиз:
— криміналістичної експертизи одягу (встановлення, наприклад, на-

лежності ґудзиків та інших елементів фурнітури з пластмас конкретному 
екземпляру одягу);

— криміналістичної та транспортно-трасологічної експертиз у справах 
про ДТП (ідентифікація, встановлення механізму і факту контактної взаємо-
дії транспортних засобів за сукупністю слідів, у тому числі нашарувань 
пластмас на перешкодах);

— пожежно-технічної експертизи (виявлення причин короткого зами-
кання дротів з пластмасовою ізоляцією, причин пожеж, вибухів та ін.).

Частими об’єктами цього роду криміналістичної експертизи є вироби кабель-
ної промисловості (дроти та кабелі з гнучкою пластмасовою ізоляцією тощо), 
полімерні плівки й вироби з них (пластикові мішки і сумки, канатно-мотузкові 
вироби, ізоляційні та клейкі стрічки), вироби із штучної шкіри (взуття, ремні, 
гаманці тощо), синтетичні клеї, гума і гумово-технічні вироби, інші вироби по-
бутового й промислового призначення. Саме для цих об’єктів розроблюються 
методики, спрямовані на вирішення як ідентифікаційних завдань (наприклад, 
ідентифікація за слідами або частинами цілого об’єкта, їх джерела походження), 
так і неідентифікаційних (встановлення первинного виду змінених об’єктів, пев-
них фізичних, хімічних і механічних властивостей об’єктів тощо).

Складність експертного ідентифікаційного дослідження дротів, кабелів 
та інших об’єктів, що є частиною більшого об’єму (розміру), полягає в тому, 
що у міру їх протяжності часто спостерігаються істотна варіація їх складу, 
неоднорідність, обумовлена технологією виготовлення деяких виробів. 
Оцінити такі властивості й інтерпретувати їх як ідентифікаційні можна 
тільки за наявності в експерта всього шуканого цілого, а не його частини.

Вирішення багатьох завдань криміналістичної експертизи пластмас і 
виробів з них вимагає організації комплексного дослідження. Особливе 
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місце в таких експертизах відводиться трасологічному дослідженню. Так, 
за наявності загальної поверхні розділення у порівнюваних об’єктів їх 
ідентифікація завершується вже на цій стадії.

Комплексне трасолого-матеріалознавче дослідження дозволяє одержати 
найбільш повну інформацію про ідентифікаційні ознаки об’єктів, умови та 
механізм слідоутворення шляхом її підсумовування, синтезу з позицій спе-
ціальних експертних пізнань1. Підставою для такого синтезу є те, що іден-
тифікаційні ознаки об’єктів криміналістичної експертизи пластмас і виробів 
з них пов’язані з умовами їх походження з конкретного джерела (який ха-
рактеризується не тільки устаткуванням та інструментами, що є на ньому, 
а й конкретними технологічними регламентами, рецептурами, наявністю та 
використанням певної сировини), а також умовами експлуатації об’єктів і 
обставин розділення їх на частини.

На сьогодні відсутній єдиний підхід при дослідженні пластмас. Вибір 
методів дослідження часто зумовлюється наявністю певного обладнання. 
Максимальний комплекс методів, що використовується в судово-експертних 
установах, включає трасологічні, хімічні методи, інфрачервону спектро-
скопію, піролітичну газову хроматографію, емісійний спектральний і рент-
генофазовий аналізи. Використання обмеженого комплексу методів не за-
безпечує глибокого дослідження складних об’єктів. Найчастіше вивчення 
пластмас обмежується встановленням загальної родової належності про-
міжних об’єктів ідентифікаційного дослідження – полімерного матеріалу, 
що входить до складу пластмаси, рідше вирішується питання про загальну 
групову належність досліджуваних об’єктів.

Як правило, дослідження виробів з пластмас розпочинається з хімічних 
методів. Повний хімічний аналіз зазвичай не проводиться, що пов’язано з 
обмеженою кількістю речовини, трудомісткістю низки аналізів, відсутністю 
необхідних реактивів. Найчастіше в експертній практиці використовуються 
такі проби і реакції: термічна проба, проба на горіння, визначення розчинності, 
реакція газоподібних продуктів сухої перегонки; деякі якісні реакції поліме-
рів (з фуксином і реакція Лібермана-Шторха-Моравського); окремі якісні 
реакції мономерів (виявлення фенолу, формальдегіду, меламіну) і специфічні 
реакції полімерів (наприклад, реакція Фукрі на епоксидну групу)2.

Найпоширенішим методом дослідження полімерів є метод інфрачерво-
ної (ІЧ) спектроскопії, який застосовується для якісного та кількісного 
аналізів полімерів і полімерних композицій3. В основі якісного аналізу 
спектрів полімерів лежить багатий досвід, накопичений ІЧ-спектроскопією 
мономерних сполук, що дозволяє швидко й надійно вирішити завдання 

1 Див.: Митричев В. С. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ 
и изделий. Общие положения методики и рекомендации по организации экспертных 
исследований вещественных доказательств. — М., 1978; Митричев В. С. Методи-
ческие рекомендации по организации и проведению в судебно-экспертных учреж-
дениях комплексного исследования вещественных доказательств. — М., 1977.

2 Див.: Калинина Л. С. Качественный анализ полимеров. — М., 1975.
3 Див.: Десант И. и др. Инфракрасная спектроскопия полимеров. — М., 1976; 

Малишев А. И., Помогайбо А. С. Анализ резин. — М., 1977; Хаслам Дж., Виллис Г. А. 
Идентификация и анализ полимеров. — М., 1971.
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встановлення хімічної будови макромолекул полімеру з використанням 
методу групових характеристичних частот. Наявність обширних каталогів 
ІЧ-спектрів надає істотну допомогу експертам при ідентифікації синтетич-
них і природних полімерів.

Проте аналіз багатокомпонентних сумішей не завжди дозволяє встано-
вити наявність усіх їх складових: компоненти, присутні в невеликих кіль-
костях, компоненти близькі за своєю хімічною природою (однаковий набір 
смуг поглинання) викликають певні труднощі при їх ідентифікації. Плас-
тичні маси зазвичай є складною сумішшю сполук, до складу яких, крім 
полімерної основи, входять різні добавки (антиоксиданти, стабілізатори, 
пластифікатори, барвники). Метод ІЧ-спектроскопії, як правило, не дає 
інформацію щодо добавок, які містяться в малих кількостях.

Для успішного аналізу таких складних багатокомпонентних систем, 
як пластмаси, необхідним є принцип попереднього розділення суміші на 
окремі складові частини та подальшого аналізу їх за допомогою відповід-
них методів. Наприклад, виділення (найчастіше шляхом екстракції орга-
нічними розчинниками) із пластмас органічних барвників, стабілізаторів, 
антиоксидантів, пластифікаторів й інших добавок і подальша ідентифіка-
ція їх відповідними методами (спектроскопія у видимій, УФ-, ІЧ-ділянках 
спектру, хроматографія в тонкому шарі сорбенту, газорідинна хроматогра-
фія тощо) дозволяють встановити належність об’єктів до більш вузької 
класифікаційної категорії та істотно підвищити селективну можливість 
методів, що застосовуються. Аналіз перелічених добавок у більшості ви-
падків нездійсненний шляхом дослідження полімерної композиції тими 
самими методами, оскільки добавки зазвичай присутні в невеликих кіль-
костях. У тих же випадках, коли їх кількість є значною (наприклад, плас-
тифікатори, неорганічні пігменти та наповнювачі), вони заважають визна-
ченню полімерної основи (наприклад, при використанні тільки методу 
ІЧ-спектроскопії). Принцип попереднього розділення є умовою для ана-
лізу не тільки таких наповнених систем, як гума, а й високонаповнених 
полімерних композиційних матеріалів, які набувають все більшого по-
ширення в різних галузях народного господарства, особливо в автомобі-
лебудуванні. Зазвичай для дослідження гум застосовуються метод піролі-
тичної газової хроматографії та ІЧ-спектроскопії продуктів піролізу. Ви-
користання методу ІЧ-спектроскопії вихідного зразка гуми для ідентифі-
кації природи каучуку без урахування смуг поглинання наповнювача 
приводить до невірного результату.

Для вивчення органічної складової пластмас найбільший інтерес ста-
новлять такі методи, як ІЧ-спектроскопія (в основному для ненаповнених 
пластмас), піролітична газова хроматографія (для наповнених і ненапов-
нених пластмас), рентгеноструктурний аналіз; хімічний мікроаналіз, 
тонкошарова хроматографія та ін.; для дослідження мінеральних компо-
нентів – емісійний, рентгенофазовий і рентгеноструктурний аналізи.

Важливою характеристикою полімерів, що дає уявлення про середні 
відстані між макромолекулами, є густина і питомий об’єм. Визначення цих 



291

Судова експертиза матеріалів, речовин і виробів з них

характеристик розглядається як один з методів дослідження структури по-
лімерів1. Густина полімеру (г/мл) зазвичай вимірюється пікнометром у рі-
дині, інертній відносно до полімеру (вода, бензин). Питомий об’єм (г/см3) 
полімерів визначають за допомогою дилатометра.

Густина полімерів істотно розрізняється залежно від їх природи. Більше 
того, один і той самий за природою полімер, але різного ступеня кристаліч-
ності також відрізняється за цією характеристикою. Так, ізоактичні криста-
лічні полімери характеризуються більшою густиною, ніж відповідні їм 
атактичні; кристалічні – мають більшу густину, ніж аморфні. Поліетилени 
високого і низького тисків мають різну густину.

При ідентифікаційному криміналістичному дослідженні полімерних 
матеріалів і виробів з них мають значення дані про склад матеріалу не тіль-
ки його органічної, а й мінеральної частини, у зв’язку з чим і потрібне про-
ведення емісійного спектрального аналізу (ЕСА).

Мінеральна частина більшості сучасних матеріалів на полімерній осно-
ві та виробів з цих матеріалів часто є багатокомпонентною системою, що 
складається з наповнювачів, мінеральних пігментів, вулканізуючих речовин, 
прискорювачів, активаторів вулканізації, а також мінеральних елементів, що 
входять до складу різноманітних органічних сировинних компонентів, які 
використовуються при виготовленні пластмас.

Склад кожного полімерного матеріалу відповідно до його марки та при-
значення регламентується затвердженими рецептурами та технічними умо-
вами. Незважаючи на стандартизацію, деяка частина ознак складу варіює 
навіть в однойменній продукції одного й того самого заводу (або дозування 
сировинних компонентів додержується недостатньо точно, або технічні 
умови допускають заміну одного компонента на інші рівноцінні тощо).

Крім мінеральних компонентів, що входять до складу передбачених 
рецептурами сировинних матеріалів, у готовому матеріалі або виробі можуть 
з’явитися випадкові специфічні домішки або забруднення, виявлення яких 
при проведенні експертизи полімерних матеріалів (особливо при їх порів-
няльному дослідженні) може мати особливе доказове значення.

Висока чутливість методу ЕСА, а також можливість одночасного визна-
чення більше 20 елементів, що входять до складу об’єкта, дає змогу одер-
жати інформацію навіть при вкрай обмеженій кількості полімерного мате-
ріалу, наданого на експертизу.

Застосування відповідних методів дослідження має забезпечити 
разом з якісними так само й кількісні характеристики об’єктів, що ви-
вчаються.

Заключним етапом експертного дослідження пластмас і виробів з них є 
криміналістична оцінка виявлених ознак. Основними вимогами, що став-
ляться до складання синтезуючої частини висновку, є такі: викладати ре-
зультати експертизи відповідно до схеми багатоступінчастого процесу 
ідентифікаційного дослідження; оцінювати ознаки з вказівкою на їх іден-
тифікаційну значущість; проводити їх причинно-наслідкову інтерпретацію; 
докладно й обґрунтовано формулювати висновки.

1 Див.: Тагер А. А. Физико-химия полимеров. — М., 1963.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВОЛОКОН 
НА СИДЕНЬЯХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Досліджено частоту зустрічальності волокон різного кольору, типу та 
довжини на передніх сидіннях легкових автомобілів. Показано, що при про-
веденні експертиз волокнистих матеріалів частота зустрічальності воло-
кон є важливим чинником у вирішенні ідентифікаційних завдань і визначен-
ні доказової значущості волокон як слідів контактної взаємодії.

Исследована частота встречаемости волокон различного цвета, типа 
и длины на передних сиденьях легковых автомобилей. Показано, что при 
проведении экспертиз волокнистых материалов частота встречаемости 
волокон является важным фактором в решении идентификационных задач 
и определении доказательственной значимости волокон как следов контакт-
ного взаимодействия.

В Литве экспертизы волокнистых материалов и изделий из них прово-
дятся только в Литовском центре судебной экспертизы (ЛЦСЭ). Анализ 
практики назначения экспертиз, проведенных в ЛЦСЭ в течение 2002 – 
2007 гг., показал, что такие экспертизы составляют 18–29% всех проводимых 
криминалистических экспертиз материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). 
При производстве экспертиз волокнистых материалов и изделий из них чаще 
всего решаются идентификационные задачи, а также задачи по установлению 
контактного взаимодействия исследуемых объектов. При решении таких 
задач и определении доказательственной значимости волокон возникает 
проблема оценки частоты их встречаемости1.

В связи с этим научные сотрудники – эксперты-волокноведы разных 
стран проводят исследования распространенности волокон, результаты 
которых публикуются в научной литературе по криминалистике. Первые 
попытки таких исследований были предприняты в 1986 г. Н. Фонг и Г. Ина-
ми провели оценку распространенности 763 волокон, обнаруженных на 
40 предметах одежды, представленных для экспертных исследований2. Час-
тота встречаемости волокон на сиденьях легковых автомобилей исследова-

1 См.: Robertson J., Grieve M. eds. Forensic examination of fi bres. — L., 1999. — 
P. 364–378; Jackson G., Cook R. The signifi cance of fi bres found on car seats // Forensic 
Science International. — 1986. — Vol. 32. — P. 275–281; Talalienė D., Vasiliauskienė D. 
Evidential value of textile fi bre examinations // Proc. of the 4-th Meeting of European 
Fibres Group. — L., 1996. — Р. 27–32.

2 Cм.: Fong W., Inami H. Results of a study to determine probability of chance match 
occurences between fi bres known to be from different sources // Journal of Forensic 
Science. — 1986. — Vol. 31. — P. 65–72.



293

Судова експертиза матеріалів, речовин і виробів з них

лась в 1997 г. в Швейцарии1, сиденьях автобусов – в 1999 г. в Польше2, 
креслах кинотеатра – в 1998 г. в Австралии3, мужских брюках – в 1997 г. в 
Германии4, различных предметах окружающей среды (на поверхности ска-
меек, киосков, оград, автомобилей и т. п.) и стульях столовой – в 1997 и 
2000 гг. в Германии5. В Англии исследовалась частота встречаемости 
некоторых определенных типов волокон на различных предметах одежды6 
и различных типов волокон – в волосяном покрове головы человека7.

Частота встречаемости волокон в определенной стране прямо зависит 
от ассортимента производимых и импортируемых текстильных изделий. 
Большое количество текстильных изделий ввозится в Литву из восточных 
(Китай, Индия, Вьетнам, Турция), западных (Польша, Германия) стран и 
Скандинавии. Текстильные изделия производятся и в Литве. Кроме того, 
частота встречаемости волокон зависит от таких факторов, как тенденции 
моды, климат и др. По мере внедрения в производство волокнистых мате-
риалов более совершенных технологий большинство этих факторов посто-
янно изменяются. Поэтому при оценке распространенности волокон в кон-
кретной стране недостаточно опираться на новейшие статистические данные, 
полученные в других странах.

Анализ практики назначения экспертиз, проведенных в ЛЦСЭ в течение 
2002–2007 гг., показал, что около 40% всех экспертиз волокнистых матери-
алов назначаются при расследовании уголовных дел по фактам угона авто-
мобилей, краж из автомобилей, а также убийств и изнасилований, 
совершенных в автомобилях. В таких случаях на экспертизу предоставля-
ются липкие ленты с микрочастицами, снятыми с сидений автомобиля, или 
чехлы его сидений. При этом требуется установить наличие инцидентных 
волокон. В большинстве случаев после сравнительного исследования 
обнаруженных волокон с волокнами представленных для сравнения объектов 
(например, одежды потерпевшего или подозреваемого) положительный 

1 См.: Roux C., Margot P. The population of textile fi bres on car seats // Science and 
Justice. — 1997. — Vol. 37 (1). — P. 25–30.

2 См.: Wąs-Gubala J., Chochól A. A population study of fi bres found on bus seats in 
Cracow // Proc. 8-th Meeting of the European Fibres Group. — Cracow, 2000. — P. 82–
86.

3 См.: Cantrell S., Roux C., Robertson J. The population of textile fi bres on cinema 
seats in the Sydney region // Proc. 7-th Meeting of the European Fibres Group. — Zurich, 
1999. — P. 86–90; Roux C., Cantrell S., Maynard P. Australian fi bre population study on 
cinema seats // Proc. XV IAFS Meeting. — Los Angeles, 1999.

4 См.: Rothe M. Examination of foreign fi bre populations // Proc. 5-th Meeting of the 
European Fibres Group. — Berlin, 1997. — P. 119–120.

5 См.: Grieve M. C., Biermann T. The population of coloured textile fi bres on outdoor 
surfaces // Science and Justice. — 1997. — Vol. 37 (4). — P. 231–239; Grieve M. C., 
Biermann T., Davignon M. The occurrence and individuality of orange and green cotton 
fi bres // Science and Justice. — 2003. — Vol. 43 (1). — P. 5–22.

6 См.: Wiggins K., Drummond P. The analysis and comparision of blue wool fi bre 
populations found at random on clothing // Science and Justice. — 2005. — Vol. 45 (3). — 
P. 157–162.

7 См.: Palmer R. The population of textile fi bres in head hair // Forensic Science 
International. — 2004. — Vol. 44 (2). — P. 83–88.
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вывод формулируется как вывод об общей родовой (групповой) принад-
лежности волокон. Как показывает экспертная практика, тождество волокон 
практически не устанавливается, и вывод об их индивидуальной принад-
лежности в категорической форме не формулируется. Однако в некоторых 
случаях такой вывод возможен в предположительной (вероятной) форме. 
При определении степени вероятности необходимо учитывать частоту встре-
чаемости волокон: чем менее распространены волокна, тем менее вероятно 
случайное наслоение таких волокон на исследуемых объектах. Таким об-
разом, редко встречаемые волокна с криминалистической точки зрения яв-
ляются более информативными, а их доказательственная значимость – более 
высокой.

С целью оценки частоты встречаемости волокон в этой работе исследо-
валась распространенность волокон на поверхности передних сидений 
легковых автомобилей, чехлы (обивка) которых часто предоставляются для 
экспертного исследования волокнистых материалов.

Экспериментальная часть.
Цель исследования и объекты. Целью научно-исследовательской работы 

являлось изучение частоты встречаемости волокон на поверхности передних 
сидений легковых автомобилей.

Для оценки частоты встречаемости волокон различного цвета, вида и 
длины на сиденьях легковых автомобилей, исследовались посторонние на-
слоения текстильных волокон, снятые с передних сидений (водителя и 
пассажира) 12 легковых автомобилей. Вследствие того, что перенос 
текстильных волокон и их сохранность на поверхности различных объектов 
зависят не только от свойств объектов-доноров (поверхности, волокнистого 
состава и др.) и числа контактных взаимодействий, но и от свойств объектов-
реципиентов (в данном случае – автомобильных сидений), исследовались 
посторонние наслоения текстильных волокон, снятые с сидений легковых 
автомобилей разных изготовителей. Подбирались легковые автомобили с 
различным сроком эксплуатации – от 1 года до 15 лет. Во время эксплуатации 
сиденья легкового автомобиля контактируют с множеством текстильных 
изделий – донорами волокон, в результате чего на их поверхности скапли-
ваются наслоения микрочастиц волокон различных видов, которые содержат 
информацию об объектах-донорах как последних, так и предыдущих 
контактных взаимодействий. Кроме того, различались и свойства объектов-
реципиентов, т. е. материал чехлов (обивки) автомобильных сидений отли-
чался по структуре, свойствам поверхности и волокнистому составу.

Волокнистый состав чехлов сидений 11 исследованных автомобилей 
представляли: в четырех случаях – 100% полиэфирные волокна, в двух слу-
чаях – 100% акриловые волокна, в остальных случаях по одному – 100% 
полиамидные волокна, 50% полиэфирные и 50% полиамидные волокна, 50% 
полиэфирные и 50% акриловые волокна, 90% полиэфирные и 10% полиамидные 
волокна, 90% полиэфирные и 10% полипропиленовые волокна. Обивка сиде-
ний 12-гo автомобиля была изготовлена из натуральной кожи.

Методика изъятия волокон. Посторонние наслоения текстильных воло-
кон с передних сидений легковых автомобилей различных изготовителей 
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изымались осенью (октябрь, ноябрь). Исследовались 24 объекта-реципи-
ента – чехлы (обивка) передних сидений водителя и пассажира 12 легковых 
автомобилей. Для изъятия посторонних текстильных волокон применялась 
методика, представленная в литературе1. С передних сидений каждого авто-
мобиля волокна изымались бесцветными липкими лентами «Polizei» 
(Spurensicherungsband, Германия) длиной 25 и шириной 5 см: по две липкие 
ленты для сидения и его спинки. На каждой липкой ленте случайно выбирался 
участок площадью 100 мм2, и накладывался специальный бесцветный 
пластиковый трафарет с вырезанным окошечком величиной 10 × 10 мм. 
В поле зрения стереомикроскопа МБС-10 (увеличение 16×, отраженный свет) 
все посторонние волокна изымались пинцетом и препарировались в смеси 
воды и глицерина (1:1).

Методика исследования волокон. Посторонние текстильные волокна, 
изъятые с передних сидений легковых автомобилей, исследовались путем 
определения следующих признаков: цвета, длины, природы (натуральные, 
химические), вида (класса полимера). Для химических волокон также 
определялось наличие матирующего агента (матированные или блестящие 
волокна).

Обнаруженные волокна по цвету были разделены на 10 групп: белые 
(бесцветные), черные/серые, синие, фиолетовые, пурпурные, красные, 
оранжевые, желтые, коричневые, зеленые; по длине – на 5 групп: до 0,5 мм, 
0,5–1,0 мм, 1,0–3,0 мм, 3,0–5,0 мм и более 5,0 мм. По видам натуральные 
волокна были разделены на 4 группы: хлопковые, лубяные, шерстяные и 
волосы животных; химические – на 6 групп: акриловые, полиэфирные, 
полиамидные, вискозные, ацетатные и другие химические волокна.

Цветовые характеристики волокон и их длина установлены в поле зрения 
стереомикроскопа МБС-10 (увеличение 16×, отраженный свет, измерительная 
шкала), природа волокон, а для химических волокон также структура и класс 
полимера, – микроскопами ERGAVAL и MEIJI (увеличение 200–250×, про-
ходящий и поляризованный свет). В некоторых случаях класс полимера 
исследуемого волокна устанавливался методом инфракрасной Фурье ми-
кроспектроскопии. Спектры поглощения исследованных волокон регистри-
ровались ИК-Фурье микроспектроскопом фирмы «Perkin Elmer» PARAGON 
1000 PC (проходящий свет ИК излучения, область 4000–480 cm-1, детектор 
MCT WB, волокно помещалось в микроалмазную кювету).

Результаты исследования. Были исследованы 7 732 микрочастицы по-
сторонних текстильных волокон, изъятые с передних сидений 12 легковых 
автомобилей. По полученным результатам создана компьютерная база 
данных, которая позволила оценить частоту встречаемости волокон.

Исследование частоты встречаемости волокон по цвету (рис. 1) показа-
ло, что доминируют черные/серые – 26,56%, синие – 24,87% и белые волок-
на – 21,73%. Редко встречаются волокна желтого – 1,99%, оранжевого цвета – 
1,58%. Количество обнаруженных волокон других цветов (красного, пур-
пурного, зеленого, коричневого, фиолетового) колебалось от 3 до 7%.

1 См.: Roux C., Margot P. Указ. работа; Wąs-Gubala J., Chochól A. Указ. работа.
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Рис. 1. Частота встречаемости волокон разных цветов

При исследовании частоты встречаемости волокон по природе и виду 
(классу полимера) (рис. 2) установлено, что натуральные волокна составляют 
76,01% общего количества волокон: хлопковые волокна преобладают – 55,19%, 
волокон шерсти – 16,92%, другие натуральные волокна – лубяные волокна и 
волосы животных составляют 2,06% и 0,81%. Химические волокна составля-
ют 23,99% общего количества волокон: обнаружено 9,97% вискозных и 8,87% 
акриловых волокон, 5,26% полиэфирных, 0,81% полиамидных, по 0,04% – 
ацетатных и других (полиолефиновых, полиуретановых и т. п.) химических 
волокон. Очевидно, что по сравнению с натуральными химические волокна 
менее распространены, из них волокна некоторых видов (полиамидные, 
ацетатные и др.) встречаются довольно редко.

При сравнении распространенности волокон на автомобильных сиденьях 
и на их спинках установлено, что акриловые волокна, обнаруженные на 
спинках сидений, составляют 10,52% всех посторонних волокон, т. е. в 
2,5 раза больше, чем их обнаружено на сиденьях (4,13%). Это объясняется 
частым присутствием акриловых волокон в волокнистом составе таких пред-
метов одежды, как свитера, мужские рубашки, изделия из искусственного 
меха. Частота встречаемости других видов волокон на автомобильных си-
деньях и их спинках примерно одинакова.
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Рис. 2. Частота встречаемости волокон разных видов

При исследовании частоты встречаемости химических волокон по на-
личию матирующего агента были выделены две группы – матированные и 
блестящие волокна. Более детальное исследование характера матирования 
по количеству матирующего вещества не проводилось из-за отсутствия про-
стой и надежной методики1. Установлено, что блестящие волокна составля-
ют бόльшую часть химических волокон – 64,37%: из всех акриловых воло-
кон – 78,86%, из всех вискозных – 79,08%, а матированные волокна – 35,63%. 
Примечательно, что значительная часть (82,31%) полиэфирных волокон – 
матированные.

Исследование частоты встречаемости волокон по комбинации двух 
определенных признаков – цвету и виду – показало (рис. 3), что наиболее 
распространены следующие волокна: синие (15,70%), белые (14,69%) и 
черные/серые (12,16%) хлопковые волокна, черные/серые волокна шерсти 
(7,05%). Менее распространены пурпурные (4,02%) и фиолетовые (3,23%) 
хлопковые волокна, черные/серые (2,90%) и синие (2,46%) акриловые, синие 
(2,46%,) и белые волокна шерсти (2,08%), черные/серые вискозные волокна 
(2,03%). Распространенность 86 комбинаций цвета и вида волокон из 
110 возможных комбинаций очень мала (< 1%).

Как показывает экспертная практика, джинсовые изделия синего цвета 
(хлопок), окрашенные кубовыми индигоидными красителями, часто предо-
ставляются в качестве исследуемых объектов для производства экспертиз 
волокнистых материалов. В данном исследовании частоты встречаемости 

1 См.: Roux C., Margot P. Указ. работа.



298

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

таких волокон установлено, что почти 2/3 всех хлопковых волокон синего 
цвета составляют синие хлопковые волокна из джинсовых изделий, 
окрашенных кубовыми индигоидными красителями (установлено посред-
ством выполнения качественных микрохимических реакций), что составля-
ет 10,62% всех посторонних волокон, обнаруженных на передних сиденьях 
легковых автомобилей. Другие хлопковые волокна синего цвета составляют 
около 5%. Таким образом, хлопковые волокна синего цвета, окрашенные 
кубовыми индигоидными красителями, вследствие их большой распростра-
ненности должны расцениваться как часто встречаемые.

Рис. 3. Частота встречаемости волокон по цвету и виду (Хл – хлопок, Ш – 
шерсть, Вс – вискоза, ПАН – акриловые, ПЭФ – полиэфирные)
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При исследовании частоты встречаемости волокон по длине (рис. 4) уста-
новлено, что примерно 2/3 посторонних волокон, обнаруженных на передних 
сиденьях автомобилей, очень короткие, длиной до 1,0 мм – 61,23% всех воло-
кон. Меньше всего (7,81%) обнаружено волокон длиной более 5,0 мм.

Рис. 4. Частота встречаемости волокон по длине волокна

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
По результатам исследований создана компьютерная база данных, по-

зволяющая оценить частоту встречаемости волокон на сиденьях легковых 
автомобилей, эксплуатируемых в Литве.

При исследовании частоты встречаемости волокон установлено, что до-
минируют волокна черного/серого (26,56%), синего (24,87%) и белого (21,73%) 
цветов, редко встречаются волокна желтого (1,99%) и оранжевого (1,58%) цве-
тов. Согласно полученным результатам значительная часть обнаруженных во-
локон натуральные – 76,01% (доминируют хлопковые волокна), при этом хи-
мические волокна составляют 23,99% (доминируют вискозные и акриловые).

Установлены группы волокон, наиболее распространенные по комбина-
ции двух определенных признаков – цвету и виду: синие (15,70%), белые 
(14,69%) и черные/серые (12,16%) хлопковые волокна, черные/серые волок-
на шерсти (7,05%). Следует подчеркнуть, что почти 2/3 всех хлопковых 
волокон синего цвета – синие хлопковые волокна из джинсовых изделий, 
окрашенных кубовыми индигоидными красителями. Эти волокна составля-
ют 10,62% всех обнаруженных волокон. Таким образом, результаты этой 
работы еще раз под-тверждают, что с криминалистической точки зрения 
хлопковые волокна белого цвета вследствие их большой распространеннос-
ти должны расцениваться как неинформативные, а хлопковые волокна сине-
го цвета (окрашенные кубовыми индигоидными красителями) – как 
малоинформативные, что рекомендуется и в других работах по исследованию 
распространенности волокон.

30,23% 31,00%

21,47%
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7,81%
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При исследовании частоты встречаемости волокон установлены группы 
редко встречаемых волокон: из 110 возможных комбинаций цвета и вида волокон 
распространенность 86 комбинаций очень мала (< 1%). Несмотря на то что 
текстильные волокна являются продуктом массового производства, анализ по-
лученных данных подтверждает мнение экспертов-волокноведов, согласно ко-
торому ни одно текстильное волокно, за исключением белых хлопковых волокон 
и синих хлопковых волокон из джинсовых изделий, окрашенных кубовыми 
индигоидными красителями, не может расцениваться как часто встречаемое.

Отметим, что в процессе экспертных исследований волокнистых мате-
риалов и изделий из них определяются и другие признаки волокон: устанав-
ливаются оттенок и интенсивность цвета, измеряется толщина химических 
волокон, определяется состав полимера, исследуются красители волокон и 
т. д. С учетом всех установленных признаков и возможных их комбинаций 
каждая из 110 исследованных групп волокон, которые в этой работе были 
сформированы всего лишь по двум признакам (цвету и виду), разделяется 
на множество меньших групп. Разумеется, чем менее распространены во-
локна, тем менее вероятно случайное наличие таких волокон на поверхнос-
ти исследуемых объектов и тем более высокой с криминалистической точки 
зрения является их доказательственная значимость.

Результаты данной работы позволяют оценивать частоту встречаемости 
волокон, обнаруженных в процессе производства экспертизы, и более точно 
определить доказательственную значимость волокон как следов контактно-
го взаимодействия при решении идентификационных задач и формулирова-
нии выводов.

В. А. Руднев, стажер-исследователь 
Харьковского НИИСЭ,
А. Ф. Климчук, старший научный со-
трудник Харьковского НИИСЭ,
П. В. Картожицкий, доцент Нацио-
нального технического университета 
«Харьковский политехнический инсти-
тут», кандидат технических наук

УСТАНОВЛЕНИЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ И ЛЕГКИХ 
БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Запропоновано методику встановлення товарних моторних палив і 
легких бензинових фракцій газових конденсатів родовищ України з визна-
ченням групового вуглеводневого складу методом вимірювання діелектрич-
ної проникності.

Предложена методика установления товарных моторных топлив и 
легких бензиновых фракций газовых конденсатов месторождений Украины 
с определением группового углеводородного состава методом измерения 
диэлектрической проницаемости.
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В условиях энергетического кризиса и постоянно увеличивающейся стои-
мости моторных топлив происходят многочисленные злоупотребления в области 
переработки и сбыта товарных бензинов, фальсификации бензинов, кражи сырья. 
Нефтепродукты, представляемые на экспертное исследование по таким случаям, 
относятся как к сырьевым компонентам, так и к товарным продуктам. Особенно 
актуальны ныне экспертизы легких бензиновых фракций газовых конденсатов.

Вопросы, ставящиеся перед экспертами, разнообразны, имеют 
классификационный и идентификационный характер и зачастую требуют для 
ответа на них значительного времени, что связано с длительностью экспертного 
исследования, сложностью и дороговизной проведения экспертизы, обуслов-
ленной большим разнообразием нефтепродуктов, и необходимостью приме-
нения дорогостоящего оборудования. Также исследование данного вида 
объектов вызывает немалые трудности вследствие того, что сравниваемые 
объекты имеют сходный качественный состав. В результате этого возникает 
необходимость разработки экспресс-метода, позволяющего быстро и надежно 
установить принадлежность исследуемого нефтепродукта. Бόльшая часть этих 
нефтепродуктов получена в результате переработки газовых конденсатов, 
которые добываются на территории Украины.

Газовые конденсаты – ценное сырье для получения бензинов, имеющее 
более высокое содержание легких бензиновых фракций, что обусловлено про-
цессами образования газовых конденсатов. Причиной образования 
газоконденсатных залежей является обратная конденсация нефти в газе1. При 
больших давлениях нефть способна растворяться в газе. Это явление носит 
название обратной конденсации. Оно связано с практической несжимаемостью 
нефти, вследствие чего ее плотность с повышением давления изменяется не-
значительно. Наоборот, газы сжимаются очень сильно, и при температуре, 
выше критической, их объем меняется обратно пропорционально давлению. 
При температуре и давлении в нефтяном пласте плотность газов так высока, 
что для пропана достигает 1009 кг/м3, для этана – 1017 кг/м3, тогда как средняя 
плотность нефти при равных условиях составляет около 850 кг/м3. Нефть, 
плотность которой оказывается ниже плотности сжатых газов, растворяется 
в сжатом этане, пропане или их смесях. Чем больше плотность газа, тем при 
меньшем давлении нефть будет переходить в раствор в сжатом газе.

Нефть легко растворяется в углекислом газе, а также в метане, если к 
нему добавлено некоторое количество пентана или гексана. В раствор в 
сжатом газе может перейти вся нефть, за исключением асфальтенов, не 
растворимых даже в легких углеводородах. 

Продукт  переработки газовых конденсатов – легкая бензиновая фракция, 
представляющая собой сложную смесь легких ароматических, нафтеновых, 
парафиновых углеводородов и их производных, выкипающих в широких 
пределах в основном при температурах 28–200ºС. На основе легкой бензи-
новой фракции производят товарные бензины.

Среди всех сортов бензинов, выпускаемых нефтеперерабатывающей 
промышленностью, на первом месте по своему значению и объему производства 

1 См.: Бурдынь Т. А., Закс Ю. Б. Химия нефти, газа и пластовых вод. — М., 
1979. — С. 47.
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находятся автомобильные бензины. К качеству таких бензинов предъявляют 
следующие требования: бензин в смеси с воздухом должен сгорать в камерах 
сгорания с нормальной скоростью без возникновения детонации на всех режи-
мах работы двигателя, иметь минимальные токсичность, коррозионную актив-
ность и склонность к нагарообразованию. Испаряемость должна обеспечить 
создание горючей смеси при любых условиях эксплуатации двигателей.

Углеводороды, входящие в состав бензина, различаются по своей дето-
национной стойкости. Наименьшей детонационной стойкостью обладают 
нормальные алканы. Алкены и циклоалканы имеют более высокие 
антидетонационные свойства по сравнению с н-алканами. Ароматические 
углеводороды обладают высокой детонационной стойкостью, которая в 
отличие от других классов углеводородов не снижается с увеличение числа 
углеродных атомов в молекуле.

Рассмотрим основные отличительные признаки, позволяющие отнести 
исследуемую бензиновую фракцию к товарному бензину. Основная масса 
товарных автомобильных бензинов представляет собой смесь различных 
углеводородных компонентов, в том числе повышающих октановое число. 
Как компоненты используют бензиновые фракции прямой перегонки нефти, 
каталитического риформинга, каталитического и гидрокрекинга, в меньшей 
мере – бензиновые фракции термических процессов1.

Несмотря на то что по большинству своих показателей товарный бензин 
может не отличаться от легкой бензиновой фракции, существенное различие 
между ними заключается в химическом составе. Химический состав 
товарных бензинов определяет их высокие октановые числа, которые гораз-
до выше, чем у легких бензиновых фракций.

Для установления принадлежности исследуемой бензиновой фракции 
нами предложен резонансный метод измерения диэлектрической проница-
емости. Методика проведения испытаний заключается в измерении емкости 
конденсатора с испытуемым образцом бензиновой фракции с последующим 
расчетом диэлектрической проницаемости. Исследования проводились на 
приборе измерения добротности типа Е4-4 при частоте генератора 85 кГц. 
Измерительная ячейка представляет собой два электрода, между которыми 
находится испытуемая жидкость.

Наряду с измерением диэлектрических свойств бензиновых фракций, 
определяли их октановые числа по моторному методу2.

Для определения состава был использован метод газожидкостной хро-
матографии. Исследования проводились на хроматографе типа «Кристалл-
2000М». Углеводородный состав рассчитывался с помощью программы 
«Хроматэк-Аналитик 2.5».

Для исследования были отобраны: два образца товарного бензина марки 
А-92, два образца товарного бензина марки А-95 и 12 газовых конденсатов 
скважин следующих месторождений: Глинско-Разбышевского, Богодухов-

1 См.: Криминалистическое исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных 
материалов. — М., 1987. — Вып. 1. — С. 70–77.

2 См.: ГОСТ 511-82 Топливо для двигателей. Моторный метод определения 
октанового числа.
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ского, Великоберниевского, Михедьковско-Головшанского, Макеевского, 
Беспаловского, Кременовского, Лычковского, Котелевского и Южно-
Коробчинского, из которых была произведена отгонка легких бензиновых 
фракций1. Конечная цель исследований – установление связи между 
диэлектрической проницаемостью и составом легких фракций газовых 
конденсатов, а также октановым числом.

При измерении определялась емкость ячейки с исследуемым веществом, 
по которой вычислялась диэлектрическая проницаемость по формуле

 п
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−
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1ε
, 

(1)

где ε – диэлектрическая проницаемость; с0 – емкость (пФ) измерительной 
ячейки с воздухом; с1 – емкость измерительной ячейки, которая заполнена 
исследуемым веществом; сп – паразитная емкость ячейки.

Паразитную емкость рассчитывали по формуле
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где ск – емкость измерительной ячейки, которая заполнена калибровоч-
ной жидкостью; εк – значение диэлектрической проницаемости калибровоч-
ной жидкости2.

В качестве калибровочной жидкости был взят толуол, εк которого равно 
2,3793. Измеренное значение емкости измерительной ячейки с воздухом с0 
= 32,80 пФ, а с толуолом ск = 56,12 пФ. Полученное по формуле (2) значение 
паразитной емкости сп = 15,89 пФ. Объем пробы, используемый для про-
ведения одного измерения, – 25 мл. Количество параллельных испытаний 
для каждого образца – 3.

В результате проведенных исследований и расчетов были получены 
такие результаты (на рис. 1–3 показаны средние значения диэлектрической 
проницаемости по трем опытам, ε – значение диэлектрической проницае-
мости, w – массовая доля).

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
— для исследованных образцов значения диэлектрической проницаемос-

ти товарных бензинов марок А-92 и А-95 отличаются от значений легких 
бензиновых фракций и находятся в области ε > 2,15, а значения диэлектрической 
проницаемости легких бензиновых фракций – в области ε < 2,15;

— данный метод дает основания для решения классификационных и 
идентификационных задач в экспертном исследовании при определении 
родовой или групповой принадлежности исследуемых образцов, однако 
требует дальнейшего уточнения.

1 См.: ТУ У 23919929.002-99 Фракция бензиновая газовая стабильная. Техниче-
ские условия.

2 См.: ГОСТ 6581 – 75 Материалы. Электроизоляционные жидкости. Методы 
электрических испытаний.

3 См.: Надь Ш. Б. Диэлектрометрия. — М., 1976. — С. 176.
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Рис. 1. Зависимость диэлектрической проницаемости от суммарного содержания 
н-алканов

Рис. 2. Зависимость диэлектрической проницаемости от суммарного содержания 
аренов
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Рис. 3. Зависимость диэлектрической проницаемости от октанового числа 
по моторному методу

В. В. Вербицкий, главный специалист-
эксперт Харьковской службы экспертного 
обеспечения таможенных органов Госу-
дарственной таможенной службы 
Украины,
О. М. Пашкова, младший научный со-
трудник Харьковского НИИСЭ,
Е. С. Стебих, младший научный со-
трудник Харьковского НИИСЭ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА СМЫВКИ ПО СЛЕДАМ И ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Розглянуто процес фарбування автомобілів у заводських умовах і при ви-
конанні ремонтних робіт. Викладено результати експериментальних дослід-
жень змивок і пошкоджень лакофарбних покрить транспортних засобів.

Рассмотрен процесс окраски автомобилей в заводских условиях и при 
выполнении ремонтных работ. Изложены результаты экспериментального 
исследования смывок и следов повреждений лакокрасочных покрытий 
транспортных средств.

В экспертной практике Харьковского НИИСЭ регистрируются случаи 
умышленного повреждения лакокрасочных покрытий (ЛКП) автомобилей. 
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Зафиксированы не только случаи механического повреждения в виде цара-
пин, вмятин и т. д., но и химические повреждения ЛКП автомобилей. Среди 
последних встречаются залитие растворителями, воздействие высокой 
температуры (открытое пламя газовой зажигалки), а также использование 
специальных составов промышленного изготовления, применяемых для 
удаления ЛКП, – смывок.

С учетом изложенного представляется перспективным исследование 
повреждений ЛКП автомобилей с целью выявления факта воздействия 
смывки. Подобная информация может оказаться полезной для оперативно-
следственных органов при расследовании фактов порчи автомобильного 
ЛКП в случаях хулиганства, недобросовестного технического обслуживания 
и их дифференциации от производственных дефектов.

Для предотвращения коррозии и улучшения внешнего вида автомобиля 
к покрывным автоэмалям предъявляются такие требования:

— хорошая адгезия к поверхности;
— эластичность при ударе;
— стойкость к бензину, маслам, воде;
— стойкость к перепаду температур;
— высокие декоративные свойства.
На автозаводах кузов автомобиля на конвейере сначала покрывают фос-

фатирующим составом, затем катафорезной или анафорезной грунтовкой, 
после чего эпоксидной грунтовкой и слой эмали. Получается покрытие 
толщиной ~ 72–90 мкм, которое обеспечивает надежную антикоррозионную 
защиту в течение 5 лет, сохраняя декоративный вид, с незначительной по-
терей блеска, цвета. Окрасить кузов и детали автомобиля в быту или на 
станциях техобслуживания несколько сложнее, но требования к качеству 
покрытия не меняются.

Для обеспечения совместимости всех компонентов системы ремонтных 
лакокрасочных материалов друг с другом обязательно рекомендуется ис-
пользовать полную систему одного изготовителя лакокрасочных материалов. 
Необходимо точно соблюдать рекомендации изготовителя, чтобы в работе с 
каждым продуктом достичь оптимальных результатов. Это имеет большое 
значение при выборе правильных отвердителя и разбавителя (а также со-
ответствующего соотношения их смеси) для специальных климатических 
условий.

Ремонтная окраска включает следующие основные операции: подготов-
ка поверхности под окраску; грунтование; шпатлевание; нанесение эмали.

Подготовка поверхности играет очень важную роль при окраске, по-
скольку никакая лакокрасочная система не может дать хороших результатов 
на плохо подготовленной поверхности. Подготовка поверхности заключает-
ся в снятии старого лакокрасочного покрытия, удалении ржавчины и обез-
жиривании. Для снятия старых покрытий чаще всего используют механи-
ческий или химический метод. При механической очистке применяют 
пескоструйные установки, щетки, насадки на дрели, шлифовальные шкурки. 
Механический метод наиболее простой, однако очень трудоемок, неудобен 
при очистке деталей сложной конструкции в труднодоступных местах. В этом 
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случае используют смывающие составы – смывки. Для удаления старой 
краски смывку нужно нанести с помощью шпателя или кисти равномерным 
слоем толщиной 1–3 мм на поверхность окрашенного металла и в таком виде 
оставить на 10–30 мин.

Грунтование – нанесение слоя лакокрасочного материала на подложку 
для улучшения сцепления основного покрытия с подложкой, а также при-
дание покрытию противокоррозионных свойств. Материал следует наносить 
тонким слоем и лучше краскораспылителем, высушить и слегка зашкурить. 
Адгезионная прочность грунтовочных слоев обратно пропорциональна их 
толщине, хотя защитные свойства лучше при большей толщине. Если первый 
слой грунтовки недостаточен, можно нанести второй слой той же грунтовкой 
или другую грунтовку после тщательной сушки первого слоя. 

Шпатлевание – сглаживание неровностей. Если невозможно выровнять 
поверхность металла перед окраской рихтовкой (механическое восстанов-
ление формы), то применяют шпатлевку. Шпатлевки, как правило, наносят 
на загрунтованную поверхность тонкими слоями. Предельная толщина 
шпательного слоя определяется усадкой материала, которая у полиэфирных, 
эпоксидных шпатлевок 0–0,1%; алкидных 2–4%; нитрошпатлевок 10–15%.

Полиэфирные и эпоксидные шпатлевки можно наносить за один прием 
слоем толщиной до 2 мм. Нитрошпатлевку наносят толщиной одного слоя – 
0,1 мм, не более 5 слоев. В толстых слоях велики внутренние напряжения, что 
вызывает растрескивание слоя шпатлевки. Каждый слой высушивают, наносят 
шпателем под углом к поверхности 30–40°. Полиэфирные и эпоксидные шпат-
левки – двухкомпонентные (применяются с отвердителем). Жизнестойкость 
их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15–20 мин 
после нанесения и поверхность можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки 
– с отвердителем, сохнут не более 30 мин при 20°С. Перед нанесением 
покрывных эмалей окрашиваемую поверхность следует прошлифовать.

Нанесение эмали: первый слой эмали обычно называют выявительным 
или проявочным, его наносят для того, чтобы выявить дефекты поверхнос-
ти. При необходимости поверхность шпаклюют еще раз. На автозаводах на 
конвейере для окраски кузова применяют автоэмали горячей сушки (темпе-
ратура высыхания 110–130°C и выше): МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-12 
и акриловые двухслойные эмали. Эти автоэмали имеют высокие физико-
механические, защитные и декоративные свойства. Большое количество 
автомобилей в настоящее время окрашивают эмалями с металлическим и 
перламутровым эффектами.

В условиях станций техобслуживания при ремонтной окраске автомоби-
ля поднимать температуру сушки выше 100°C экономически нецелесообраз-
но, и это сопряжено с техническими трудностями. При использовании высоких 
температур в процессе окраски автомобиль пришлось бы разбирать полнос-
тью, иначе резиновые и пластмассовые детали потеряют свои свойства и 
внешний вид, а электронные приборы вообще выйдут из строя. При исполь-
зовании для ремонтной окраски автоэмалей высокотемпературной сушки, 
таких как МЛ-197, МЛ-1110, МЛ-1111, МЛ-12, МЛ-1300, которые имеют 
высокие физико-механические, защитные и декоративные свойства, требует-
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ся температура выше 100°С. Для снижения температуры сушки необходимо 
использовать кислотный катализатор или изоцианатный отвердитель.

Автомобиль всегда находится под воздействием солнечного излучения, 
агрессивной внешней среды и поэтому оттенок любого цвета автоэмали при 
эксплуатации со временем изменяется. Кроме того, цвет эмали различных 
партий и разных заводов-изготовителей может не совпадать с эталоном 
цвета, поэтому существуют колеровочные мастерские по подгонке требуе-
мого оттенка для подкраски любой детали автомобиля в определенный 
тон.

Эмали-неметаллики наносят краскораспылителем в два слоя – «мокрый 
по мокрому» и затем сушат. Если применяются эмали с металлическим и 
перламутровым эффектом, то сначала наносят два-три тонких слоя базовых 
эмалей, выжидают 20 мин., когда покрытие станет матовым, и наносят два 
слоя акрилового лака с отвердителем. Затем сушат без нагрева. Свежее ла-
кокрасочное покрытие приобретает все необходимые эксплуатационные 
свойства только через несколько недель.

Для проведения экспериментальных исследований повреждений ЛКП 
автомобилей, которые образуются в результате воздействия смывок, были 
отобраны фрагменты деталей некоторых автомобилей как отечественного, 
так и зарубежного производства: ВАЗ, Deawoo, Mazda, Volkswagen, Chevrolet, 
Seat, Opel, ZAZ. В результате проведенных исследований получены 
результаты, отраженные в табл. 1.

Из общих характеристик повреждений, образованных смывками на по-
верхности ЛКП, можно выделить следующие:

1) растрескивание;
2) вспучивание;
3) образование макропор;
4) размягчение с изменением или без изменения окраски;
5) значительное повреждение ЛКП не до металла, а одного или двух 

внешних слоев.
Разрушение целостности покрытия происходит как немедленно, так и в 

течение 10–15 мин, после чего процесс останавливается. Дальнейшее по-
вреждение покрытия (внутренних слоев, грунта) не происходит. Вероятно, 
это обусловлено тем, что верхний слой в результате разрушения сморщива-
ется, растрескивается или расслаивается, что практически исключает по-
падание смывки на более глубокие слои.

Следует также отметить дефекты ЛКП, образующиеся в процессе окрас-
ки. Эти наиболее часто встречающиеся дефекты ЛКП и причины их возник-
новения описаны в табл. 2

Хотя среди перечисленных дефектов имеются похожие на действие 
смывки, они проявляются либо непосредственно после окрашивания, либо 
через несколько недель, и весьма редко встречаются на заводских ЛКП. 
Кроме того, дефекты подобного характера проявляются на весьма обширной 
площади, соизмеримой с площадью отдельной детали кузова (бампер, дверь, 
крыло).

Повреждения, образованные смывкой, чаще всего имеют локальный 
характер. Это обусловлено тем, что в состав большинства смывок входит 
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загуститель (парафин, нафталин и т. п.). Поэтому они имеют сиропообразную 
консистенцию и практически не растекаются. Вследствие таких свойств 
смывки обыкновенно наносятся с помощью кисти или валика. Таким об-
разом, исследованные в экспертной практике повреждения имеют вид мазков 
или «клякс». Последние в свою очередь образуются в результате 
разбрызгивания смывки на окрашенную поверхность автомобиля.

Хотя все смывки имеют весьма резкий запах и при попадании на кожу 
вызывают обширное раздражение, злоумышленников не останавливает 
опасность получения ожогов или порчи одежды. Обрызгивание является не 
только самым быстрым, но и самым простым способом нанесения смывки, 
не требующим дополнительных аксессуаров (например, кисточки и т. п.). 
Подобным способом можно нанести смывку быстро, и не привлекая внима-
ния, например, обрызгав автомобиль из сосуда с широким горлышком (ста-
кан или банка). В этом случае по образовавшимся следам можно установить 
взаимное расположение автомобиля и злоумышленника в момент порчи 
ЛКП.

Составы смывок и паст для удаления эмалей и лаков на основе 
нитроцеллюлозы, глифталевых и нитроглифталевых смол могут быть 
изготовлены и кустарным способом. Типично такие смывки содержат лету-
чие растворители (ацетон, этанол, этилацетат, метанол, скипидар, бензин, 
бензол и его гомологи) и загустители (воск, парафин, нафталин).

Т а б л и ц а  2
Дефекты ЛКП и причины их возникновения

Дефект Причина возникновения
царапины плохо просушено покрытие

сорность плохо профильтрована эмаль, пыль в помещении при 
окрашивании

свертывание эмали 
или грунтовки

неправильно подобран растворитель

сморщивание или 
растрескивание 

покрытия

нарушение технологии окраски и сушки, неправильно 
подобран растворитель

отслаивание недостаточное обезжиривание, плохо прошлифована 
поверхность

пузыри и кратеры
нанесение на влажную поверхность, нанесение толстым 
слоем, не выдержано время межслойной сушки, вода в 
воздухе компрессора

побеление окраска при большой влажности, вода в эмали, случайный 
растворитель

разнотоны плохо перемешана эмаль, сушка местами
плохой розлив 

(шагрень)
большое давление воздуха в краскораспылителе, большая 
вязкость лакокрасочного материала

потеки чрезмерно толстый слой эмали или слишком низкая вязкость 
эмали
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Наиболее типичным нелетучим компонентом смывок является парафин. 
Его наличие, как наличие воска или нафталина, можно установить методом 
тонкослойной хроматографии. Однако при отборе образцов следует учитывать 
тот факт, что в процессе ухода за автомобилем некоторые владельцы или 
работники автомоек используют «воск» для усиления блеска ЛКП. Во избе-
жание получения ложных результатов нужно обязательно исследовать ЛКП, 
отобранное с близлежащей к повреждению поверхности, попадания смывки 
на  которую  не  происходило .  Состав  и  характеристики  смывок , 
изготавливаемых промышленностью, приведены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3
Состав и характеристики смывок, изготавливаемых 

промышленностью

Смывка, ТУ

Состав смывки Пленкообразователи 
удаляемых лакокрасочных 

покрытийкомпоненты
содержание 

% (масс.)

СД (СП)
ТУ 6-10-1088-76

Диоксолан-1,3 50 Масляные, 
фенолоформальдегидно-
масляные, виниловые

Бензол 30
Этанол 10
Ацетон 10

АФТ-1
ТУ 6-10-1202-76

Диоксолан-1,3 47,5 Масляные, 
фенолоформальдегидно-
масляные, виниловые, 
поливинилбутиратные

Толуол 28,0
Ацетон 19,0
Коллоксилин 5,0
Парафин 0,5

СП-6
ТУ 6-10-1526-79

Метиленхлорид 70,56 Масляные, алкидные, 
винилхлоридные, 
полиакрилатные, 

меламиноформальдегидные, 
эпоксидные

Смола ПСХ-С 11,24
Диоксолан-1,3 9,21
Ксилол 5,62
Уксусная кислота 2,25
Парафин 1,12

СП-7
ТУ 6-10-923-76

Метиленхлорид 75,8

Масляные, алкидные, 
винилхлоридные, 
полиакрилатные, 

меламиноформальдегидные, 
эпоксидные

Этанол 8,4
Аммиак (25% р-р) 6,2
Метилцеллюлоза 4,0
Диэтиленгликоль 2,5
ОП-7 1,5
Жирные кислоты 
льняного масла

1,0

Парафин 0,6
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СПС-1
ТУ 6-10-1464-74

Метиленхлорид 69,6

Эпоксидные, эпоксидно-
дивинилацетиленовые, 

полиуретановые, виниловые, 
алкидные, масляные

Тиксотропная 
паста 13,2

Этанол 7,7
ОП-7, ОП-10 5,0
Парафин 3,7
Жидкое мыло 0,8

АС-1
ТУ 6-10-1865-82

Метиленхлорид 85,5
Эпоксидные, эпоксидно-
дивинилацетиленовые,

 полиуретановые, 
виниловые, алкидные, 

масляные

Этанол 9,5
Уксусная кислота 0,9
ОП-7 1,7
Ингибитор 
коррозии 2,4

Основой большинства смывок является метиленхлорид или 1,3-
диоксациклопентан (диоксолан-1,3). Бензол, толуол, ксилол, этанол, ацетон 
и уксусная кислота также входят в их состав. Однако температуры их кипе-
ния – менее 100°C, поэтому они легко улетучиваются даже при низкой 
температуре. Кроме того, в большинстве случаев владельцы автомобилей 
стараются вымыть их во избежание дальнейшей порчи ЛКП. Поэтому 
выявить следы заводской смывки возможно лишь по нелетучим компонен-
там – парафину, жирным кислотам.

Из результатов проведенных нами экспериментальных исследований и 
изучения компонентного состава смывок и паст для удаления ЛКП пред-
ставляется перспективным установление факта воздействия смывки на 
окрашенные детали кузова транспортных средств по нелетучим компонентам 
методом тонкослойной хроматографии.

В. Н. Свищев, ведущий научный со-
трудник Харьковского НИИСЭ, канди-
дат физико-математических наук

ОБ ЭКСПЕРТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ СТЕКОЛ СОВРЕМЕННЫХ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Викладено деякі відомості про лобові, бокові та задні стекла сучасних 
легкових автомобілів, які можуть виявитися корисними в експертній практи-
ці. Показано, що комплекс ознак, характерний для скла сучасних автомобілів, 
істотно розширився порівняно з автосклом автомобілів випуску 1980–1990 рр., 
а це у свою чергу розширює можливості їх експертного дослідження.

Изложены некоторые сведения о лобовых, боковых и задних стеклах 
современных легковых автомобилей, которые могут оказаться полезными 

Продолжение таблицы 3
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в экспертной практике. Показано, что комплекс признаков, характерный 
для стекол современных автомобилей, существенно расширился по сравне-
нию с автостеклами автомобилей выпуска 1980–1990 гг., а это в свою 
очередь расширяет возможности их экспертного исследования.

За последние 10-15 лет автомобильный рынок Украины существенно 
расширился. На дорогах страны появилось множество автомобилей разных 
новых марок и моделей как заграничного, так и отечественного производства. 
На них установлены стеклоизделия различного назначения, ассортимент 
которых чрезвычайно широк и многообразен. Это лобовые, боковые, задние 
стекла, зеркала, рассеиватели света фар, подфарников и иных светосигнальных 
приборов. Вместе с тем за указанный период какие-либо новые сведения об 
этих изделиях, особенно о тех из них, которые устанавливаются на авто-
мобили зарубежного производства, в литературе практически не появились. 
В связи с этим при проведении экспертиз по стеклу и изделиям из него 
эксперты на практике руководствуются методическим пособием, 
разработанным еще в 1983 г.1. Поскольку осколки стеклоизделий 
транспортных средств являются довольно распространенными объектами 
исследования криминалистической экспертизы стекла при расследовании 
дел о дорожно-транспортных происшествиях, в практике ее проведения 
возникают определенные трудности. Поэтому исследование автомобильных 
стекол современных автомобилей представляется весьма актуальным для 
решения экспертных задач как идентификационного, так и неидентифика-
ционного характера.

В этой работе в связи с тем, что ассортимент автомобилей в Украине 
сегодня необычайно широк и разнообразен, мы ограничимся изучением лишь 
некоторых видов стеклоизделий, а именно: лобовых, боковых и задних сте-
кол легковых автомобилей. Рассмотрим виды стекла, из которых они изго-
тавливаются, их особенности, а также отличия от стекол автомобилей 
выпуска 1980–1990 гг., с акцентом на тех признаках, которые могут иметь 
значение для экспертной практики.

Стеклоизделия, используемые для остекления салонов и кабин 
транспортных средств, изготавливаются из травмобезопасного (защитного) 
стекла, при разрушении которого не образуются осколки с острыми режу-
щими углами и гранями. Стеклоизделия, разрушение которых не представ-
ляет опасности для водителей и пассажиров транспортных средств (рассе-
иватели света фар, подфарников, зеркала и др.), изготавливаются из 
обыкновенного стекла.

Существуют два основных вида травмобезопасного стекла: закаленное 
стекло (сталинит) и многослойное стекло (в том числе триплекс)2.

Закаленное стекло (сталинит). Закаленное стекло – это стекло, подвер-
гнутое специальной термической обработке: нагреванию до температуры, 

1 См.: Криминалистическая экспертиза стекла и изделий из него: Методическое 
пособие для экспертов. — М., 1983.

2 См.: Справочник по производству стекла: В 2 т. — М., 1963; Бутт Л. М., Пол-
ляк В. В. Технология стекла. — М., 1971.
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несколько превышающей температуру стеклования (~ 650ºC), и интенсив-
ному равномерному охлаждению. В результате такой обработки в стеклоиз-
делии возникают равномерно распределенные напряжения: в поверхностных 
слоях – сжатие, во внутренних – растяжение. Наличие подобного рода на-
пряжений увеличивает прочность и термостойкость стекла, обеспечивает 
так называемую «безопасность», т. е. разрушение с образованием мелких 
осколков, которые имеют форму многогранников (ячеек, сот), без острых 
углов и режущих граней. Прочность закаленного стекла в среднем в 5 раз 
превышает прочность обыкновенного стекла. Закаленные стеклоизделия 
изготавливаются как из полированного, так и из неполированного стекла, 
могут быть плоскими и гнутыми. Сталинит чаще всего используется в бо-
ковом и заднем остеклении автомобилей. В качестве ветрового стекла до-
пускается его применение на тихоходном наземном транспорте (тракторах). 
На дорогих моделях автомобилей иногда используют стеклопакет из двух 
закаленных стекол, который позволяет значительно снизить теплопровод-
ность и повысить звукоизоляцию.

Французская фирма «Сен-Гобен» выпускала другой вид автомобильно-
го закаленного стекла – визурит. Это стекло имеет две независимые зоны 
закалки. Напротив глаз водителя расположена полузакаленная зона диамет-
ром 250 мм, а остальная площадь – нормально закаленное стекло. Если 
растрескивается только полузакаленная зона, то остается целой закаленная 
зона и через нее обеспечивается видимость.

Многослойное стекло (триплекс). Многослойные стекла выпускаются 
приблизительно с 1940 г. Как правило, они состоят из нескольких листов 
стекла, прочно склеенных между собой с помощью эластичных прозрачных 
прокладок. Такое сочетание хрупкого материала стекла с эластичным ма-
териалом прокладок обеспечивает изделию свойство безосколочности, т. е. 
не давать отлетающих или отделяющихся осколков при разрушении стекла 
от ударов и толчков. Наиболее распространено трехслойное стекло – три-
плекс, состоящий из двух листов стекла и специальной пленки, которая 
запекается между ними (в автоклаве). Пленка полимерная, чаще всего по-
ливинилбутиральная. От качества пленки и ее цвета зависят вид стекла и 
качество триплекса. При разрушении триплекса, например, при ударе, на 
поверхности стекла образуются многочисленные радиальные и концентри-
ческие трещины. Благодаря крепкой склейке пленка (прокладка) удержи-
вает на себе осколки растрескавшегося стекла. Опасных режущих осколков 
кинжаловидной формы, типичных для обыкновенного листового стекла, 
при разрушении триплекса не образуется. Поэтому его относят к группе 
защитного стекла.

Триплекс применяется для остекления автомобилей, автобусов, само-
летов, а также в приборах и аппаратах, работающих при повышенных тем-
пературах и давлениях. Обычный триплекс способен выдержать без изме-
нений продолжительное влияние температуры до 60ºС, теплостойкий – до 
115–150ºС. Пропускание света для триплекса составляет не менее 84%. 
Являясь слоистым изделием, триплекс обладает значительно большей гиб-
костью, чем обыкновенное однослойное стекло той же толщины. По гиб-
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кости триплекс уступает лишь закаленному стеклу. Триплекс для остекления 
автомобилей изготавливается из высококачественного полированного стекла. 
Наряду с плоским триплексом в автомобилестроении и авиационной 
промышленности широко применяется гнутый триплекс разной степени 
кривизны: малогнутый (полупанорамный) и сильногнутый (панорамный).

Ранее (до 1980–1990 гг.) в автомобилестроении чаще всего применялся 
триплекс, изготовленный из двух бесцветных стекол одинаковой толщины, 
которые склеивались между собой с помощью бесцветной прозрачной плен-
ки. В последние годы на автомобилях зарубежного производства устанавли-
ваются лобовые стекла, изготовленные из триплекса, который может со-
стоять: а) из стекол одинаковой толщины, одно из которых окрашено (тони-
ровано) в массе; б) из бесцветных стекол разной толщины; в) из разных по 
толщине стекол, одно из которых бесцветное, другое – окрашено в массе. 
Кроме того, пленка, применяемая для изготовления триплекса, может быть 
как бесцветной, так и окрашенной.

В частности, на автомобилях марок Audi-80, BMW-320 установлены 
лобовые стекла из триплекса, состоящего из стекол разной толщины, одно 
из которых бесцветное, а другое – имеет зеленоватый оттенок. На Mitsubishi 
Colt лобовое стекло изготовлено из триплекса, состоящего из бесцветного 
стекла и стекла с голубоватым оттенком. На автомобилях марок KIA SHUMA, 
Volwo Turbodisel лобовые стекла изготовлены из триплекса, состоящего из 
стекол одинаковой толщины, одно из которых имеет зеленоватый оттенок, 
другое – бесцветное. На автомобиле Mazda-929 триплекс состоит из 
бесцветных стекол одинаковой толщины, но пленка имеет голубоватый 
оттенок.

Приведенные признаки могут иметь определенную значимость при 
идентификационных и диагностических исследованиях в рамках проведе-
ния криминалистических экспертиз по исследованию лобовых стекол авто-
мобилей.

Отличительной особенностью современных легковых автомобилей 
является наличие так называемой тонировки на лобовых, боковых и зад-
них стеклах. Поскольку тонирование стекол разнообразно как по цвето-
вому оттенку, так и по способу его получения и, следовательно, может 
выступать как признак при экспертном исследовании, остановимся на 
этом подробнее. 

Тонированное автомобильное стекло. Автомобильные стекла (и стали-
нит, и триплекс) могут быть тонированы в массе или с помощью специальных 
пленок1.

Стекло, тонированное с помощью качественных пленок, состоит из 
6–8 слоев: несколько слоев полимерного материала, красители, напыленный 
металл, а также защитный слой, который не позволяет пленке мутнеть и 
затираться. Подобного рода изделия имеют следующие положительные ка-
чества: поглощают солнечные отблески; устраняют эффект зеркала; нейтра-
лизуют ослепление светом фар встречных и попутных автомобилей; созда-

1 См.: [Электронный ресурс] (http://steklosamara.narod.ru; http://www.splintex.ru; 
http://www.doraglass. com.ua). — 14.05.2008.



317

Судова експертиза матеріалів, речовин і виробів з них

ют эффект односторонней видимости; поглощают 95–99% ультрафиолето-
вого излучения (предохраняют салон от выгорания); защищают от прослу-
шивания (благодаря изменению резонансной частоты стекла); их труднее 
разбить (композиционный материал пленка+клей+стекло выдерживает удар 
с энергией 60–70 Дж, что приблизительно соответствует силе удара камня, 
брошенного с близкого расстояния человеком); при ДТП осколки закален-
ного бокового и заднего стекол не разлетаются по салону, а остаются 
прикрепленными к пленке.

Среди производителей тонированного с помощью пленок автостекла на 
украинском и российском рынках лидерами являются такие кампании как 
Solar Gard, Coulthards Films, Jonson, FOLIA TEC, SAN-TEC и др.

Стекло, тонированное в массе, изготавливается на заводе-производителе 
автостекла. Это, как правило, полированное стекло, окрашенное в массе в 
разные цвета1. Тонировка чаще всего осуществляется с помощью введения 
в расплавленную стекломассу оксидов металлов, которые не только со-
здают нужный цвет, но и обеспечивают дополнительные энергетические 
и световые свойства. Большинство европейских автомобилей сходят из 
конвейера с зеленоватой тонировкой стекла, хотя выпускается и автостекло 
с коричневатой тонировкой. Азиатские производители отдают предпочте-
ние голубоватой тонировке. Тонированное в массе стекло имеет теплопо-
глощающие свойства, пониженное пропускание ультрафиолетового излу-
чения, обеспечивая тем самым комфортный температурный режим. Кроме 
того, обладая фильтрующими свойствами, которые в значительной мере 
зависят от толщины стекла, окрашенное стекло существенно сокращает 
напряжения глаз, вызываемые ослепляющим светом. Следует отметить, 
что крупные стеклозаводы РФ производят автостекло только с зеленоватым 
оттенком2.

Нередко на закаленное стекло в виде тонкой пленки наносятся 
электропроводящие покрытия, которые позволяют нагревать стекло до 
температуры 200–400ºС. Для создания таких пленок могут быть использованы 
полупроводниковые окислы различных металлов: олова, титана, сурьмы, 
свинца, индия. Однако наиболее часто применяют двуокись олова, которая 
характеризуется высокой электропроводностью, прозрачностью (80–90%), 
механической прочностью и химической стойкостью.

Вдоль краев автостекол, главным образом лобовых и задних, нередко 
имеется так называемый кант – узкая полоска черной или серой краски, 
которая наносится методом шелкотрафаретной печати в заводских условиях. 
Основное назначение – сокрытие следов нанесения герметика и элементов 
крепления, а также защита герметика от прямых солнечных лучей. 

Отметим, что значительная часть легковых и грузовых автомобилей 
поступает в Украину из РФ. Крупнейшее российское предприятие по про-
изводству  автомобильного  стекла ,  которое  сертифицировано  по 

1 См.: Коцик И., Небрженский И., Фандерлик И. Окрашивание стекла. — М., 
1983.

2 См.: [Электронный ресурс] (http://www.splintex.ru). — 14.05.2008.
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международным стандартам, – ОАО «Борский стекольный завод». Это 
предприятие является подразделением крупнейшего в мире концерна 
«Asahi Glass Co., LTD» по производству стекла, в структуру которого вхо-
дит также бельгийская группа «Glaverbel», имеющая по всему миру не-
сколько десятков стеклозаводов, выпускающих автостекло под торговыми 
марками «Splintex» и «PPG». Стекло, производимое концерном «Asahi», 
поставляется на европейские и азиатские конвейеры ведущих мировых 
производителей автомобилей, среди которых BMW, General Motors, 
Mitsubishi, Peugeot, Volkswagen и др.

ОАО «Борский стекольный завод» поставляет стекло на конвейеры ВАЗ, 
ГАЗ, ПАЗ, КАМАЗ и др. На российский автомобильный рынок также по-
ставляется продукция еще двух стеклозаводов – ОАО «Саратовстекло» и 
ОАО «Салаватстекло». По сведениям, имеющимся в доступных литературных 
источниках и Internet, автостекла, отвечающие международным стандартам, 
промышленным способом в Украине не производятся и поступают главным 
образом из РФ.

Учитывая изложенное и то, что лобовые, боковые и задние стекла 
современных автомобилей в своем большинстве тонированы (либо в массе, 
либо с помощью пленок), а сама тонировка многообразна, можно заключить, 
что наличие тонирования на стеклах в экспертных исследованиях может 
выступать существенным признаком при решении как идентификационных, 
так диагностических задач.

Так, наличие того или иного оттенка тонировки сталинита или триплек-
са может указывать на регион, в котором произведено автостекло (РФ, Ев-
ропа, Азия), а при экспертном исследовании триплекса наличие тонировки 
в сочетании с иными признаками (толщина стекол, цвет пленки, толщина 
триплекса и др.) появляется реальная возможность установить принадлеж-
ность автостекла автомобилю конкретной марки.

Кроме того, сам факт наличия тонирования (в массе) того или иного 
автостекла (и сталинита, и триплекса) дает основание полагать, что 
дополнительные  признаки  могут  быть  выявлены  с  помощью 
инструментальных методов исследования. Поскольку тонирование (окра-
шивание) стекол производится с помощью введения в стекломассу оксидов 
различных металлов (а это не может не влиять на физико-химические и 
оптические свойства стекол), можно не без оснований ожидать различий 
в элементных составах, величине показателя преломления и спектрах 
светопропускания окрашенного и неокрашенного стекол стеклопакета 
(триплекса) конкретного автомобиля.

Заметим, что при исследовании автостекол, тонированных с помощью 
пленок, особенно многослойных, также могут быть выявлены специфичес-
кие признаки.

Таким образом, комплекс признаков, который характерен для автостекол 
современных легковых автомобилей, существенно расширился по сравнению 
с автостеклами автомобилей выпуска 1980–1990 гг., что в свою очередь 
расширяет возможности их экспертного исследования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛКАЛОИДОВ СПОРЫНЬИ 
И НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ЛИЗЕРГИДА, ПОЛУЧАЕМОГО 
ИЗ НИХ, МЕТОДОМ МАСС-СПЕТРОМЕТРИИ ИНДУКЦИОННО 

СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМЫ1

Вивчено алкалоїди ріжків і наркотичний засіб лізергід, одержуваний з 
них, методом мас-спектрометрії індукційно зв’язаної плазми. Як диферен-
цюючі ознаки в разі необхідності визначення загального або різного джере-
ла походження наркотичних речовин, одержуваних з алкалоїдів ріжків, 
рекомендується використовувати їх макро- і мікроелементний склади за 
31 хімічним елементом.

Изучены алкалоиды спорыньи и наркотическое средство лизергид, полу-
чаемое из них, методом масс-спектрометрии индукционно связанной плазмы. 
Как дифференцирующие признаки при необходимости определения общего 
или различного источника происхождения наркотических веществ, 
получаемых из алкалоидов спорыньи, рекомендуется использовать их макро- 
и микроэлементный составы по 31 химическому элементу.

Целью этой работы было изучение полусинтетических наркотических 
средств, получаемых из алкалоидов спорыньи с помощью современных 
инструментальных методов.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 31 июля 2000 г. № 293 алкалоиды спорыньи: лизергиновая 
кислота, эрготамин, эргометрин включены в список прекурсоров, оборот 
которых в Республике ограничен, а кустарно изготовленный препарат из них 
D-лизергид (ЛСД) относится к запрещенным наркотическим средствам 
галлюциногенного действия.

Основные задачи экспертизы наркотических средств растительного про-
исхождения, как известно, сводятся к решению диагностических, 
классификационных и идентификационных задач по установлению природы 
вещества, их общего источника происхождения по исходному сырью, месту 

1 Статья подготовлена в рамках научно-исследовательской работы по теме кон-
тракта № 24С Государственной научно-технической программы специального на-
значения за 2005–2007 гг. по заказу Комитета по координации науки и технологий 
при Кабинете Министров Республики Узбекистан.
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произрастания, способу изготовления и принадлежности объектов к единой 
массе.

Применение спектральных методов анализа в криминалистических 
исследованиях наркотических средств растительного происхождения1 по-
зволяет в качестве устойчивых информативных признаков использовать 
количественный элементный состав. Вопрос общности происхождения об-
разцов наркотических средств, полученных из растений, нахождения их 
ранее в единой массе и установления места произрастания растения, из 
которой получено наркотическое средство, может решаться путем определе-
ния количественного содержания их микроэлементного состава. Установле-
ние места произрастания наркотических растений путем определения в них 
количественного содержания микроэлементов основывается на том, что 
микроэлементный состав растений зависит от микроэлементного состава 
почвы, на которой они произрастают.

Для изучение микроэлементного состава образцов алкалоидов спорыньи 
и лизергида, получаемого из них, был использован один из спектральных 
методов – метод масс-спектрометрии индукционно связанной плазмы. Этот 
метод позволяет одновременно определить весь микроэлементный состав 
образцов наркотических средств и определить их количественное содержа-
ние .  Как  известно ,  качественное  и  количественное  содержание 
микроэлементов в образцах наркотических средств, получаемых из спорыньи, 
является одним из значительных идентификационных признаков, позволя-
ющих установить разный или общий источник их происхождения. Поэтому 
использование данного метода открывает большие перспективы для решения 
этой задачи при соответствующем инструментальном обеспечении.

Использованный нами в исследовании прибор ICP-MS (индукционно 
связанная плазма масс-спектрометр) АТ 7500, доукомплектованный системой 
лазерной абляции Сеtас LSX -200, – новый уникальный, не имеющий ана-
логов на территории СНГ, анализатор позволяет решать многие задачи:

— анализ твердых образцов (металлов, сплавов, лакокрасочных 
покрытий, стекла, керамики и т. д.);

— установление качественного и количественного элементного хими-
ческого состава жидких проб биообъектов, ГСМ, металлов и многих других 
объектов;

— установление качественного и количественного элементного хими-
ческого состава растительных объектов на предмет определения в них 
тяжелых металлов и минеральных ядов путем мокрого озоления азотной 
кислотой.

Образцы к исследованию готовились следующим образом. От 
исследуемых объектов (эргометрин, эрготамин, лизергид) берутся навески 

1 См.: Воронков Ю. М., Безбородов Б. В. Масс-спектрометрический анализ микро-
количеств опия // Методики и рекомендации по криминалистическому исследованию 
материалов веществ и изделий. — М., 1980. — С. 23–80; Демина Т. М. Определение 
ошибки метода при проведении количественного спектрального анализа веществен-
ных доказательств // Сб. науч. тр. ТашНИИСЭ. — Ташкент, 1989; Демина Т. М. 
Идентификационная значимость признаков, выявляемых при исследовании гашиша 
методом спектрального эмиссионного анализа // Там же. — Ташкент, 1990.
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в количестве 0,002 г, которые растворяются в 5 мл спирта. Далее, отбирают 
аликвоту 1 мл в коническую колбу и приливают 1 мл концентрированной 
азотной кислоты, озоляют при кипячении на плитке до получения абсолют-
но прозрачного раствора, который и используют для анализа методом масс-
спектрометрии индукционно связанной плазмы. Условия исследования: 
газ-носитель аргон, мощность 1310 Вт, время интегрирования 0,1 с, проце-
дура проведения в соответствии с эксплуатационными документами.

Исследования проводились в трехкратной повторности для каждого 
объекта по 31 химическому элементу. Результаты эксперимента приведены 
в таблице.

Т а б л и ц а
Микроэлементный состав алкалоидов спорыньи и лизергида, 

получаемого из них
№ п/п Элемент Эрготамин Эргометрин Лизергид (ЛСД)

1. Li 0,000752627 0,000542362 0,000737718

2. Be 0,000206154 7,83412E-05 4,49046E-05

3. B 16,68867827 8,135435353 7,377180048

4. Na 62,17350728 69,30185671 70,56433089

5. Mg 3,599518842 3,917061466 3,848963503

6. Al 2,094265508 2,018793217 2,084855231

7. K 2,06154261 1,627087071 1,988631143

8. Ca 9,489640585 11,14855956 9,301661799

9. Ti 0,018979281 0,019283995 0,019565564

10. V 0,000687181 0,000542362 0,00048112

11. Cr 0,0225788 0,096419975 0,025018263

12. Mn 0,06871809 0,07231498 0,0737718

13. Fe 2,716000581 2,591286816 3,143320194

14. Co 0,000392675 0,000301312 0,00029188

15. Ni 0,013089159 0,014764309 0,015075107

16. Cu 0,015706991 0,030131242 0,0481120438

17. Zn 0,014070846 0,012052497 0,008980915

18. As 0,000654458 0,000632756 0,000609419

19. Se 1,047132754 1,02446223 1,090539659

20. Sr 0,013089159 0,014161684 0,012509131

21. Mo 0,000818072 0,000753281 0,000833942
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22. Ag 0,001178024 0,001175118 0,000705643

23. Cd 0,000719904 0,000693019 0,000705643

24. Sn 0,000948964 0,001295643 0,000898091

25. Sb 9,81687E-05 0,000132577 0,000173203

26. Ba 0,010144099 0,029528617 0,019886311

27. Hg 0,001047133 0,000903937 0,000769793

28. Tl 0,000186521 5,42362E-05 3,11125E-05

29. Pb 0,005890122 0,004519686 0,004490457

30. Bi 0,015706991 0,030131242 0,481120438

31. U 0,001603422 0,000259129 0,000211693

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в образцах 
обнаружены элементы в различных количественных соотношениях. При этом 
установлено, что исследуемые образцы эрготамина, эргометрина и лизергида 
различаются как по количественному макроэлементному, так и по количе-
ственному микроэлементному составу, что свидетельствует о разном их ис-
точнике происхождения. Нами выбраны элементы, которые могут использо-
ваться в качестве идентификационных признаков при сравнительном иссле-
довании. При этом можно использовать как макроэлементы (натрий, кальций, 
магний, алюминий, калий, железо, бор), так и микроэлементы (хром, марганец, 
никель, медь, цинк, свинец, серебро, стронций, титан, молибден).

Ниже приведены графики (рисунок) содержания микроэлементов в 
образцах, где по оси абсцисс указаны микроэлементы: хром, марганец, 
никель, медь, цинка, свинец, серебро, стронций, титан, молибден, а по оси 
ординат – концентрации этих элементов для всех образцов исследуемых 
веществ.

Рисунок. Графики содержания микроэлементов в образцах эрготамина, 
эргометрина и лизергида
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Продолжение таблицы
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Из анализа экспериментальных данных можно сделать следующие 
выводы:

— в образцах наркотических средств имеются макро- и микроэлементы, 
содержащиеся в различных количественных соотношениях;

— разное (одинаковое) количественное содержание микроэлементов по-
зволяет использовать их в качестве дифференцирующих признаков при опреде-
лении общего или различного источника происхождения поступающих на 
экспертизу наркотических веществ, получаемых из алкалоидов спорыньи.

Р. М. Дем’янчук, завідувач лабораторії 
Львівського НДІСЕ,
Н. О. Заяць, науковий співробітник 
Львівського НДІСЕ,
І. М. Оленич, науковий співробітник 
Львівського НДІСЕ,
Д. В. Калюжна, науковий співробітник 
Львівського НДІСЕ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ 
ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН У СУДОВІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

На підставі аналізу результатів проведених експериментів з досліджен-
ня люмінесцентних спеціальних хімічних речовин запропоновано схему до-
слідження, яка дозволяє ідентифікувати конкретну речовину за певними 
ознаками.

На основании анализа результатов проведенных экспериментов по 
исследованию люминесцентных специальных химических веществ предло-
жена схема исследования, которая позволяет идентифицировать конкрет-
ное вещество по определенным признакам.

Спеціальні хімічні речовини (СХР) призначені для надання будь-яким 
об’єктам специфічних ознак, що дозволяє виділити їх із групи однорідних 
об’єктів. Це досягається шляхом нанесення в різні способи міток на одяг, 
товарно-матеріальні цінності, документи, грошові знаки, продукти харчу-
вання. Ці мітки практично невидимі при звичайному огляді, а стають по-
мітними лише в фільтрованих УФ- променях.

В основному СХР надходять на експертизу у вигляді нашарувань на 
грошових купюрах, одязі, у вигляді змивів цих речовин на ватних тампонах 
як речові докази по кримінальних справах, пов’язаних з розслідуванням 
злочинів за фактом одержання хабарів.

При проведенні цих експертиз перед експертами ставляться діагностич-
ні, класифікаційні та ідентифікаційні завдання. Тому в експертній практиці 
при проведенні досліджень за такими справами часто виникають проблеми 
із одержанням експертами необхідної довідкової інформації про фізико-
хімічні характеристики СХР.
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Люмінесцентні речовини (люмінофори від лат. lumen – світло і грецьк. 
fhoros – несучий) – речовини, що світяться в різних ділянках спектру внаслі-
док поглинання енергії збудження. Свічення може бути зумовлено як самою 
речовиною, так і домішками активатора, що утворює в основній речовині 
центри свічення. Люмінофори можуть бути органічними та неорганічними.

Органічні люмінофори (органолюмінофори, люмінори, люмогени), на 
відміну від неорганічних, можуть світитися не тільки в твердому, а й в інших 
агрегатних станах, оскільки їх свічення зумовлено хімічною структурою 
молекул. До них належать поліциклічні ароматичні вуглеводні (п-терфеніл, 
антрацен, стильбен й ін.), азотвмісні та кисневмісні гетеросполуки (наприк-
лад, похідні оксазола, кумарина, ксантенові барвники).

Неорганічні люмінофори (фосфори) доцільно розділити на чотири групи: 
сульфідні, лужно-галоїдні, люмінофори на основі солей кисневмісних кислот – 
силікатів, вольфраматів, фосфатів й ін., люмінофори з лінійним спектром (їх 
одержують при використанні як активатора лантаноїдів або актиноїдів)1.

Залежно від основи люмінофора, наявності активаторів і співактиваторів, 
сенсибілізаторів і погашувачів змінюються характер люмінесценції, її колір, 
спектральні характеристики. Наявність мікродомішок цих речовин дає змо-
гу використовувати дані про них для вирішення ідентифікаційних питань2.

Неорганічні люмінофори – це головним чином солі елементів І і ІІ груп 
періодичної системи, активовані важкими металами, – Cu, Ag, Tl або ін. Для 
позначення неорганічних люмінофорів застосовують хімічні символи, причому 
на перше місце ставлять символ основи, а потім – символ металу активатора3.

Люмінесцентні речовини та препарати на їх основі, що використовують-
ся в роботі органів внутрішніх справ, є, як правило, безбарвними або слаб-
козабарвленими. Крім того, порошкоподібні речовини, що люмінесціюють, 
дрібнодисперсні та мають добрі адгезивні властивості. Завдяки цьому вони 
широко застосовуються при проведенні оперативно-розшукових заходів для 
скритого мічення будь-яких об’єктів. Явище люмінесценції дає можливість 
виявити присутність вельми малої кількості люмінесцентної речовини.

Наведені речовини мають вигляд порошків, а також олівців – воскових 
стержнів з включенням органічних і неорганічних люмінофорів.

Досвід проведених експериментальних досліджень дозволяє виділити 
певні алгоритми дослідження люмінесцентних СХР.

Починаються дослідження з візуального огляду наданих об’єктів-носіїв 
при денному освітленні та в полі зору мікроскопу з метою виявлення на-
шарувань люмінесцентних речовин. Якщо речовина візуалізується при даних 
умовах, що вказує на її значну кількість у нашаруванні, то описуються ха-
рактер нашарування, колір, локалізація та ін.

Об’єкти-носії вивчають в УФ-променях з довжиною хвиль λ = 254 нм і 
λ = 365 нм. При цьому оцінюють колір, локалізацію, форму нашарувань, 

1 Див.: Химический энциклопедический словарь — М., 1983. — С. 793.
2 Див.: Кибардин С. А., Макаров К. А. Тонкослойная хроматография в органиче-

ской химии. — М., 1978. — С. 128.
3 Див.: Химические реактивы и высокочистые химические вещества. Каталог. — 

М., 1983.
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консистенцію, інтенсивність нашарованої речовини. Залежно від кількості 
речовини та виду підложки, на яку вона нашарована, колір люмінесценції 
може спотворюватись власною люмінесценцією підложки 1.

При дослідженні речовин з жовтим свіченням доцільно використовува-
ти спеціальні захисні окуляри від УФ-променів, які виключають зелено-
блакитну ділянку спектру. Це дозволяє побачити малі кількості речовин на 
підложках з власною блакитною люмінесценцією.

Хімічне дослідження речовини починають з проби на розчинність, яка дає 
змогу класифікувати речовини, що люмінесціюють, на органічні та неорга-
нічні. Неорганічні СХР не розчиняються у воді й органічних розчинниках.

Першим кроком на даному етапі є вивчення їх розчинності в найбільш 
поширених реагентах. Досліджені органічні речовини розчиняються в ор-
ганічних розчинниках і тільки деякі – у воді. Найбільш оптимальними роз-
чинниками є хлороформ, ацетон, етанол.

Одержані розчини досліджуються методом хроматографії в тонкому шарі 
сорбенту для одержання картини хроматографічного розділення. Для під-
твердження результатів доцільно застосовувати полярну і неполярну систе-
ми розчинників, що збільшує набір ознак для порівняння.

Метод хроматографічного розділення є базовим при дослідженні орга-
нічних люмінесцентних речовин. При правильному підборі системи роз-
чинників можна одержати високу роздільну здатність, розділити суміші СХР, 
а також виокремити потожирові забруднення, які часто переходять на під-
ложку разом з люмінофором.

Проведені дослідження дозволяють ідентифікувати певні речовини за 
їх хроматографічним властивостями.

Метод УФ-спектроскопії підтверджує попередні проміжні висновки і 
дає змогу диференціювати СХР за даною ознакою навіть у разі, коли речо-
вини близькі за кольором люмінесценції.

Слід зазначити, що сторонні забруднення (потожирові забруднення на 
об’єктах-носіях) істотно впливають на характер спектру. У даному разі від-
буваються зміщення мінімумів і максимумів поглинання. Тому дослідження 
методом УФ-спектроскопії слід проводити після відокремлення СХР від 
сторонніх забруднень методом тонкошарової хроматографії.

Неорганічні люмінесцентні речовини, як вже вказувалося, не володіють 
хроматографічною рухливістю. Тому при дослідженні неорганічних СХР 
використовується метод рентгенівського флуоресцентного аналізу (РФА), 
який дозволяє визначати в досліджуваних об’єктах вміст хімічних елементів 
від 4Ве до 92U.

Практика використання запропонованих методів при ідентифікації кон-
кретних речовин свідчить про їх доступність, високу ефективність і досто-
вірність.

На основі результатів проведених досліджень експерт має підстави 
зробити висновок про те, якою люмінесцентною речовиною або їх сумішшю 
утворені нашарування на речових доказах.

1 Див.: Набиванец Б. И., Мазуренко Е. А. Хроматографический анализ. — К., 
1979. — С. 688.
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ВОДОРОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ СУДОВО-БІОЛОГІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ

Наведено дані щодо водоростей, які містять цінну інформацію для цілей 
судово-біологічної експертизи. Описано комплекс характеристик водорос-
тей, які є передумовами для розроблення загальних положень методики 
експертного дослідження альгофлори для вирішення ідентифікаційних і 
діагностичних завдань.

Приведены данные относительно водорослей, которые содержат цен-
ную информацию для целей судебно-биологической экспертизы. Описан 
комплекс характеристик водорослей, которые являются предпосылками 
для разработки общих положений методики экспертного исследования 
альгофлоры для решения идентификационных и диагностических задач.

При розслідуванні різних кримінальних справ, особливо вчинених проти 
особи – вбивств, зґвалтувань, грабежів тощо, тим більш, якщо вони сталися 
на відкритій місцевості, як правило, призначаються судово-біологічні екс-
пертизи. Їх об’єктами досить часто є різні мікрочастинки рослинного поход-
ження, серед яких можуть бути дрібні часточки – водорості. Такі об’єкти 
зустрічаються у вигляді нашарувань на предметах-носіях (одяг і взуття, зна-
ряддя злочинів та ін.) як у живому, так і в напівзруйнованому стані.

Перед експертом в основному ставляться завдання ідентифікаційного 
характеру, що передбачають порівняльні дослідження нашарувань із зразка-
ми водоростей, які вилучені з конкретних водоймищ, спрямовані на вирі-
шення питання стосовно факту перебування у водоймі або поблизу нього 
особи, різноманітних об’єктів-носіїв. Крім того, вирішуються діагностичні 
завдання щодо встановлення механізму утворення нашарувань на предметах-
носіях, характеру взаємодії з водним об’єктом, місця та часу потрапляння 
водоростей на носій тощо.

Водорості належать до нижчих рослин, вони – переважно мешканці 
водного середовища, але багато з них пристосувалися до життя у ґрунті та 
на його поверхні, скелях, стовбурах дерев і в інших наземних біотопах.

СУДОВО-БІОЛОГІЧНА СУДОВО-БІОЛОГІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗАЕКСПЕРТИЗА
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Залежно від сукупності різноманітних екологічних умов (світла, темпе-
ратури, характеру субстрату та його хімічного складу тощо) водорості утво-
рюють численні угруповання, ценози. Кожному ценозу притаманний досить 
постійний видовий склад.

Будова деяких водоростей, а саме – наявність жорсткої клітинної обо-
лонки, запобігає руйнуванню, сприяє збереженню будови тривалий період, 
дозволяє навіть через деякий час виявити присутність водоростей на різних 
об’єктах-носіях. Водорості мають комплекс стійких, надійних у таксономіч-
ному відношенні ознак. Водорості конкретних відділів, таксонів притаман-
ні певному водоймищу. У різних біотопах є свій склад відносно постійних 
видів і видів-індикаторів.

До складу водоростей, що мають жорстку оболонку, можна віднести 
відділ Діатомові водорості (Bacillariophyta), більшість видів відділу Дино-
фітові (Dinophyta), Золотисті (Chrysophyta), частково Зелені (Chlorophyta) 
та Синьозелені (Cyanophyta) водорості.

Відділ Діатомові водорості (Bacillariophyta) – це особлива група одно-
клітинних організмів, що різко відрізняються від решти водоростей: клітина 
діатомових ззовні оточена твердою кремнеземною оболонкою (панциром), 
що складається з двох стулок. Діатомові водорості бувають як одноклітин-
ними, так і колоніальними мікроскопічними індивідами світло-жовтого або 
бурого кольору, що мають виключно кокоїдний тип структури тіла. Розмір 
клітин – від 4 до 2000 мкм. Відділ складається з двох класів, за різними 
даними, налічується 12–25 тис. видів.

Структура панцира, його форма, співвідношення осей і площин симетрії 
лежать в основі систематики діатомових водоростей. Форма панцира різно-
манітна: у вигляді кулі, диска, циліндра тощо. Вона визначається формою 
стулок і їх висотою. Структура панцира є специфічною для різних таксонів 
та утворена різними структурними елементами, із яких загальними та най-
більш важливими є перфорації – система отворів різної будови, розташова-
них на стулках, через яку відбувається зв’язок протопласту із зовнішнім 
середовищем. Найбільш поширені з перфорацій – ареоли, вкриті тонким 
перфорованим кремнеземним шаром – велумом. У водних екосистемах діа-
томові водорості – цілорічні домінанти; вони беруть участь в утворенні 
різних фітоценозів усіх типів. Найбільш різноманітними за видовим і кіль-
кісним складом є ценози обростань. Діатомові переважають серед обростань 
макроскопічних водоростей прісних водойм і морів. Відомі випадки оброс-
тань діатомовими водоростями тварин, причому спостерігається приуроче-
ність певних видів діатомових до конкретних видів тварин. Вегетація ді-
атомових водоростей відбувається в діапазоні температур 0–70ºС, але вони 
здатні переносити в стані спокою більш високі та більш низькі температури. 
Оптимальна температура і межі її змін індивідуальні та дуже різноманітні 
для різних видів. Найбільш багата діатомовими флора в обростаннях евтроф-
них озер з великим вмістом солей. Діатомова флора водоймищ, частково 
ставків близька до флори евтрофних озер. На постійно зволожуючих суб-
стратах (вологі скелі, каміння, подушки мохів і лишайників) діатомові роз-
виваються у великій кількості. У ґрунті вони поширені до глибини 1 м, пере-
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важають дрібні рухливі форми. Більш 30 видів діатомових здатні жити на 
снігу та льоду, витримуючи пониження температури до –36ºС. Діатомові 
водорості – основна ланка трофічних ланцюгів водних екосистем. Вони віді-
грають важливу роль у продуктивності водойм. Особливе значення вони 
мають в екологічному моніторингу, будучи індикаторами забруднення вод-
ного середовища. Тверді кремнеземні оболонки діатомових зберігаються 
тривалий час у викопаному стані, тому діатомовий аналіз широко викорис-
товують як один з палеонтологічних методів1.

Відділ Динофітові водорості (Dinophyta) – переважно одноклітинні з 
монадним типом структури, але деякі з них мають амебоїдну, пальмелоїдну, 
кокоїдну або нитчасту структуру. Відомо близько 500  видів, що живуть у 
прісних і морських водах. Клітини зазвичай темно-бурого, червоного, іноді 
жовтого або жовто-зеленого кольору, є також безбарвні форми. Відділ 
Dinophyta поділяється на два класи2.

Індивіди характеризуються різноманітною формою тіла, серед якої пере-
важають куляста, еліпсоїдна, яйцеподібна, рідше зворотньояйцеподібна, 
грушоподібна, зворотньогрушоподібна, деякі види мають форму тіла у ви-
гляді півмісяця або піраміди. Джгутикові організми та стадії відрізняються 
дорсивентральним тілом, з борозенками або без них. Тіло зазвичай сплоще-
не, у поперечному перерізі еліпсоїдне або у вигляді пластинки. Зрідка зу-
стрічаються види з несплощеним округлим тілом.

Розміри тіла динофітових коливаються в межах від 6 до 1500  мкм. Пере-
важна більшість динофітових покрита текою, яка часто утворює панцир. 
Основні частини панцира: верхня – епівальва, нижня – гіповальва та серед-
ня – поясок, що з’єднує обидві частини в суцільний панцир. Епівальва та 
гіповальва складаються з пластинок і щитків, з’єднаних у певному порядку 
швами. Пластинки панцира мають різну конфігурацію у вигляді неправиль-
них багатокутників, ромбів, квадратів, трикутників, трапецій тощо. Кількість 
і розташування пластинок, а також наявність шипів належать до важливих 
систематичних ознак. Більшість представників з монадною структурою на-
лежать до планктонних організмів, що живуть зазвичай в прибережжі во-
дойм, заростях макрофітів, серед скупчення нитчастих водоростей. Лише 
деякі види досягають масового розвитку в поверхневих шарах мулу. Значну 
роль у розподілі динофітових відіграють температурний режим і світловий 
чинник. Максимальний розвиток більшості видів пов’язаний з літнім пері-
одом, але є й такі холодолюбиві представники, масовий розвиток яких спо-
стерігається лише в зимовий період, деякі вегетують у снігу. Велике зна-
чення в розподілі динофітових мають хлор, кальцій, органічні речовини та 
рН середовища. Для деяких видів кращим є лужне середовище. Більшість 
видів не виносять забруднених вод (олігосапроби)3.

Відділ Золотисті водорості (Chrysophyta). Представлені одноклітинни-
ми, колоніальними або багатоклітинними організмами золотаво-жовтого, 

1 Див.: Водоросли: Справочник / Вассер С. П., Кондратьева Н. В., Масюк Н. П. 
и др. — К., 1989.

2 Див.: Водоросли: Справочник ...
3 Див.: Там само.
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бурувато-зеленого, рідше зеленувато-жовтого кольору. Є безбарвні форми. 
У межах відділу налічується близько 800  видів. Більшість індивідів має 
монадний тип структури тіла, тільки незначна кількість форм мають амебо-
їдну, плазмодіальну, пальмелоїдну, кокоїдну, нитчасту, різнонитчасту та 
пластинчасту структури. Монадні форми і стадії мають 1–2, рідше 4 джгу-
тика, різних за будовою та довжиною, рідше останні однакові. Форма клітин 
різна, переважають яйцеподібна, еліпсоїдна, веретеноподібна, циліндрична, 
рідше зустрічаються кулясті, грушоподібні, булавоподібні, кубічні та інші 
клітини. Розміри клітин коливаються в межах 2–120 мкм.

Клітини в більшості випадків позбавлені клітинної оболонки, іноді 
покриті лише плазмалемою, часто також дрібними кремнеземними лусоч-
ками, що нерідко зростаються в панцир, рідше виділяють будиночки. Де-
які представники мають целюлозну або целюлозно-пектинову, безбарвну 
або пофарбовану оболонку, іноді покриту численними вапняними тіль-
цями – коколітами або кремнеземними лусочками, а також інкрустовану 
солями заліза. Будиночки бувають кулясті або яйцеподібні, рідше напів-
кулясті, еліпсоїдні, колбоподібні, вазоподібні, циліндричні та ін. Панцир 
складається зі значної кількості коколітів або кременистих шкарлупок, 
рідше кременистих кільцеподібних ободків. Будова панцира має важливе 
систематичне значення.

Що стосується класифікації золотистих, то, наприклад, А. Пашер поділяє 
відділ на п’ять класів1, Д. К. Зеров – на два класи2,. Золотисті водорості по-
ширені по всій земній кулі, у водоймах різного типу. Переважна кількість 
хризофітових живе у прісних водоймах і лише незначна кількість – у морях. 
Прісноводні види зустрічаються в стоячих водоймах: болотах, озерах, став-
ках, старицях річок, водоймищах, рідше – у річках і водоймах з текучою 
водою. Типовим місцеперебуванням золотистих є сфагнові болота з кислим 
середовищем. Ці водорості зазвичай перебувають у чистій воді, деякі з них 
зустрічаються у водоймах, забруднених різними органічними речовинами, 
серед гнилого листя та водоростей, у забруднених водоплавною птицею 
ставках. Більшість золотистих водоростей – холодолюбиві організми, які 
зустрічаються в холодні пори року, ранньою весною, пізньою осінню, а також 
узимку, під льодом, за винятком видів, які живуть у теплих водоймах, що 
дуже прогріваються. Деякі види викликають «цвітіння» води, надаючи їй 
жовтувато-коричневого забарвлення. Золотисті водорості зустрічаються в 
планктоні, бентосі та нейстоні. Переважна більшість з них – типові пред-
ставники планктону. До типових бентосних форм належать деякі види. Як 
правило, це прикріплені форми, що живуть в холодних текучих чистих 
водах – на дні річок, кам’янистому ґрунті каналів, дерев’яних палях і каме-
нях. Серед золотистих є епіфіти, що живуть на різних водоростях, а також 
на інших золотистих водоростях. Як мешканці чистих вод деякі види служать 
індикаторами на відсутність забруднення води органічними речовинами, 
тобто можуть бути використані при санітарно-біологічному аналізі води. 

1 Див.: Водоросли: Справочник ...
2 Див.: Ветрова З. И. Флора водорослей континентальных водоемов Украинской 

ССР. — Вып. 1. — Ч. 1: Эвгленофитовые водоросли. — К., 1986.
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Деякі види відіграють певну роль в утворенні покладів вапна та крейди, 
формуванні осадочних порід.

Відділ Зелені водорості (Chlorophyta). Як відзначає Н. П. Масюк, відділ 
поєднує понад 20 000 видів мікро- і макроскопічних еукаріотичних водо-
ростей, які за забарвленням нагадують вищі рослини1. Дрібні межують за 
розмірами з бактеріальними клітинами, не перевищуючи декількох мікро-
метрів у діаметрі, найбільш великі – харові – досягають 2 м. Представлені 
одноклітинні, колоніальні (у тому числі ценобіальні), багатоклітинні та не-
клітинні індивіди активно рухливі й нерухомі, прикріплені й вільноживучі. 
Монадні форми і стадії зазвичай з 2–4 джгутиками. Оболонки зелених водо-
ростей можуть бути інкрустовані солями заліза чи кальцію, що надає обо-
лонці твердості, перетворюючи її на своєрідний будиночок. У деяких видів 
на поверхні оболонки виділяється допоміжній твердий покрив (кутикула), 
що складається з кутину. На поверхні оболонки нерідко утворюються різно-
манітні вирости, шипи, щетинки, гранули, бородавки, що виконують захис-
ну функцію та полегшують паріння у воді.

Зелені водорості поширені у воді, ґрунті, наземних місцеперебуваннях, 
на різних географічних широтах, в усіх морях та на всіх континентах земної 
кулі. Вони зустрічаються у водах з різним ступенем солоності, трофності, 
різним вмістом органічних речовин, водневих іонів, при різних температурах. 
Серед них є планктонні, перефітонні тай бентосні організми. Багато зелених 
водоростей живуть у ґрунті, на його поверхні, скелях, корі дерев, стінах до-
мів, в інших безводних місцях, включаючи товщу повітря (аеропланктон).

Розвиваючись іноді у великій кількості, зелені водорості займають 
домінуюче становище в біоценозах. Масовий розвиток мікроскопічних зе-
лених водоростей нерідко викликає зелене або красне цвітіння води, ропи, 
ґрунту, снігу, скель, кори дерев, стін будинків, що нерідко супроводжується 
утворенням сапропелів.

Деякі види водоростей мають господарське значення як індикаторні 
організми в системі екологічного моніторингу, агенти самоочищення за-
бруднених і доочищення стічних вод, первинна ланка трофічного ланцюга 
гідробіонтів у рибогосподарських водоймах. Деякі зелені водорості – пер-
спективний об’єкт біотехнології для одержання біогазу, продуктів харчуван-
ня та кормів, цінних вітамінних, ферментних, фармацевтичних препаратів. 
У відділі зелених водоростей налічуються три класи2.

Відділ  Синьозелені  водорості  (Cyanophyta) .  Як  відзначає 
Н. В. Кондрат’єва, відділ включає близько 2 тис. видів, поширених у різно-
манітних водних і позаводних біотопах, їх індивіди одноклітинні або ба-
гатоклітинні, «прості» або колоніальні3. Вони можуть бути прикріпленими 
і неприкріпленими до субстрата, нерухомими або здатними до ковзного 

1 Див.: Масюк Н. П. Морфологический пареллелизм и систематика водорослей 
филогении растений. —К., 1981. — С. 176–188.

2 Див.: Водоросли: Справочник ...
3 Див.: Кондрат’єва Н. В. Синьозелені водорості – Cyanophyta, Гормогонієві – 

Hormogoniophyceae // Визначник прісноводних водоростей Української РСР. — К., 
1968. — Вип. 1. — Ч. 2.
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руху, однак джгутиків ніколи не утворюють. Особини Cyanophyta зазвичай 
мікроскопічні, але колоніальні структури деяких видів (наприклад, у Nostok 
pruniforme Ag.) можуть вимірятися сантиметрами. Колонії виділяють ве-
лику кількість слизу, що помітно впливає на форму і загальний їх габітус. 
Забарвлення синьозелених водоростей може сильно варіювати залежно від 
комбінації пігментів – бути синьо-зеленим, зеленим, маслиновим, 
жовтувато-зеленим та ін. Для одноклітинних Cyanophyta характерна коко-
їдна форма будови тіл, для багатоклітинних – нитчаста (трихомальна), 
рідше – різнонитчаста. Дуже рідко спостерігається певна тенденція до 
пластинчастого або об’ємного розташування клітин. Джгутикова (монадна) 
форма будови тіла відсутня1.

Синьозелені водорості в основному є прісноводними, морських видів 
мало. Водорості цього відділу – «піонери» рослинності. Представники 
Cyanophyta селяться на безжиттєвих ділянках планети, безплідних субстра-
тах (голих скелях, продуктах виверження вулканів та ін.), беруть участь у 
процесі формування первинних порід. Багато з них – збудники «цвітіння 
води». Однак інтенсивний розвиток синьозелених водоростей спостеріга-
ється не в усіх сучасних біотопах. При рН менше 4–5, у водах швидких 
гірських річок вони відсутні чи майже відсутні.

Переважна більшість синьозелених водоростей позбавлена мінерально-
го кістяка, але деякі види мають вапняну оболонку. Відомо, що будівлі си-
ньозелених називаються строматолітами. Вони утворюються в мілководних 
водоймах підвищеної або зниженої солоності, що добре прогріваються2.

У судово-біологічній експертизі доволі часто застосовується метод діа-
томового аналізу при криміналістичному дослідженні ґрунтів, розроблений 
Р. М. Алієвою3. Цей метод стосовно експертних досліджень ґрунтів-
нашарувань, зразків ґрунтів передбачає визначення діатомових водоростей, 
виділених з водних проб і зразків ґрунту водойми або зі зразків ґрунтів з 
вогких ділянок місцевості та подальше їх порівняльне дослідження. Даний 
метод дає змогу охарактеризувати проби досліджуваного об’єкта за наявніс-
тю та видовим складом діатомових водоростей, що при комплексному до-
слідженні предметів-носіїв і зразків ґрунту дозволяє вирішувати ідентифі-
каційні завдання щодо встановлення загальної родової, групової належнос-
ті до конкретної ділянки місцевості та загального джерела походження.

У практиці проведення судово-медичної експертизи широко викорис-
товується планктоноскопічний метод для встановлення причини смерті 
від утоплення. Лабораторна діагностика смерті від утоплення у воді в 
цей час здійснюється в основному шляхом виявлення діатомових планк-
тонів.

1 Див.: Кондрат’єва Н. В., Коваленко О. В., Приходькова Л. П. Синьозелені 
водорості – Cyanophyta. Загальна характеристика, Хроококові – Chroococcophyceae, 
Хамесіфонові – Chamaesiphonophyceae. — К., 1984.

2 Див.: Водоросли: Справочник ...
3 Див.: Ларина Т. В., Алиева Р. М. Диатомовый анализ и возможности его при-

менения при криминалистическом исследовании почв // Экспертная техника. — М., 
1974. — Вып. 46. — С. 38–44.
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Встановлено, що існуюча методика вилучення та лабораторного дослід-
ження внутрішніх органів на наявність елементів діатомового планктону, 
має істотні недоліки, бо є досить трудомісткою, потребує значних навісок 
об’єктів, часу та дорогих реактивів, токсичних для організму дослідника, і 
найголовніше, веде майже до повного руйнування найбільш цінних у діа-
гностичному відношенні екземплярів діатомей1.

Таким чином, виявлення та виділення панцирів водоростей, що залиша-
ються практично неушкодженими, мають характерні риси популяцій кон-
кретного водоймища та піддаються диференціюванню, мають велику зна-
чущість у практиці для встановлення не тільки факту утоплення, а й часу та 
місця, вирішення питань у судовій ботаніці стосовно різних предметів-носіїв, 
що контактували з водними об’єктами.

Особливої цінності в судово-експертних цілях набувають ті види водо-
ростей, що мають тривкий ідентифікаційних період. У Харківському НДІСЕ 
проводяться експериментальні дослідження з метою розроблення загальних 
положень методики експертного дослідження саме цих таксонів.

Розроблення цієї методики включає відібрання проб, виявлення, вилу-
чення, приготування препаратів, діагностику видового складу альгофлори, 
кількісний аналіз з метою встановлення видів-домінантів і видів-індикаторів 
поряд з видами, які не мають ідентифікаційної значущості через деякі при-
чини (наприклад, здатність до швидкої загибелі виду та руйнування будови 
тіла), дослідження впливу різних чинників на розмаїтість водоростей (се-
зонні, екологічні чинники тощо), порівняльні дослідження з метою виявлен-
ня видів-індикаторів, які тісно пов’язані з фізико-хімічними та гідробіоло-
гічними особливостями водойм, опис видового складу водоростей деяких 
водоймищ.

Аналіз результатів, одержаних у процесі експериментальних досліджень, 
дасть змогу сформувати методику експертного судово-біологічного дослід-
ження, яка дозволить вирішувати питань, які у теперішній час не вирішу-
ються.

Отже, наявність жорсткої клітинної оболонки зазначених водоростей 
сприяє збереженню тривалий період ознак будови, дозволяє через деякий 
час виявити присутність водоростей на різних об’єктах-носіях, тобто іден-
тифікаційний період їх є тривким, а час, протягом якого можна проводити 
дослідження, іноді обчислюється навіть роками. Група водоростей, що 
аналізується, має комплекс стійких, постійних, надійних у таксономічному 
та діагностичному аспектах ознак. Водорості конкретних відділів, таксонів 
притаманні певному водоймищу та в різних біотопах є свій, відносно мін-
ливий склад постійних видів і видів-індикаторів. Відтак, усі наведені ха-
рактеристики утворюють комплекс важливих, особливо цінних для екс-
пертних цілей ознак, які є передумовами формування загальних положень 
методики судово-експертного біологічного дослідження альгофлори, ви-
користання методики для вирішення різних ідентифікаційних і діагнос-
тичних завдань.

1 Див.: [Електронний ресурс] (http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/19991/
isaev.html). — 16.08.2005.
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ОСНОВНІ РИСИ БІОЛОГІЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ КОМАХ-
НЕКРОБІОНТІВ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ В СУДОВО-ЕНТОМОЛОГІЧНІЙ 

ЕКСПЕРТИЗІ

Розглянуто основні риси біології комах-некрофагів, які необхідні для 
вирішення питань, пов’язаних з встановленням давності настання смерті. 
Наведено експериментальні дані про біологію розвитку чотирьох модельних 
видів комах-некрофагів.

Рассмотрены основные черты биологии насекомых-некрофагов, которые 
необходимы для решения вопросов, связанных с установлением давности 
наступления смерти. Приведены экспериментальные данные по биологии 
развития четырех модельных видов насекомых-некрофагов.

Для успішного вирішення питань, пов’язаних з встановленням давнос-
ті настання смерті, з використанням ентомологічних даних найбільш важ-
ливим етапом є вивчення особливостей екології та біології видів, що зустрі-
чаються на трупах. У першу чергу це стосується видів, що становлять 
власне ентомофауну трупа. Науковими основами використання ентомоло-
гічних знань у судово-слідчій практиці є такі особливості біології комах:

— наявність у природі комах-некробіонтів, що утилізують тканини 
трупів і проходять на них більшу частину циклу розвитку;

— відносна постійність і специфічність ентомофауни певного геогра-
фічного регіону, наявність широко розповсюджених домінуючих видів;

— відповідність видового складу фауни трупа ступеню розкладення його 
тканин і місцю знаходження;

— сезонна зміна домінуючих видів комах-некробіонтів; початок активнос-
ті комах навесні та закінчення її восени в результаті переходу до стану діапаузи 
регулюється змінами температури, тривалістю світлового дня, величина яких 
залежить від географічного району та є специфічною для кожного виду;

— регуляція кількості поколінь за вегетативний період і тривалість роз-
витку одного покоління конкретного виду комах точно визначеними видо-
специфічними температурними параметрами;

— стійкість хітинового покрову комах до дії чинників зовнішнього се-
редовища та їх тривале зберігання в природі;

— акумулювання в тілі комах важких металів, токсичних і наркотичних 
речовин (продуктів їх розпаду), що викликали загибель людини1.

Життєві цикли комах, а отже, і проблеми, пов’язані з вирішенням питань 
про давність настання смерті, залежать від двох основних груп чинників – 
спадкоємної ритміки життєвого циклу та впливу зовнішніх умов життя.

1 Див.: Марченко М. И., Кононенко В. И. Практическое руководство по судебной 
энтомологии. — Х., 1991.
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На підставі таксономічних та екологічних ознак ентомофауну трупа 
підрозділяють на дві групи:

1) власне ентомофауна трупа – некробіонти – види, для яких труп є 
місцем життя та розвитку, підрозділяються на некрофагів – види, що харчу-
ються тканинами трупа (Твердокрилі – катопіди, трупоїди, трокси, шкіроїди, 
пестряки, блещянки, стафіліни; Двокрилі – піофіліди, тіреофіліди, фанііди, 
каліфоріди, саркофагіди, форіди, мусціди; Лускокрилі – справжні молі; 
кліщі) та ентомофагів – види, що харчуються та паразитують на некрофагах 
(Твердокрилі – карапузики, стафіліни, пестряки, кліщі);

2) випадкова ентомофауна трупа – види, для яких труп не є місцем по-
стійного життя і розвитку, а відвідується в процесі міграцій у пошуках їжі, 
підрозділяються на поліфагів – всеїдні види (Тарганові, Твердокрилі – плас-
тинчатовусі, ковалики, притворяшки; Перетинчастокрилі – мурашки), енто-
мофагів (Твердокрилі – жужелиці, стафіліни, ковалики) та некроентомофа-
гів – види, що харчуються сухими комахами (Твердокрилі – шкіроїди).

Як видно, основний комплекс некрофагів становлять представники ро-
дин Двокрилі та Твердокрилі.

Послідовність біологічних процесів, що походять при розвитку від 
яйця до дорослої тварини, складає життєвий цикл особини. Комахи харак-
теризуються величезним різноманіттям життєвих циклів, які різняться за 
типом розвитку та розмноження, відносинами між поколіннями, а у деяких 
видів навіть у межах одного життєвого циклу відбуваються зміни способів 
харчування і місця перебування. Життєвий цикл особини складається з 
двох фаз: розвитку (від яйця до дорослої особі) і зрілості (дорослий орга-
нізм). У період розвитку основні енергетичні ресурси комахи витрачають-
ся на зріст, при цьому зміцнення екзоскелету, рухова активність залиша-
ються на другому плані. Головна функція дорослого організму – розпо-
всюдження та розмноження. Оскільки життя більшості комах розпочи-
нається з яйця, найбільш важливим переломним моментом у розвитку 
організму є вилуплення з яйця. Розвиток організму в яйці називається 
ембріональним, а після виходу із яйця – постембріональним. Морфоло-
гічні зміни протягом постембріонального періоду іменують метаморфозом. 
Унаслідок цих змін зовнішність комахи на більш пізніх стадіях розвитку 
часто є абсолютно несхожою на її ранні ембріональні форми. Прикладом 
таких різких змін форми є перетворення личинки в лялечку, яка передує 
появі дорослої комахи. За деяким винятком для кожного виду комах харак-
терні певна кількість линьок, певна тривалість часу між ними і певне 
збільшення розміру тіла після кожної линьки. Період між будь-якими дво-
ма линьками називається стадією, а сама комаха у період даної стадії – ві-
ком. Так, період між вилупленням з яйця і першою линькою – це перша 
стадія. Будь-яка особина, що перебуває на цьому етапі розвитку, назива-
ється першим віком. Доросла комаха, або імаго, має повністю розвинуті та 
функціонуючі органи розмноження і пов’язані з ними зовнішні структури 
для парування та яйцекладки. Статева зрілість у дорослих комах рідко на-
стає одразу після імагінальної линьки. У більшості випадків самці потре-
бують для досягнення зрілості ще декілька днів, а самки – ще більше. 
Більшість комах відкладають яйця, причому способи відкладення яєць дуже 
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різняться в різних комах. Однак не всі комахи відкладають яйця. У різних 
групах є живородящі види, у яких із тіла самки замість яєць виходять мо-
лоді особини. Наприклад, у сірих м’ясних мух личинки вилуплюються із 
яєць дуже рано – ще в яйцевих шляхах самки: яйця знаходяться в матці до 
визрівання, і безпосередньо перед відкладенням відбувається вилуплення. 
Молоді личинки, подібно до яєць, проходять через яйцеклад, і при виході 
з нього перебувають на ранній стадії розвитку, що відповідає личинці, яка 
вилуплюється із яєць яйцеродної комахи.

Життєвій цикл комахи (його тривалість) залежить від двох основних 
груп чинників – спадкоємної ритміки життєвого циклу та впливу зовнішніх 
умов життя. Спадкоємна ритміка життєвого циклу визначається конкретною 
таксономічною належністю комахи, вона є суворо індивідуальною для кож-
ного виду. Важливий вплив на тривалість життєвого циклу справляють 
чинники зовнішнього середовища. Усе їх різноманіття можна поділити на 
чотири категорії:1

1) абіотичні, або неорганічні: вплив на організм кліматичних умов (тепла, 
вологості, світла тощо), а також таких чинників, як сила тяжіння, склад і 
властивості атмосфери, радіоактивність, рельєф поверхні тощо;

2) гідро-едафічні, або водно-ґрунтові: вплив води і ґрунту як особливих 
середовищ існування організмів;

3) біотичні, або органічні: вплив на організми живих сил природи, від-
носини між організмами на основі харчування, внутрішньовидові відносини 
і т. ін.;

4) антропічні: вплив на природу й організм діяльності людини (освоєн-
ня земель, вирубання лісів, будівництво гідроспоруд тощо).

Оскільки некробіонтні форми комах менше залежать від водно-ґрунтових 
умов та антропічних чинників, більш докладно розглянемо абіотичні та біо-
тичні чинники.

Абіотичні чинники:
а) температура середовища. Тепловий, або термічний, чинник відіграє 

для комах особливо важливу роль. Пояснюється це тим, що комахи є пой-
кілотермними організмами, тобто мають непостійну температуру тіла. 
Температура тіла комахи та її стан закономірно змінюються при змінах 
зовнішніх температур. Активна життєдіяльність комахи можлива лише в 
межах конкретного діапазону температур, який у різних видів може бути 
різним. Швидкість розвитку комах значною мірою залежить від темпе-
ратурних умов середовища. Розвиток може проходити тільки в межах 
конкретних температурних кордонів – верхнього та нижнього; вище 
верхнього температурного і нижче нижнього температурного кордонів 
фізіологічні процеси гальмуються та розвиток закінчується. Відповідно 
наведеному ці кордони одержали назву верхнього і нижнього порогів 
розвитку. Температури, що знаходяться вище нижнього порогу розвитку 
і не перевищують межи верхнього порогу, називають ефективними тем-
пературами. Тільки вони здатні забезпечити розвиток комахи, тобто лише 
вони мають властивість викликати активізацію фізіологічних процесів і 

1 Див.: Яхонтов В. В. Экология насекомых. — М., 1964.
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дати належний ефект – вивести комаху з нульового стану розвитку. Для 
завершення всього свого розвитку кожному виду комах необхідна певна 
кількість теплової енергії. Ця її кількість позначається поняттям суми 
ефективних температур;

б) вологість середовища. Показники вологості середовища є різнома-
нітними, але в екології комах найбільше значення має відносна вологість 
повітря, тобто відсоток насичення його водяними парами. Вплив вологості 
різноманітний: він змінює вміст води в тканинах комахи, а в зв’язку з цим 
впливає на її поведінку, плідність, життєздатність;

в) вплив світла. Світло є чинником, що регулює річний життєвий цикл 
видів: тривалий фотоперіод сприяє безперешкодному розвитку багатьох ви-
дів, у той час як короткий фотоперіод, що настає наприкінці літа – початку 
осені, стимулює перехід до стану діапаузи. Світло впливає також на добову 
активність комах.

Біотичні чинники:
а) харчова спеціалізація. Їжа являє собою істотний чинник зростання 

будь-якого організму і, звичайно, має велике значення в житті комах. Як їжу 
комахи використовують різний органічний матеріал – живий і мертвий. Від-
повідно до характеру споживаної їжі комах можна поділити на такі групи: 
сапрофаги (харчуються мертвою органічною речовиною); фітофаги (харчу-
ються на живих рослинах); зоофаги (харчуються на живих тваринах). Ши-
роке розповсюдження харчової спеціалізації серед комах має велике біоло-
гічне значення. З одного боку, вона послаблює міжвидову конкуренцію, 
оскільки перешкоджає накопиченню на одному і тому самому виді їжі вели-
кої кількості схожих за вимогами видів комах, а з другого – харчування на 
найбільш придатних субстратах, для яких вже пройшло звикання, забезпечує 
найвищі виживання та плідність виду. 

б) взаємовідносини виду з конкурентами або ворогами. Оскільки не-
кробіонтні форми є вузькоспеціалізованими у своєму середовищі існування 
та харчування, конкуренція для них виявляється в сукцесійних процесах, що 
проходять на трупах у міру їх розкладення. Крім цього, комахи мають чис-
ленних ворогів, а саме: патогенні мікроорганізми, паразитичні черв’яки, 
хижі та паразитичні комахи й інші членистоногі, хребетні тварини. Усі вони 
відіграють ту чи іншу роль в обмеженні розмноження та розповсюдження 
некробіонтних комах.

Експериментальні дослідження були спрямовані на вивчення основних 
рис біології модельних видів комах-некробіонтів (Silpha obscura, Thanatophilus 
sinuatus, Necrobia violacea, Lucilia caesar). Ці види обрано з таких причин: 
особини зазначених видів відмічені на всіх субстратах, що вивчалися (туш-
ки гуся, трупи собак, свиней, людей); особини даних видів на трупах, як 
правило, є численними; види є широко розповсюдженими і зустрічаються в 
різноманітних ценозах; дані з екології та біології названих видів повністю 
відсутні.

Дорослі комахи виду Necrobia violacea середнього розміру, тендітні; 
голова велика, не втягнута в передньогруди; вусики 11-членикові, булаво 
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видні; лапки 4-членикові; очі попереду вирізані; боки передньоспинки об-
лямовані на усьому протязі, тіло коротке, овальне; верх цілком синій або 
зелений; вусики та ноги темні; надкрила з глибокими крапковими рядами, 
що поступово зникають у вершин; довжина тіла 4–4,5 мм.

Личинки циліндричної форми, дещо сплющені у дорсовентральному 
напрямку, блідо-рожевого кольору. Голова дуже склеротизована, ширина її 
більша за довжину. Яйця шароподібної форми білого кольору, діаметром 
0,6–0,8 мм; з часом яйця збільшуються за розміром (до 1,2 мм); їх колір 
змінюється на світло-коричневий.

В експерименті перші екземпляри N. violacea з’являються на початку 
квітня; на трупах вони відмічаються на 2–4  добу після настання смерті. 
Імаго зустрічаються майже до повного скелетування трупа і висихання 
шкіряних покровів (до жовтня). Личинки з’являються на 4–6 добу після 
відкладення яєць (при низьких температурах цей строк може бути збіль-
шений до 14  діб). Личинки розвиваються 15–20 діб; лялечки – 12–
16 діб.

Доросли комахи виду Thanatophilus sinuatus – сплющені жуки чорного 
кольору, матові, середньої величини (9–12  мм); надкрила без крапкових 
борозенок; вусики з простою булавою; верх густо опушений; надкрила з 
трьома повздовжніми кілями (ребришками); вершина надкрил у самців об-
рублена, у самок округла й іноді виїмчаста; голова в прилеглих сірих або 
жовтуватих волосках; передньоспинка в коротких сірих і чорних волосках; 
надкрила майже голі, боки щитка в густих жовтих волосках.

Личинки Thanatophilus sinuatus мають більш чи менш камподеовидну 
форму тіла; червцева поверхня перетинчаста; грудні сегменти на червцево-
му боці склеротизовані нерівномірно; тергіти та стерніти всіх сегментів тіла 
мають бокові вирости – паратергіти і парастерніти; рухливі; личинка густо 
опушена; голова гіпогнатична, частково прикрита передньоспинкою; ноги 
ходильні, 5-членикові; личинки чорні. Личинки розвиваються швидко, мають 
три віки, відрізняються один від одного головним чином співвідношенням 
розмірів.

В експерименті перші екземпляри імаго відмічено на трупах на 9–12 добу 
після настання смерті, тобто тоді коли труп перебуває в значній стадії роз-
кладення і має сильний «трупний» запах. У перший же день реєстрації жуків 
спостерігався процес парування. Жуки зустрічаються майже до повного 
скелетування трупа і висихання шкіри; у природних умовах спостерігають-
ся з квітня до вересня. Появу личинок першого віку відмічено на 15 добу 
після настання смерті; мінімальна довжина тіла личинок – 3,5 мм. Макси-
мальної довжини тіла (16,0 мм) личинки досягали на 13 добу після появи на 
трупі; пізніше відмічалися личинки менших розмірів, тобто можна припус-
тити, що на одному трупі проходить розвиток декількох поколінь. Сума 
температур для розвитку личинок від мінімальних до максимальних роз-
мірів склала 152ºС.

Дорослі комахи виду Lucilia caeser мають такі ознаки: вусики 3-членикові, 
анальна жилка коротка, далеко не доходить до заднього краю крила; груди 
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та черевце металево-зелені, дуже блискучі, щупики жовті; ноги чорні, до-
вжина тіла 8–10 мм.

Личинки цього виду мають такі ознаки: рудимент головної капсули 
на поверхні голови відсутній; тіло червеподібне, без виростів; задні 
дихальця знаходяться безпосередньо на поверхні 8-го червцевого сег-
мента; задні дихальця з прямими дихальцевими щілинами; задній кінець 
тіла з віночком чітких бугорків. Пупарії (лялечки) цього виду мають 
продовжено-овальну форму, спочатку вони світло-коричневого кольору, 
а потім (через 1–2 доби залежно від температури) темно-коричневого. 
Задній кінець має саме таку будову, як і задній кінець личинок. Яйця 
цигароподібної формі білого кольору; під час розвитку змінюють колір 
на жовтуватий.

Мухи виду Lucilia ceasar з’являються наприкінці березня – на початку 
квітня. Вони заселяють труп протягом декількох годин після настання смер-
ті. Залежно від зовнішніх умов (температури повітря та ін.) розвиток яєць 
триває 1–2 доби; личинки мають три віки – їх розвиток триває від 12 до 
45 діб. Повний розвиток цих комах проходить за 15–80 діб.

Дорослі комахи виду Silpha obscura досить великого розміру (13–17 мм); 
вусики 11-членикові, булавовидні; лапки 5-членикові; надкрила з трьома 
повздовжніми ребришками; голова та передньоспинка мають волоски; голо-
ва за очами з перетяжкою; верх однокольоровий, чорний, матовий; боки 
надкрил рівномірно закруглені.

Личинки мокрицеподібної форми, тільки перший стерніт черевця пере-
тинчастий; тергіти та стерніти всіх сегментів тіла мають бокові вирос-
ти – паратергіти та парастерніти; голова гіпогнатична; ноги ходильні, 
5-членікові, личинки світло-бурі, з темним малюнком; довжина 20–25 мм. 
Яйця шароподібної форми білого кольору, діаметром 0,9–1,0 мм; з часом 
яйця збільшуються за розміром (до 1,8 мм); колір їх змінюється на темно-
сірий.

В експерименті перші екземпляри S. obscura з’являються у квітні; на 
трупах одинично вони відмічаються на 1–2 добу після настання смерті, 
але не затримуються на ньому. Даний вид є субдомінантним (малочис-
ленний). Найбільша кількість відмічається на 10–12 добу навесні та на 
6–7 добу влітку. Парування спостерігається на трупі. Яйця відкладають-
ся у поверхневий шар ґрунту під трупом. Розвиток яєць триває 5–6 діб. 
Личинки першого віку мають розмір 5–6 мм і їх розвиток триває 5–6 діб; 
личинки другого віку мають розмір 10–12 мм, їх розвиток триває 4–5 діб; 
личинки третього віку мають розмір 18–20 мм, їх розвиток триває 7–8 діб. 
У стадії передлялечки жуки перебувають 7–8 діб, у стадії лялечки – 
8–10 діб. Таким чином, повний цикл розвитку жуки виду S. оbscura про-
ходять приблизно за 43 доби навесні та за 36 діб улітку при середньо-
добовій температурі повітря 20–22ºС. Поява жуків на трупах спостеріга-
ється до кінця серпня.

Одержані результати дозволяють розширити можливості судово-
ентомологічної експертизи з метою вирішення питань про давність настан-
ня смерті.
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КІСТКОВОГО МАТЕРІАЛУ
ТВАРИН У СУДОВО-БІОЛОГІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

Розкрито методологічні підходи в судово-біологічній експертизі до до-
слідження кісткового матеріалу за різним ступенем його збережності. 
Показано, що вибір методики експертних досліджень залежить від стану 
кісткового матеріалу та поставлених завдань. Надано перелік завдань, які 
можуть вирішуватися остеологічною експертизою, а також розглянуто 
принципи остеологічних досліджень.

Раскрыты методологические подходы в судебно-биологической экспертизе 
при исследовании костного материала при разной степени его сохранности. 
Показано, что выбор методики экспертных исследований зависит от со-
стояния костного материала и поставленных задач. Представлен перечень 
задач, которые могут решаться остеологической экспертизой, а также 
рассмотрены принципы остеологических исследований.

Судово-біологічна експертиза, складовою частиною якої є дослідження 
об’єктів тваринного походження, у тому числі кісткового матеріалу, призна-
чається в справах щодо злочинів проти життя та здоров’я особи, проти 
власності, при порушенні природоохоронного законодавства; розслідуванні 
злочинів, пов’язаних із процесами вирощування, перероблення та реалізації 
продукції тваринництва, контрабанди тварин. Як правило, матеріал надхо-
дить на експертизу з метою встановлення видової, статевої, вікової належ-
ностей і вирішення інших завдань.

При цьому достатньо інформативними за змістом ознак є кістки скелета. 
Проблематичністю дослідження цих об’єктів є відсутність систематизованих 
даних для вирішення зазначених завдань. Питання методики дослідження у 
справах про правопорушення у сфері тваринництва, пов’язані із знищенням 
трупів тварин різними способами, не знайшли ще належного висвітлення на 
сторінках спеціальної літератури. Справи даної категорії є досить складни-
ми як у галузі розслідування злочинів, так і в експертному провадженні.

Подібні остеологічні дослідження є складними ще й тому, що вимагають 
від експерта детальних знань із морфології і порівняльної анатомії кісток 
скелета. У разі ж механічних ушкоджень, спалювання трупа або кісток за-
битої тварини з метою знищення слідів злочину, тривалої дії на них чинни-
ків зовнішнього середовища, характерні видові ознаки кісток втрачаються, 
і визначення таксономічної належності останніх остеоскопічним або 
порівняльно-анатомічним методами1 стає неможливим або дискусійним і 

1 Див.: Яценко І. В. Анатомічні параметри тазових кісток диких і доместикованих 
видів дрібних тварин, як критерії ідентифікації у судовій ветеринарній медицині // 
Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — 2005. — № 2. — 
С. 126–129.
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необґрунтованим. Літературні дані щодо цієї проблеми не численні та не 
систематизовані.

Проте в арсеналі судово-біологічної експертизи існують інші інформа-
тивні методи: остеометричний1, математичного моделювання2, дискримі-
нантного аналізу3, рентгенографічний, рентгеноденситометричний4, інфра-
червоної спектроскопії5, гістологічний, у тому числі з виготовлення шліфів6, 
емісійної спектрографії7, імуноферментний, з використанням полімеразної 
ланцюгової реакції8, радіовуглецевий аналіз.

Ці методи одержали широкий розвиток і застосування в судово-медичній 
експертизі при ідентифікації особи людини за фрагментами скелета. Але в 
судово-ветеринарній медицині, ветеринарно-санітарній експертизі й анато-
мії тварин вони мало апробовані у зв’язку з відсутністю розроблених мето-
дологічних підходів і діагностичних критеріїв для встановлення таксономіч-
ної належності.

Перспективним науковим напрямком остеологічних досліджень буде 
розроблення методології створення і використання комп’ютерних техноло-
гій в експертній практиці ветеринарної медицини. Це забезпечить високу 
якість і надійність остеологічних досліджень при мінімальних витратах 
матеріальних ресурсів і скоротить строки проведення експертиз.

Отже, наші зусилля були спрямовані на розроблення методології до-
слідження кісткового матеріалу в судово-біологічній експертизі. Ця система 

1 Див.: Звягин В. Н., Замятина А. О., Галицкая О. И. Диагностика массивности 
скелета и соматотипа человека по костям кисти // Суд.-мед. экспертиза. — 2003. — 
№ 6. — С. 19–25.

2 Див.: Суворов В. В. Судебно-медицинское определение пола, длины тела и 
принадлежности одному скелету костей верхней конечности методом математиче-
ского моделирования: Автореф. диc. ... канд. мед. наук. — М., 1983.

3 Див.: Яценко І. В, Гетманець О. М, Раковський Я. П. Встановлення видової 
належності дрібних тварин за остеометричними параметрами нижньощелепної 
кістки методом дискримінантного аналізу в судовій ветеринарній медицині // Вісник 
Білоцерківського державного аграрного університету. — 2006. — Вип. 39. — С. 219–
225.

4 Див.: Незнакомцева Е. П., Туровцев А. И. Возрастные и индивидуальные осо-
бенности лобкового симфиза по данным рентгенографии // Первый съезд судебных 
медиков Украины. — К., 1987. — С. 146–147.

5 Див.: Васильев А. Н. Судебно−медицинские возможности определения возрас-
та плодов человека методом инфракрасной спектроскопии: Автореф. дис. … канд. 
мед. наук. — Алма-Ата, 1976.

6 Див.: Гладышев Ю. М., Мелихов М. И. Определение видовой и возрастной при-
надлежности костных фрагментов по их микроскопическим особенностям // Матер. 
конф. суд. мед. Казахстана. — Алма-Ата, 1968. — С. 442–444.

7 Див.: Татаренко В. А. Эмиссионный спектральный анализ в судебно-
медицинской практике: Практ. руководство / МОЗ Украины; ГММУ. — Х., 1999; 
Туровцев А. И., Трофимова Г. Д. Комплексное исследование губчатого вещества для 
видовой дифференциации костных останков // Судебно-медицинская травматология 
и новые экспертные методы в борьбе с преступлениями против личности. — Каунас, 
1981. — С. 161–162.

8 Див.: Смирнов А. М., Туник А. Н., Светличкин В. В. и др. Определение видовой 
принадлежности мяса и мясопродуктов // Ветеринария. — 2005. — № 5. — С. 52–54.
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ґрунтується на дослідженнях у напрямку поступового переходу від простих 
методів до більш складних. Це забезпечує технологічність експертизи й 
одержання її обґрунтованих результатів1.

Завдання досліджень − розробити і науково обґрунтувати методологіч-
ні основи дослідження кісткового матеріалу за його різним ступенем ці-
лісності в судово-біологічній експертизі для одержання обґрунтованих 
висновків.

Судова остеологія – розділ судово-біологічної науки, яка досліджує 
кістковий матеріал для вирішення питань медичного, ветеринарного, біо-
логічного характеру відповідно до потреб правосуддя. Основою успішного 
вирішення різних завдань є методологія – учення про структуру, логічну 
організацію, методи і засоби діяльності. Методологія остеологічних дослід-
жень спрямована на виявлення біологічних закономірностей за комплексом 
об’єктивних ознак, які виявляють у кісткових органах або їх фрагментах. 
Вирішення цього завдання можливе за умови правильного, логічного і 
системного підходу до всього процесу остеологічних досліджень. Системний 
підхід сприяє адекватному розв’язанню проблеми, орієнтує дослід ження на 
розкриття цілісності об’єкта. Суворе додержання послідовності процедур у 
процесі проведення остеологічних експертиз зумовлене адекватністю від-
творення в пізнанні складності та багатогранності взаємозв’язків біологічних 
особливостей об’єкта дослідження.

Розпочинаючи остеологічні дослідження експерт обирає оптимальну 
схему, виходячи з кількості наданого матеріалу, його стану, завдань, постав-
лених на вирішення. Головне, аби були витримані основні принципи, на яких 
базується судово-експертна діяльність: об’єктивність, обґрунтованість, пра-
вильність, правдивість і повнота досліджень2.

У результаті дослідження кісткового матеріалу можуть бути вирішені 
такі діагностичні (1−7) й ідентифікаційні (8) завдання:

— встановлення кількості тварин за дослідженими кістками;
— визначення видової належності кісткового матеріалу;
— з’ясування статі тварини за кістковим матеріалом;
— встановлення маси тіла тварини;
— визначення вікових критеріїв кісткового матеріалу;
— встановлення механізму травматичних ушкоджень чи розчленування 

скелета;
— з’ясування строку перебування кісток у зовнішньому середовищі чи 

часу настання смерті суб’єкта;
— належність кісткового матеріалу конкретній тварині.
1 Див.: Смирнова С. А., Семенов Н. В. Информационные технологии в судебной 

экспертизе // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — Вип. 3. — Х., 
2003. — С. 74−78; Роговский П. Я., Репецкий Н. С. Определение видовой принадлеж-
ности мяса зайца, кролика домашнего и нутрии по анатомическому строению костей // 
Морфологические особенности домашних млекопитающих. — К., 1984. — С. 31−41.

2 Див.: Закон України «Про судову експертизу» від 25 лютого 1994 р. № 4038-
ХII (із змінами та доповненнями, внесеними законами України від 3 квітня 2003 р. 
№ 662-IV і від 9 вересня 2004 р. № 1992-IV).
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Вирішення основних завдань судово-остеологічних досліджень залежить 
від ступеня розвитку остеологічної науки та засобів реалізації науково обґрун-
тованих і достатньо перевірених практикою методів дослідження. Проте при 
виборі алгоритму встановлення таксономічної належності для забезпечення 
достовірних результатів необхідно додержуватися таких принципів:

— адекватність відтворення результатів дослідження вихідних даних з 
метою одержання справжньої уяви про об’єкт;

— інформативність вихідного та порівняльного матеріалів;
— вибір методики дослідження;
— доступність апаратних засобів для одержання вихідних даних;
— простота оброблення вихідних даних за методикою, що пропону-

ється;
— можливість формалізації вихідних даних для зручності в роботі;
— достатньо надійне математичне обґрунтування методики.
Головним з них є принцип адекватності відтворення результатів дослід ження 

вихідних даних з метою одержання справжньої уяви про об’єкт. Тому, обираю-
чи методики остеологічних досліджень, у першу чергу, слід виходити з відпо-
відності запропонованого способу досліджень адекватності результатів.

Основною вимогою при виборі методики дослідження є простота і на-
дійність, а також одержання об’єктивних, обґрунтованих, правдивих, пра-
вильних, мотивованих результатів, які будуть покладені в основу формулю-
вання висновку експертизи1. Бажаним є використання найпростіших (у міру 
необхідної можливості), доступних, інформативних і недорогих методик. 
Якщо при цьому буде одержано необхідний ефект (вирішення поставленого 
завдання), можна обійтися без подальшого ускладнення дослідження. Ме-
тодологічно правильно планувати дослідження в напрямку поступового 
переходу від простих методик (способів) до складних, що забезпечує техно-
логічність експертизи.

З огляду на це, на першому етапі остеологічних досліджень має бути 
вирішене питання щодо встановлення видової належності кісткової тканини. 
Зрозуміло, що на початковому етапі необхідно з’ясувати належність кісток 
людині чи тварині. Якщо встановлена належність об’єкта до скелета люди-
ни, то всі подальші дослідження стосовно ототожнення особи людини стають 
зайвими, оскільки згідно з чинним законодавством України органи і ткани-
ни людини досліджуються в бюро судово-медичної експертизи2. Але якщо 
буде встановлено, що кістки належать тварині, то на наступному етапі треба 
з’ясувати їх вікову, статеву, породну належності, масу тіла за скелетом тощо 
для вирішення питання про зіставлення даних матеріалів справи з виснов-
ками судової експертизи.

Завдання з встановлення виду, віку, статі, породи, маси тіла тварини за кіст-
ковою тканиною є діагностичними. Наприклад, при порівняльно-анатомічному 
дослідженні черепа близьких, на перший погляд, видів тварин − нутрії та байбака 

1 Див.: Репешко П. І. Щодо регламентації вимог до висновку судового експерта 
в законодавстві України // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 
2004. — Вип. 4. — С. 36–39.

2 Див.: Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експерт-
них досліджень // Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня1998 р. № 53/5 
(із змінами та доповненнями).
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степового, встановлено, що їх спільними ознаками є наявність лунок для двох 
різців, незамкненість кісткової орбіти, відсутність орбітальної дуги; подібними є 
форма і пропорції черепа. У той же час навіть при наявності спільних ознак че-
репа все ж таки можна виявити й ознаки черепа, характерні лише для конкретно-
го виду тварин, тобто надійних у таксономічному аспекті. Видоспецифічні кри-
терії черепів зазначених тварин наведено в табл. 1.

Т а б л и ц я  1
Порівняльно-анатомічна характеристика черепів байбака 

степового та нутрії
Ознаки черепа Череп байбака Череп нутрії

Кількість лунок для 
кутніх зубів з одного 
боку

5 4

Лівий і правий ряди 
кутніх зубів знахо-
дяться

під кутом, вершини спря-
мовані аборально, лунки 
останніх кутніх зубів від-
далені, розділені горизон-
тальними пластинками під-
небінних кісток

рострально, лунки перших 
кутніх зубів зближені

Хоани вузькі (7 мм), довгі, їх перед-
ній край заокруглений

широкі (10 мм), короткі, їх пе-
редній край клиноподібний

Кістковий міхур округлий видовжений
Рваний отвір слабко виражений, щеле-

поподібний
дуже добре розвинутий

Зовнішній середній 
сагітальний гребінь

довгий, високий, у перед-
ній половині тім’яних кіс-
ток переходить у чітко ви-
ражені лобові гребені, які 
зливаються з виличними 
відростками лобової кістки

низький, на середині довжини 
тім’яних кісток переходить у 
слабко виражені лобові гребе-
ні, які не досягають виличних 
відростків лобових кісток

Виличний відросток 
лобової кістки

добре виражений, довгий 
(до 13−15 мм), спрямова-
ний вентрально

дуже слабко виражений, у вигля-
ді незначного відростка на верх-
ньому краю кісткової орбіти

Висковий відросток 
виличної кістки

1−2 мм, загострений 4 мм, потовщений

Вилична дуга вузька широка
Підорбітальний отвір 
і канал

щілиноподібний, малих 
розмірів

дуже великих розмірів (діа-
метр до 1,5–2 см), розташова-
ний попереду кісткової орбіти, 
його верхній край знаходиться 
на одному рівні з верхнім кра-
єм кісткової орбіти

Лицьовий гребінь виражений, є продовжен-
ням виличної дуги

замінений лицьовою дугою

Яремні відростки дуже короткі масивні, довгі, ключкоподібні
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Користуючись таким широким спектром таксономічних критеріїв, 
можна встановити видоспецифічні ознаки анатомічно цілого черепа чи 
окремих його уламків, які зберегли хоча б окремі анатомічні специфічні 
характеристики.

Важливою умовою успішного вирішення питань судово-остеологічних 
досліджень є інформативність як вихідного матеріалу досліджень (кількість 
і ступінь цілості кісткових об’єктів), так і порівняльного, який дозволяє 
одержати комплекс ознак, що характеризує об’єкт ідентифікації (рис. 1).

Нині в розпорядженні остеології як науки є достатня кількість методів 
виявлення видових, статевих, вікових, групових тощо характеристик кіст-
кового матеріалу. Важливим критерієм в остеологічній експертизі є взаємна 
однозначність інформації, повнота й об’єктивність її передачі та сприйняття 
сприймаючим суб’єктом або технічним пристроєм.

Рис. 1. Критерії кісткового матеріалу в судово-біологічній експертизі 
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У практиці остеологічної експертизи користуються якісним, кількісним 
і структурним підходами до об’єктів дослідження. Якісний підхід передбачає 
використання описових характеристик. Вживаються такі ознаки, як ступінь 
розвитку осифікації, ступінь розвитку горбистостей, кутоватостей (нечітка 
чи виразна), величина відростків (довгі, короткі), гребенів (високі, низькі) 
форма отвору чи поверхні (округла, поперечно-овальна, трапецієподібна, 
чотирикутна, прямокутна тощо).

Описові (якісні) ознаки є менш об’єктивними проти метричних (кіль-
кісних), вони важче піддаються математичному аналізу. Так, нами проведе-
но порівняльно-анатомічні дослідження кісток скелета дрібних ссавців1 
(наприклад, плечова кістка байбака має такі анатомічні особливості: над-
блоковий і надвиростковий отвори добре виражені; дельтоподібна горбис-
тість у вигляді гребеня; дистальний латеральний гребінь розвинутий добре, 
тягнеться від середини діафізу до латерального надвиростка. Плечова кістка 
нутрії має виражений надблоковий отвір, надвиростковий − відсутній; дель-
топодібна горбистість у вигляді високого горбка; дистальний латеральний 
гребінь відсутній). Оцінка якісних критеріїв може бути суб’єктивною.

Невід’ємною умовою остеологічних досліджень для зручності в роботі є 
формалізація вихідних даних. Формалізація – це подання будь-якої змістовної 
інформації (міркувань, описів, наукової теорії) у вигляді формальної системи 
із застосуванням математичного принципу. У процесі проведення судово-
остеологічних досліджень експерт повинен прагнути не тільки скласти якісну 
характеристику ознак об’єкта, а й надати його кількісне визначення, що до-
сягається створенням формалізованої системи опису цих ознак і процедур 
дослідження. Такий підхід однозначно вказує на ознаки і позбавляє дослідни-
ка суб’єктивного підходу до розв’язання проблеми, створює оптимальні 
умови для використання новітніх інформаційних технологій при вирішенні 
поставленого завдання.

Остеометричні дослідження потребують обов’язкового математичного 
оброблення результатів для об’єктивної оцінки. При всебічному статистич-
ному обробленні остеометричних даних можна визначити їх правильність і 
придатність для практичного використання, а також виявити певні біологіч-
ні закономірності.

Іншими нашими дослідженнями2 наведено остеометричні ознаки стег-
нової кістки дрібних ссавців і проведено дискримінантний аналіз. Такі дані 
легко обробляються математично і значною мірою є об’єктивними, дозво-
ляють тлумачити й обґрунтовувати кожну аналізовану ознаку. Найбільш 
об’єктивні та ґрунтовні результати можна одержати шляхом комплексного 
використання двох засобів: якісного і кількісного, тобто структурного. 

1 Див.: Яценко І. В. Комплексне дослідження плечової кістки дрібних ссавців для 
судово-ветеринарного встановлення її видової належності // Зб. наук. праць Харків. 
держ. зоовет. акад. — Х., 2008. — Вип. 16 (41). — Т. 3. — Ч. 2. — С. 217−230.

2 Див.: Яценко І. В, Гетманець О. М. Застосування дискримінантного аналізу 
для встановлення видової належності анатомічно цілої і фрагментованої стегнової 
кістки у судовій остеологічній експертизі // Проблеми зооінженерії та ветеринарної 
медицини: Зб. наук. праць Харк. держ. зоовет. акад. — Х., 2007. — Вип. 14 (39). — 
Т. 1. — Ч. 2. — С. 243–251.
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А. І. Уємов1, крім якісного підходу в процесі ідентифікації, звертає увагу на 
підхід з використанням інформаційних технологій, що дозволяє перейти від 
якісного аналізу ознак до структурного.

Структурний аналіз у системі ідентифікаційного процесу дає змогу 
розкрити математичний зміст ідентифікаційної інформації як відбитого роз-
маїття, яке відображається математичними засобами перетворення структу-
ри об’єкта, що відображається, в структуру відображаючого2.

Отже, засобом реалізації структурного підходу до об’єктів, що дослі-
джуються, є математичні й описові поняття та методи. Цим забезпечується 
більш висока ступінь об’єктивності встановлених результатів проти якісно-
го підходу. Вибір методик дослідження та послідовність їх використання 
залежать від стану об’єктів і завдання дослідження (рис. 2).

Рис. 2. Схема вибору методик дослідження кісткового матеріалу 

Наявність цілих кісток, без ознак розпаду, ушкоджень у більшості ви-
падків гарантує експерту позитивні результати дослідження. Якщо кістки 
фрагментовані, ушкоджені дією чинників зовнішнього середовища, у тому 
числі піддавалися спалюванню, переробленню на м’ясо-кісткове борошно, 
працювати з таким матеріалом важче. Подібна ситуація потребує підбору 
спеціальних методик дослідження матеріалу (рис. 3).

1 Див.: Уемов А. И. Вещи, свойства и отношения. — М., 1963.
2 Див.: Сегай М. Я. Методология судебной идентификации. — К., 1970.
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Методи дослідження

Попередній стан кісткового матеріалу

Анатомічно 
цілий

Великі
уламки

Дрібні чи 
спалені 
уламки

Дрібні 
фрагменти, 
порошко-
подібний 
стан

Остеоскопія

+
Порівняльно-
анатомічний метод

+

Остеометрія
Дискримінантний аналіз
Метод математичного 
моделювання
Рентгенографія

+

Рентгеноденситометрія 
Інфрачервона 
спектроскопія
Гістологічний
Виготовлення шліфів
Емісійна спектрографія
Рентгеноспектральний 
аналіз
Імуноферментний метод

+Полімеразна ланцюгова 
реакція
Радіовуглецевий аналіз

Рис. 3. Методи дослідження кісткового матеріалу 
за різного ступеня цілості

Важливим принципом остеологічних досліджень є доступність вимірю-
вальних засобів для одержання початкових даних. Класичні остеологічні 
методики не потребують спеціальних складних пристроїв. Для цього можна 
задовольнитися штангенциркулем, транспортиром, мірною стрічкою, ліній-
кою, вимірювальним штативом та ін.

Підвищення вимог до інформативності та наукового обґрунтування екс-
пертних висновків привели до впровадження в остеологію нових способів 
одержання інформації про кістковий матеріал, наприклад, виготовлення 
кісткових шліфів на спеціальних шліфувальних пристроях, гістологічних 
препаратів, використання емісійної спектрографії, електронної мікроскопії, 
комп’ютерної томографії тощо.

Результати, одержанні в процесі проведення остеологічних досліджень, 
значною мірою залежать від простоти оброблення вихідних даних за мето-
дикою, яка пропонується. Дані, одержані на основі остеометрії, обробляють-
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ся шляхом розв’язування простих рівнянь (регресія, кореляційний чи дис-
кримінантний аналіз) для діагностики живої маси, віку тощо.

Відпрацьовані остеометричні методики побудовано на аналізі підібраної 
колекції об’єктів, при дослідженні яких експерт розраховує виявити дифе-
ренцюючі критерії об’єктів, що зіставляються. Аналіз одержаних функцій 
розподілу допомагає усвідомлювати й оцінювати отримані дані.

Успіх досліджень значною мірою залежить від кваліфікації та досвіду 
експерта. Експерт, який проводить судово-остеологічні дослідження, повинен 
досконало знати морфологію та видові, вікові, породні, статеві й інші особ-
ливості опорно-рухового апарата. У деяких випадках зробити експертний 
висновок у категоричній формі взагалі неможливо. Застосовування ймовір-
ної форми в експертній практиці є небажаним, бо не дає однозначної відпо-
віді на поставлені питання і може бути невірно витлумачена слідчим чи 
судом.

Таким чином, нами розкрито й обґрунтовано методологічні підходи в 
судово-біологічній експертизі при дослідженні кісткового матеріалу за його 
різним ступенем цілості. Показано, що вибір методики експертних дослід-
жень залежить від стану кісткового матеріалу та поставлених завдань. На-
дано перелік завдань, які можуть вирішуватися остеологічною експертизою, 
розглянуто принципи та технологічність остеологічних досліджень.
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М. С. Корчан, заведующий лаборатори-
ей Харьковского НИИСЭ, кандидат 
юридических наук, старший научный 
сотрудник,
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рой технологии машиностроения и ре-
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ного автодорожного университета, 
доктор технических наук, профессор,
Ю. В. Тарасов, доцент кафедры техно-
логии машиностроения и ремонта ма-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФРИКЦИОННЫХ 
ПАР ПЕРЕДНИХ И ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ

Здійснено статистичну оцінку стабільності гальмових механізмів лег-
кових автомобілів.

Произведена статистическая оценка стабильности тормозных меха-
низмов легковых автомобилей.

Тормозные колодки – один из основных элементов тормозной системы, 
обеспечивающих активную безопасность автотранспортных средств (АТС). 
Обеспечение безопасности движения является настолько актуальным, что 
Европейская Экономическая Комиссия ООН, куда входят Украина, РФ и 
некоторые другие страны СНГ, разработала специальные требования к 
тормозным системам АТС в целом (Правила № 13 ЕЭК ООН), а также к 
тормозным накладкам, которые используются как запасные части 
транспортных средств (Правила № 90 ЕЭК ООН). С 1 июля 2002 г. они 
введены в действие в Украине как государственные стандарты. Тормозные 
колодки одними из первых запасных частей были включены в перечень про-
дукции, подлежащей обязательной сертификации. 

Известно, что сегодня Украина занимает одно из первых мест в Европе 
по числу дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на автодорогах, что 
вынуждает тщательно и всесторонне исследовать причины и условия их 
возникновения. Очень часто одной из причин ДТП является низкое качество 

М С Корчано заведующий лаборатори

СУДОВІ ІНЖЕНЕРНО-СУДОВІ ІНЖЕНЕРНО-
ТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ
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тормозных колодок, устанавливаемых на АТС. В бывшем СССР вопросами, 
связанными с сертификацией тормозных колодок, занимался институт ВНИ-
ИАТИ (ныне ОАО «ТИИР», Ярославль, Россия). По его методикам и на 
машинах трения работали многие сертификационные центры в Советском 
Союзе и продолжают работать в странах СНГ. Проблема возникла в связи с 
тем, что если завод-изготовитель, выпуская автомобиль с конвейера, про-
водит комплексную оценку, проверку его тормозных свойств и четко опреде-
ляет круг предприятий-поставщиков тормозных колодок, то при эксплуатации, 
особенно на рынке старых советских автомобилей, таких как ВАЗ, ГАЗ, 
АЗЛК, отсутствует какой-либо контроль качества тормозных колодок. Кроме 
того, в продаже имеется большое количество тормозных колодок различных 
фирм-производителей. Но даже при условии, что водитель автомобиля, знает, 
что на одну ось на правое и левое колеса нежелательно устанавливать разные 
колодки, и покупает комплект, то эти колодки в лучшем случае прошли 
сертификацию по советским методикам на одиночном тормозе. И далеко не 
все накладки, используемые сегодня на АТС, соответствуют даже тем тре-
бованиям, которые существовали ранее – вследствие своей фрикционной 
нестабильности эти материалы могут давать совершенно различные пока-
затели при торможении.

К чему приводит фрикционная нестабильность? Если на одном тормоз-
ном механизме уменьшится коэффициент трения, то, следовательно, ухуд-
шаться тормозные качества АТС. Если на тормозных механизмах различных 
осей меняется коэффициент трения, то меняется и распределение тормозных 
сил между осями, которое нарушает заложенную заводом-изготовителем 
гарантию безопасности. Это может привести к опережающему блокирова-
нию колес задней оси и заносу автомобиля. Эти явления приведут к сниже-
нию эффективности торможения и нарушению курсовой устойчивости авто-
мобиля.

Проведенный нами анализ информации свидетельствует о следую-
щем.

На рис. 1 представлены результаты анализа, проведенного ОАО «ТИИР» 
для общества защиты прав потребителей и подтверждающего обширное 
наличие на рынке поддельной продукции. Анализ также свидетельствует о 
том, что иногда в ДТП участвуют автомобили с такими тормозными наклад-
ками. При этом необходимо точно определить причину ДТП и выяснить, не 
явились ли тормозные колодки причиной ДТП.

Изучение литературы показало, что сегодня никто в мире не проводит 
комплексную проверку сочетаний тормозных колодок на передней и задней 
осях1. Как правило, оцениваются трибофизические свойства тормозных 
материалов максимум для одного тормозного механизма на машине трения 
и инерционном стенде (определение температур фрикционных поверхностей 
тормозов при торможении, коэффициентов трения), после чего выдается 
разрешение на их эксплуатацию. Но при этом не рассматривается необхо-
димость приобретения в комплекте передних и задних тормозных колодок.

1 См.: [Электронный ресурс] (www.tiir.ru/info). — 20.05.2008; Шевцов Д. Трение 
скольжения // Авторевю. — 2002. — № 4. — С. 32–35.
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Тормозные свойства автомобилей в значительной степени определяют-
ся стабильностью коэффициента трения фрикционных пар тормозных ме-
ханизмов. Проведенные исследования показали, что наибольшее влияние на 
устойчивость движения автомобиля оказывает неравномерность параметров 
передних тормозных механизмов1.

Тормозные накладки различных фирм-производителей из многих стран 
ближнего и дальнего зарубежья обладают разными физико-трибологическими 
характеристиками. Нами проанализирована стабильность тормозных меха-
низмов при различных сочетаниях передних и задних тормозных колодок 
автомобиля второго класса АЗЛК-2140. Эффективность рабочей тормозной 
системы этого автомобиля при нагретых тормозных механизмах определяли 
испытанием по типу 1, которое состоит из двух этапов:

— предварительного, за время которого тормозные механизмы нагрева-
лись;

— основного, во время которого определялась остаточная эффективность 
рабочей тормозной системы.

Для экспериментов использовались комплекты задних тормозных коло-
док барабанного типа производителей Миг (Днепропетровск), Харьков и 
Начало (ТИИР-445) (Набережные Челны, Россия).

Для передних тормозных механизмов использовались тормозные колод-
ки производства фирм Dafmi (Днепропетровск), DBB (Днепропетровск), Best 
(Днепропетровск), Соболь (Вольнянск, Запорожская область) и российского 

1 См.: Иларионов В. А. Эксплуатационные свойства автомобиля. — М., 1966; 
Волков В. П. Обеспечение стабильности тормозных свойств автотранспортных 
средств. — Х., 2003; Джонс И. С. Влияние параметров автомобиля на дорожно-
транспортные происшествия. — М., 1979; Шахов А. Л. Исследование состояния тор-
мозной системы легковых автомобилей в условиях эксплуатации и его влияние на 
безопасность дорожного движения: Дис. … канд. техн. наук: 05.22.10. — Х., 1975.

Рис. 1. Фрикционные свойства поддельных колодок дисковых тормозов

0С
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производства: ОАО ТИИР (Ярославль), BAТИ (Волгоград), Сильва (За-
волжск). Все тормозные колодки имели голограмму, подтверждающую при-
менение безасбестовой композиционной смеси.

В таблице приведены варианты сочетания фрикционных накладок, 
используемых при проведении испытаний.

Т а б л и ц а
Варианты сочетаний различных типов фрикционных
накладок тормозной системы легкового автомобиля 

второго класса АЗЛК-2140

Накладки дискового 
тормоза

Накладки барабанного тормоза

Миг Харьков Начало (ТИИР-445)
ТИИР 1 8 15
Dafmi plus 2 9 16
DBB 3 10 17
Соболь 4 11 18
Best 5 12 19
BAТИ 6 13 20
Сильва 7 14 21

Предварительный этап испытаний (по типу 1) автомобиля второго клас-
са АЗЛК-2140 с полной массой проводился методом последовательных 
служебных торможений. Торможения выполнялись от начальной скорости 
22,2 м/с и до конечной, равной 11,1 м/с, с установившимся замедлением не 
менее 3,0 м/с2 на сухом, горизонтальном участке дороги.

Для оценки стабильности тормозных механизмов автомобиля вводим по-
казатель Jcp / Pcp (мм

2/кг), характеризующий взаимосвязь замедления автомоби-
ля и давления в контуре тормозной системы. Этот показатель предполагает 
оценку параметров стабильности тормозных свойств автомобиля при 
эксплуатации, т. е. показывает изменение замедления автомобиля при тормо-
жении в зависимости от состояния тормозной системы.

Введем понятие «рейтинг», т. е. какое сочетание фрикционных накладок 
автомобиля показало лучший результат

 
Jcp / Pcp при торможении. Это позво-

ляет объективно судить о том, какой вариант передних и задних тормозных 
накладок автомобиля обладает стабильностью относительно других коло-
док.

На рис 2, 3 представлены (в виде гистограмм) зависимости коэф-
фициента (Jcp / Pcp) от «рейтинга» стабильности сочетаний передних и за-
дних тормозных накладок на предварительном и основном этапах 
испытаний (по типу 1) соответственно. Линией Z («допустимая граница») 
показаны нормативные значения предварительных и основных режимов 
испытания при торможении автомобиля. Все значения, которые находятся 
выше линии Z (К1 – «рабочая зона»), соответствуют предъявляемым тре-
бованиям ДСТУ к торможению автомобиля при предварительном и осно-
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вном режимах испытания1. «Зона кризиса» (К2) – это часть графика, где 
все значения коэффициента (Jcp / Pcp) не соответствуют предъявленным 
требованиям ДСТУ. Для удобства над столбцами данных в гистограммах 
приведены значения, характеризующие варианты сочетаний тормозных 
накладок различных фирм-производителей в тормозных механизмах перед-
ней и задних осей автомобиля.

Рис. 2. Зависимость коэффициента (Jcp / Pcp) от «рейтинга» стабильности сочетаний 
тормозных накладок на предварительном этапе испытаний (по типу I, торможение 

12)

Рис. 3. Зависимость коэффициента (Jcp / Pcp) от «рейтинга» стабильности сочетаний 
тормозных накладок при основном этапе испытаний (по типу 1)

Полученные результаты свидетельствуют о том, какое именно сочетание 
тормозных колодок проявило себя более стабильно по отношению к другим. 
Очевидно, что те сочетания, которые оказались наиболее стабильными при 

1 См.: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения 
легковых автомобилей в отношении торможения. Национальный стандарт Украины. 
ДСТУ UN/ECE R 13-H-00:2002. — К., 2002.
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предварительном испытании (торможение 12), могут не подтвердить эти 
свойства при основном испытании. Это связано с физико-трибологическими 
характеристиками данного сочетания – при нагретых свыше 350°С тормозных 
колодках уменьшается коэффициент трения фрикционных пар, а следова-
тельно, и тормозные моменты в 1,25–1,40 раза, что необходимо учитывать 
при проектировании тормозных систем и прогнозировании тормозных 
свойств легковых автомобилей при эксплуатации1. Анализ результатов 
испытаний позволил установить, что серийные колодки «15» подобраны 
автозаводами не наилучшим образом, а оптимальные сочетания тормозных 
колодок для автомобиля второго класса АЗЛК-2140 – «1», «6», «9», «11».

Математическое ожидание, оценку коэффициента стабильности тормоз-
ного механизма автомобиля определяем по формуле

                               , 
 
где         – значение коэффициента стабильности тормозного механизма 

для i-го торможения автомобиля; N – число рассматриваемых торможений авто-
мобиля.

Среднее квадратичное отклонение коэффициента вариации коэффициента 
трения в эксперименті определяем по формуле

                             .

На рис. 4 приведена гистограмма статистического распределения по-
казателя оценки коэффициента стабильности тормозного механизма авто-
мобиля при основном этапе торможения для испытаний по типу 1. 

Анализ гистограммы показывает, что чаще всего значения коэффициента 
находятся в пределах 

     

   = 0,000324–0,2109.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.
1. Рекомендованные заводом-изготовителем тормозные колодки типа ТИИР 

на передней оси и для задней оси Начало (ТИИР-445) автомобиля второго 
класса АЗЛК-2140 по устойчивости движения обеспечивают стабильность 
тормозных свойств. Применение тормозных колодок на передней оси типа Со-
боль и для задней оси Начало (ТИИР-445) или Харьков обеспечивает более 
высокие показатели функциональной стабильности тормозной системы.

2. Результаты исследования могут быть использованы при проектировании 
тормозных механизмов автомобилей, при сертифицировании тормозных коло-
док и тормозных дисков (барабанов), а также при исследовании обстоятельств 
ДТП по установлению причин потери устойчивости движения АТС.

1 См.:  Волков В. П. Обеспечение стабильности тормозных свойств автотран-
спортных средств. — Х., 2003; Чичинадзе А. В., Браун Э. Д., Гинзбург А. Г., Игнатье-
ва З. В. Расчет, испытание и подбор фрикционных пар. — М., 1979.
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В. Т. Придиба, старший науковий спів-
робітник Львівського НДІСЕ, кандидат 
технічних наук

МОДЕЛЮВАННЯ ПЛОСКОГО РУХУ АВТОПОТЯГА В СТАНІ 
ЗАНОСУ

На підставі моделі плоского руху двомасової механічної системи роз-
роблено математичну модель руху автопотяга в стані заносу.

На основании плоского движения двухмассовой механической системы 
разработана математическая модель движения автопоезда в состоянии 
заноса.

Дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за учас-
тю автопотяга зазвичай супроводжується труднощами, зумовленими визна-
ченням його положення та швидкості в той чи інший момент часу, для якого 
експерт аналізує дорожню ситуацію. Завдання значно ускладнюється у разі, 
якщо автопотяг рухався в стані заносу. За таких обставин автомобіль-тягач 
і причіп рухаються кожен своєю траєкторією зі своїми швидкостями, які 
пов’язані між собою.

Завдання щодо встановлення закону руху видається доцільним 
розв’язувати методом чисельного моделювання (чисельного експерименту), 
результатом якого є визначення положення тіла в кожен момент досліджу-
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Рис. 4. Зависимость частоты событий R от коэффициента оценки стабильности 
тормозного механизма в заданный интервал значений при основном этапе 
торможения для испытаний по типу 1, где 1 – аппроксимирующая кривая
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ваного проміжку часу. Застосування чисельного моделювання руху тран-
спортного засобу при дослідженні обставин ДТП дає змогу експерту не 
тільки проаналізувати дорожню ситуацію для певного моменту часу, а й 
реконструювати механізм ДТП в цілому.

Чисельний експеримент відтворюватиме реальний процес тією мірою, 
у якій математична модель описує досліджуване явище. При цьому точність 
результатів розрахунків і ступінь відповідності відтвореного на їх основі 
руху транспортного засобу реальному процесу визначаються насамперед 
системою припущень, що лежать в основі прийнятої розрахункової схеми. 
Застосування простих розрахункових схем, побудованих з суттєвими при-
пущеннями, дозволяє, з одного боку, одержати прості аналітичні рішення, 
зручні для використання, а з другого – значно обмежує сферу їх застосуван-
ня і знижує точність одержаних результатів. Водночас надмірна деталізація 
при розробленні математичної моделі призводить до складних систем дифе-
ренціальних рівнянь, вирішення яких викликає труднощі та робить їх не-
придатними для практичного використання. Тому при моделюванні руху 
автопотяга обмежимося моделлю плоско-паралельного (плоского) руху і 
розглянемо його як двомасову механічну систему, що складається з двох 
твердих тіл – автомобіля-тягача масою 1m  з центром мас в точці 1С  і при-
чепа з масою 2m  та центром мас 2С , які з’єднані шарнірно. При цьому 
тертям в з’єднанні нехтуємо (рисунок).

Така розрахункова модель автопотяга дозволяє реалізувати два підходи 
при складанні диференціальних рівнянь його руху. Один з них полягає у 
використанні рівнянь Лагранжа ІІ роду, які виділяються своєю універсаль-
ністю і дозволяють завідомо виключити з розгляду невідому реакцію в 
з’єднанні причепа з тягачем1. При очевидній логічній простоті такого під-

1 Див.: Смерека І. П., Кузьо І. В., Придиба В. Т., Зінько Я. А. Теоретична механіка: 
Навч. посіб. — Львів, 2004.
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ходу його практична реалізація викликає значні труднощі через великий 
обсяг проміжних обчислень і громіздкість проміжних формул, обумовлених 
складністю взаємозв’язку кінетичної енергії системи від узагальнених ко-
ординат.

Тому для складання рівнянь руху автопотяга скористаємося наступним, 
більш складним за логікою, проте менш трудомістким алгоритмом:

— для кожного з двох тіл системи – окремо для автомобіля-тягача і 
окремо для причепа – запишемо рівняння плоско-паралельного руху. Для 
цього уявно роз’єднаємо причіп і тягач, а їх дію один на одного замінимо 
реакцією R

r
;

— оскільки плоский рух твердого тіла описується трьома диференціаль-
ними рівняннями, то одержимо систему із шести рівнянь. При цьому в 
кожне із шести рівнянь як невідомі увійдуть дві складові реакції взаємодії 
причепа із тягачем ( xR , yR ) та шість змінних, які визначають положення 
тягача та причепа (положення центра мас (х, у) та кут повороту (γ ) кожного 
з тіл);

— оскільки дана механічна система має чотири ступені вільності (тобто 
її положення однозначно визначається чотирма незалежними параметрами), 
то дві з шести змінних не будуть незалежними і їх можна виразити через 
інші чотири незалежні змінні. Замінивши в диференціальних рівняннях руху 
ці дві залежні змінні їх виразами, одержимо замкнуту систему із шести 
рівнянь з шістьма невідомими, а саме – чотирма змінними, що однозначно 
визначають положення механічної системи (автопотяга) та двома складови-
ми взаємодії причепа з тягачем.

Диференціальні рівняння плоского руху автомобіля-тягача, який роз-
глядаємо як тверде тіло, представлятимуть такі рівняння1:

де 1m  – маса автомобіля-тягача; 1J  – момент інерції тягача відносно 
вертикальної осі, що проходить через його центр мас 1C ; 1γ  – кут повороту 
тягача відносно цієї осі; 11, yx  – координати центра мас тягача; Fix, Fiy  – го-
ризонтальні складові реакції дороги на і-му колесі тягача; R

r
, xR , yR  – ре-

акція причепа у з’єднанні з тягачем та її складові; )(
1 iC FM
r

, )(
1

RM C
r

 – мо-
менти сил відносно вертикальної осі, що проходить через центр мас тягача; 
і = 1– k , де k  – кількість коліс в автомобілі-тягачі.

1 Див.: Смерека І. П., Кузьо І. В., Придиба В. Т., Зінько Я. А. Вказана праця.
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Аналогічно запишемо диференціальні рівняння руху причепа, врахову-
ючи при цьому, що на причіп з боку автомобіля в місці їх з’єднання діятиме 
сила R′

r
, рівна за величиною та протилежна за напрямком до реакції R

r
:

де 2m  – маса причепа; 2J  – момент інерції причепа відносно вертикаль-
ної осі, що проходить через його центр мас 2C ; nγ  – кут повороту причепа 
відносно цієї осі; 22 , yx  – координати центра мас причепа; Fjx, Fjy  – гори-
зонтальні складові реакції дороги на j -му колесі причепа; )(

2 jC FM
r

, 
)(

2
RM C
r

 – моменти сил відносно вертикальної осі, що проходить через центр 
мас 2C причепа; j  = 1– s , де s  – кількість коліс у причепі.

Таким чином, ми одержали шість диференціальних рівнянь (1)–(6), які опи-
сують плоский рух тягача та причепа. Слід зазначити, що всі ці рівняння пов’язані 
між собою наявністю у своїх правих частинах складових xR , yR  сили взаємодії 
тягача з причепом і утворюють систему рівнянь руху автопотяга в цілому.

Одержана система із шести рівнянь (1)–(6) плоского руху автопотяга 
містить дві невідомі складові xR  і yR  сили взаємодії R

r
 тягача з причепом і 

шість змінних: 111 ,, γyx , nyx γ,, 22 , які визначають положення елементів авто-
потяга (тягача та причепа) в кожен момент часу. Отже, дана система рівнянь 
є незамкненою і для її замикання необхідні додатково ще два рівняння.

Потрібні додаткові залежності одержимо на основі того, що ця механіч-
на система має чотири ступені вільності та для однозначного визначення її 
положення достатньо чотирьох, а не шести параметрів. Відтак, дві з шести 
змінних не є незалежними і їх можна виразити через інші чотири змінні.

Як чотири незалежні змінні оберемо такі параметри:
— координати центра мас тягача 11, yx ;
— кут повороту 1γ  тягача навколо вертикальної осі, що проходить через 

його центр мас 1C ;
— кут повороту 2γ  причепа відносно повздовжньої осі тягача в його 

обертальному русі навколо місця зчеплення з тягачем (сідла) – шарніра А 
згідно з розрахунковою схемою (рисунок).

Виразимо координати 22 , yx  центра мас причепа та кут nγ  його пово-
роту через прийняті незалежні змінні (див.рис.1): 
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2

dt
xd =

j
jxF xR , (4) 
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2

dt
yd =

j
jyF yR , (5) 

2J 2

2
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d n =

j
jC FM )(

2
)(

2
RM C , (6) 

2x = 1x – AC1 1cos – AC2 )cos( 21 = 1x – al 1cos – nl )cos( 21 , (7) 

2y = 1y – AC1 1sin – AC2 )sin( 21 = 1y – al 1sin – nl )sin( 21 ,  (8) 

n = 1+ 2 , (9 (9)
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де al , nl – віддаль від місця зчеплення причепа з тягачем (точки А) від-
повідно до центра мас 1С  тягача та до центра мас 2С  причепа.

Диференціюючи залежності (7)–(9), одержимо:

Підставляючи в рівняння (4)–(6) вирази для складових прискорення 
причепа згідно із залежностями (13)–(15) одержимо:

dt
dx2 =

dt
dx1 +

dt
d 1

al 1sin + (
dt

d 1 +
dt

d 2 ) nl )sin( 21 , (10) 

dt
dy2 =

dt
dy1 –

dt
d 1

al 1cos – (
dt

d 1 +
dt

d 2 ) nl )cos( 21 , (11) 

dt
d n =

dt
d 1 +

dt
d 2 , (12) 
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При відомих силах pF
r

 ( p = s + k  – кількість коліс в автопотягу), що 
діють з боку дорожнього покриття на його колеса, рівняння (16)–(21) утво-
рюють замкнену систему із шести диференціальних рівнянь, що містять 
шість невідомих ( 11, yx , 1γ , 2γ , xR , yR ) і становлять математичну модель 
плоского руху автопотяга в стані заносу. Результатом моделювання 
(розв’язання даної системи рівнянь) буде закон руху автопотяга, а також 
значення швидкості тягача, причепа та сили взаємодії в місці їх з’єднання в 
кожен момент досліджуваного проміжку часу. Задаючи різні комплекси ви-
хідних даних і початкових умов, можна моделювати рух автопотяга для 
конкретних дорожніх ситуацій.

В. М. Ковкін, завідувач сектору Хар-
ківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ 
НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РУХУ ПРИ ПЕРЕХРЕСНИХ 

ЗІТКНЕННЯХ

Викладено проблеми, які виникають в судовій автотехнічній експерти-
зі при вирішенні питань про відповідність вимогам Правил дорожнього руху 
України дій водіїв транспортних засобів при проїзді нерегульованих пере-
хресть доріг, що мають по декілька смуг для руху в одному напрямку.

Изложены проблемы, которые возникают в судебной автотехнической 
экспертизе при решении вопросов о соответствии требованиям Правил 
дорожного движения Украины действий водителей транспортных средств 
при проезде нерегулируемых перекрестков дорог, имеющих несколько полос 
для движения в одном направлении.

Практика розслідування дорожньо-транспортних пригод (ДТП) показує, 
що найбільш повно механізм будь-якої такої пригоди розкривається, якщо 
вирішене питання про наявність для конкретного водія транспортного засо-
бу (ТЗ) технічної можливості уникнути зіткнення. Міра відповідальності 
того чи іншого учасника ДТП також визначається на підставі вирішення 
основного питання: чи мав водій технічну можливість уникнути ДТП?
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З вимог п. 12.3 Правил дорожнього руху України (ПДРУ) випливає, що 
в разі виникнення небезпеки для руху або перешкоди, яку водій об’єктивно 
спроможний виявити, він повинен негайно вжити заходи для зменшення 
швидкості аж до повної зупинки ТЗ або безпечного для інших учасників 
руху об’їзду перешкоди1. При цьому в ПДРУ наведене поняття небезпеки 
для руху без її конкретизації. Небезпека для руху – це зміна дорожньої об-
становки або технічного стану ТЗ, яка загрожує безпеці дорожнього руху і 
змушує водія зменшити швидкість або зупинитися2.

Відповідно до методики дослідження зіткнень ТЗ на перехрестях доріг, 
яка існує в експертних установах на даний час, питання про наявність тех-
нічної можливості для водія ТЗ-1, який користується правом першочергово-
го проїзду перехрестя, уникнути зіткнення вирішується протягом двох етапів 
дослідження, фізична сутність яких полягає в такому.

Перший етап – зіставляється віддалення ТЗ-1 в момент виникнення 
небезпеки для руху Sa з довжиною його зупиночного шляху Sо. Зіставлення 
наведених величин Sa та Sо дозволяє тільки вирішити питання про те, чи 
була у водія ТЗ-1 технічна можливість зупинити свій автомобіль до пере-
тину ним смуги руху іншого транспортного засобу ТЗ-2, який рухався в 
поперечному напрямку з урахуванням зони небезпеки. Як відомо, ширина 
зони небезпеки визначається шириною габаритної смуги руху ТЗ і величи-
ною безпечного інтервалу, який в експертній практиці приймається величи-
ною в 1 м.

Якщо Sо < Sa, то слід дійти висновку про те, що в цьому разі у водія 
ТЗ-1 була технічна можливість не тільки зупинися до смуги руху ТЗ-2 з 
урахуванням зони небезпеки, а й відвернути зіткнення з ним (рис. 1).

Якщо ж Sо > Sa, то слід дійти висновку про те, що водій ТЗ-1 не мав 
технічної можливості зупинитися до місця зіткнення. На цьому 1-й етап 
дослідження закінчується.

Другий етап – для вирішення питання про наявність для водія ТЗ-1 
технічної можливості відвернути зіткнення з ТЗ-2 експерт має здійснити 
додаткове дослідження з метою встановлення для водія ТЗ-1 технічної мож-
ливості в разі своєчасного вжиття ним заходів до гальмування, дати змогу 
водію ТЗ-2, який виїхав на перехрестя з другорядної дороги, покинути пере-
хрестя без зіткнення ТЗ. При цьому експерт повинен виходити з того, що 
якби водій ТЗ-1 з моменту виникнення небезпеки для руху вжив заходів для 
своєчасного гальмування, а до моменту досягнення ним місця зіткнення ТЗ-2 
покидав межі небезпечної зони, то в цьому разі слід дійти висновку про на-
явність для водія ТЗ-1 технічної можливості уникнути даного ДТП 
(рис. 2).

Якщо ж водій ТЗ-1 з моменту виникнення небезпеки для руху вжив за-
ходів для своєчасного гальмування, але до моменту досягнення ним місця 
зіткнення ТЗ-2 не встиг покинути межі небезпечної зони, то в цьому разі 
експерту слід дійти висновку про те, що водій ТЗ-1 не мав технічної можли-
вості шляхом своєчасного гальмування уникнути зіткнення (рис. 3).

1 Див.: Правила дорожного движения Украины. — Х., 2002. — С. 9.
2 Див.: Там само.
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Рис. 1 Рис. 2

Таким чином, дослідження можливості уникнути ДТП починається з 
визначення моменту виникнення небезпеки для руху (МВН). Залежно від 
того, який момент розвитку ДТП буде визначено як МВН (раніше чи пізніше), 
величина Sa буде більшою чи меншою, а це у свою чергу безпосередньо 
впливає на вирішення питання про технічну можливість уникнути ДТП. 
Наведене ще раз підтверджує, що МВН є відправною величиною для аналі-
зу механізму ДТП, і від того, наскільки правильно визначено цей момент, 
залежить об’єктивність висновків1.

У 1971 р. були прийняті методичні рекомендації щодо виконання автотехніч-
ної експертизи, із яких випливало, що небезпека для подальшого руху при пере-
хресних зіткненнях виникає в момент, коли водій може виявити, що ТЗ-2, водій 
якого не має права на першочерговий проїзд перехрестя, уже не може зупинитися 
на відстані безпечного інтервалу від смуги руху ТЗ-1 і міг потрапити в зону не-
безпеки ТЗ-1, тобто коли ТЗ-2 наблизився до цієї смуги руху ТЗ-1 на відстань, яка 
дорівнює сумі гальмівного шляху та безпечного інтервалу2 (рис. 4).

Як відомо, гальмівний шлях ТЗ розраховується за формулою

 ,де t2 – час запізнення спрацювання гальмівного приводу; t3 – час нарос-
тання сповільнення; Va – швидкість руху ТЗ; j – сповільнення при екстрено-
му гальмуванні ТЗ.

1 Див.: Экспертный анализ дорожно-транспортных происшествий. — К., 1995. — 
С. 60.

2 Див.: Методические рекомендации по производству автотехнической экспер-
тизы. — М., 1971. — С. 67.
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Рис. 3 Рис. 4

Прийнятий у 1971 р. МВН при перехресних зіткненнях дещо відрізня-
ється від практичної діяльності водія з керування ТЗ при проїзді перехрестя 
доріг. Дійсно, з огляду на вимоги ПДРУ водій ТЗ-2 повинен дати дорогу 
водію ТЗ-1 (рис. 4). Спостерігаючи рух ТЗ-2, водій ТЗ-1 міг розмірковувати 
таким чином: для того, аби зупинитися до небезпечної зони, водій ТЗ-2 по-
винен був рухатись із сповільненням, але сповільнення наступало лише в 
момент, коли ТЗ-2 знаходився від небезпечної зони на відстані шляху галь-
мування, тобто коли при розрахунку відстані для гальмування не приймався 
час t2 та t3.

У цьому разі формула шляху гальмування має такий вигляд:

Слід ураховувати, що на практиці МВН визначається як водіями, так і 
спеціалістами виходячи із власного досвіду та загальновідомих понять. У 
такому разі важливе значення для визначення МВН має суб’єктивне сприй-
няття обставин ДТП.

Становище водія, який за дуже малий проміжок часу в складній 
дорожньо-транспортній ситуації повинен прийняти правильне рішення, яке 
відповідає вимогам ПДРУ, спрямоване на відвернення ДТП, чи зменшення 
його негативних наслідків, досить важке. Ситуація ускладнюється тим, що 
багато водіїв не розуміють сутності існуючих положень, на підставі яких 
судово-слідчі органи визначають МВН та оцінюють дії учасників ДТП згід-
но з ПДРУ. Наведене зумовлене тим, що під час навчання водіїв не знайом-
лять чи знайомлять в недостатньому обсязі з положеннями щодо визначен-
ня МВН, а також відсутністю доступної літератури з цього питання. Отже, 

j
VaS
26

2

..

-1

-2

1 

 

1 

-1

-1

-2

 

-2

S . .

1 

 

1 

-1

 



364

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

водій реагує на небезпеку руху скоріше інтуїтивно, а не на підставі певних 
знань, і слушність прийняття рішення залежить від його особистого досвіду 
та вміння діяти в критичній ситуації.

У 1980 р. для проведення судових автотехнічних експертиз були при-
йняті нові методичні рекомендації, що врахували наведену невідповідність, 
але при цьому не конкретизували місце, де водій ТЗ, який не користується 
правом першочергового проїзду перехрестя, повинен був зупинитись, аби 
уступити дорогу. Відсутність конкретизації даного місця породжує неодноз-
начний підхід до його визначення, що приводить до різних розрахунків щодо 
визначення віддалення ТЗ від місця зіткнення, а відтак, і до різних експерт-
них висновків по одній і тій самій ДТП. Так, згідно із зазначеними методич-
ними рекомендаціями водій, який має право на першочерговий рух через 
перехрестя, повинен застосувати необхідні дії, спрямовані на відвернення 
ДТП з моменту, коли він має можливість виявити, що другий ТЗ до моменту 
зближення з ним з’явиться на смузі руху керованого ним ТЗ1.

При перехресних зіткненнях цей момент виникає тоді, коли водій керо-
ваного ТЗ має можливість виявити другий ТЗ на такій відстані від місця (де 
він повинен був зупинитись, аби надати дорогу), на якій його водій при об-
раній ним швидкості цього зробити вже не може, тобто коли другий ТЗ на-
близився до цього місця на відстань, яка дорівнює шляху гальмування.

Згідно з ПДРУ смуга руху ТЗ – це повздовжна смуга на проїзній части-
ні дороги шириною не менше 2,75 м, яка позначена або не позначена до-
рожньою розміткою та призначена для руху нерельсових ТЗ.

Виходячи з наведеного положення обрання МВН при експертному до-
слідженні відповідності дій водіїв ТЗ вимогам ПДРУ при перехресних зі-
ткненнях на дорогах, які мають по одній смузі руху в кожному напрямку, не 
викликає суперечності. Але дослідження дій учасників ДТП на перехрестях 
доріг, які мають по декілька смуг для руху ТЗ, обрання МВН для водія ТЗ, 
який користується перевагою на першість проїзду перехрестя, веде до неод-
нозначного підходу до встановлення місця, з якого водій ТЗ повинен був 
вживати заходів для уникнення зіткнення.

Розглянемо приклад. Головна дорога, яка має по три смуги руху в кож-
ному напрямку, перетинається з другорядною дорогою, яка має по одній 
смузі руху в кожному напрямку. Головна дорога має посередині розділю-
вальний газон шириною 2 м. По головній дорозі на відстані 2 м від розді-
лювального газону до перехрестя наближався ТЗ-1. По другорядній дорозі 
наближався ТЗ-2, водій якого, ігноруючи вимоги дорожнього знака 2.1 «Дати 
дорогу», виїхав на головну дорогу та зіткнувся з ТЗ-1. Розмірні характерис-
тики перехрестя, розташування транспортних засобів їх швидкості руху та 
місце зіткнення показані на рис. 5.

Як видно із рис. 5, головна дорога має дві проїзні частини для руху ТЗ 
у зустрічних напрямках. Встановлення МВН для ТЗ-1 у даному випадку 
викликає труднощі у зв’язку з відсутністю в методичних рекомендаціях 
конкретизації місця, де повинен був зупинитися ТЗ-2, щоб надати дорогу 
ТЗ-1, тобто не створювати перешкод для руху водію ТЗ-1.

1 Див.: Судебная автотехническая експертиза / Под ред. В. А. Иларионова. — М., 
1980. — Ч. II. — С. 242.
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Дійсно, наявність дорожнього знака 2.1 «Дати дорогу» потребує від водія ТЗ-2 
зупинитися біля стоп-лінії або перед проїзною частиною головної дороги, аби 
надати дорогу (уступити) водію ТЗ, який рухався по головній дорозі. У цьому разі, 
якщо приймати МВН з моменту, коли ТЗ-2 наблизився до стоп-лінії або проїзної 
частини головної дороги на відстань шляху гальмування Sш.г. (1-й варіант), час 
небезпеки для подальшого руху водія ТЗ-1 складатиметься з часу подолання ТЗ-2 
відстані шляху його гальмування Sш.г., ширини проїзної частини дороги, призна-
ченої для руху зустрічних ТЗ S1, ширини розподільчої смуги S2 та відстані S3, на 
якій знаходилося місце зіткнення відносно лівого краю проїзної частини, котрою 
рухався ТЗ-1, тобто відносно ближнього до нього краю розділювального газону 
(рис. 6). У цьому разі час виникнення небезпеки для руху ТЗ-1 буде значний, а 
відповідно віддалення ТЗ-1 від місця зіткнення Sa буде значним і перебільшувати 
шлях Sо, необхідний для зупинки ТЗ-1 (рис. 6).

Рис. 5 Рис. 6

Такий експертний аналіз приведе до висновку про те, що водій ТЗ-1 
матиме технічну можливість шляхом своєчасного гальмування уникнути 
зіткнення, а його дії при цьому не відповідатимуть вимогам п. 12.3 ПДРУ 
та знаходитимуться в причинному зв’язку з виникненням цієї ДТП.

Якщо приймати, що МВН виник з моменту, коли ТЗ-2 наблизився до 
смуги руху ТЗ-1 на відстань свого шляху гальмування, тобто як зазначено в 
першій частині наведених методичних рекомендацій, то в цьому разі (2-й 
варіант) час небезпеки для подальшого руху водія ТЗ-1 складатиметься з 
часу подолання ТЗ-2 шляху його гальмування (Sш.г.) та відстані, яку подолав 
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ТЗ-2 з моменту перетинання віддаленої відносно напрямку його руху межі 
розділювального газону головної дороги, тобто початку смуги руху ТЗ-1 
(рис. 7). У цьому разі віддалення ТЗ-1 від місця зіткнення Sa буде меншим 
за довжину зупинкового шляху ТЗ-1 Sо, і при своєчасному гальмуванні во-
дієм ТЗ-1 ТЗ-2 не покидає межі небезпечної зони.

Такий експертний аналіз приведе до протилежного попередньому (пер-
шому варіанту) висновку, тобто що водій ТЗ-1 не матиме технічної можли-
вості шляхом своєчасного гальмування уникнути зіткнення, а в його діях 
відсутні невідповідності вимогам ПДРУ, які б знаходилися з технічної точки 
зору в причинному зв’язку з виникненням даного ДТП.

Розглянемо детальніше зазначену дорожньо-транспортну ситуацію з погляду 
забезпечення безпеки дорожнього руху, можливості водія належним чином екс-
плуатувати ТЗ і підтримувати необхідну експлуатаційну швидкість транспортно-
го потоку на дорогах. Виїзд ТЗ-2 на проїзну частину головної дороги та відсутність 
перед виїздом ознак зменшення швидкості руху, тобто гальмування до повної 
зупинки перед проїзною частиною головної дороги або стоп-лінією, не можуть 
однозначно свідчити про те, що водій ТЗ-2 неминуче створить небезпеку для по-
дальшого руху водію ТЗ-1 оскільки водій ТЗ-2 може виїхати на головну дорогу і 
здійснити правий поворот; може виїхати і зупинитися перед розділювальною 
смугою; може виїхати і зупинитись перед проїзною частиною дороги, якою ру-
хався ТЗ-1, тобто яка призначена для руху ТЗ в одному напрямку з ТЗ-1 (рис. 8).

Аналогічний аналіз можна здійснити і при дослідженні дій водія ТЗ-1, 
який рухається головною дорогою по третій смузі та бачить, що ТЗ-2 
під’їжджає справа від проїзної частини головної дороги і знаходиться на 
відстані, яка не дозволяє його водію повністю зупинитися до проїзної час-
тини головної дороги і ТЗ-2 може виїхати на перехрестя (рис. 9).

Рис. 7 Рис. 8
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Виїзд ТЗ-2 на першу смугу головної дороги в даному випадку також не 
може однозначно свідчити про те, що водій ТЗ-2 неминуче створить небез-
пеку для подальшого руху водію ТЗ-1, оскільки водій ТЗ-2, не зменшивши 
до повної зупинки швидкість свого руху, може безпечно виконати маневр 
правого повороту, не створюючи перешкод для руху по третій полосі водію 
ТЗ-1 і не примушуючи його негайно застосовувати екстрене гальмування в 
момент, коли ТЗ-2 знаходився на відстані шляху свого гальмування від про-
їзної частини головної дороги або від стоп-лінії.

У всіх наведених випадках водій ТЗ-2 не створюватиме небезпеки для 
руху водію ТЗ-1 і не примушуватиме цього водія негайно гальмувати з мо-
менту, коли ТЗ-2 наблизився до стоп-лінії або проїзної частини головної 
дороги на відстань шляху свого гальмування. Іншими словами, це означає, 
що водій ТЗ-1, який рухався по третій смузі, не повинен негайно застосову-
вати екстрене (різке) гальмування в момент, коли ТЗ-2 наблизився до стоп-
лінії на другорядній дорозі або проїзної частини головної дороги на відстань 
свого шляху гальмування. Слід мати на увазі, що якби водій ТЗ-1 різко за-
гальмував у зазначений момент і при цьому було допущене зіткнення з по-
путнім ТЗ, який рухався слідом, то в цьому разі дії водія ТЗ-1 не відповіда-
ли б вимогам п. 12.9 «г» ДПРУ, де вказано, що:

12.9. Водiєвi забороняється:
г) рiзко гальмувати (крiм випадкiв, коли без цього неможливо запобiгти 

дорожньо-транспортнiй пригодi).
При цьому твердження деяких експертів відносно того, що ширина роз-

ділової смуги дороги в даному випадку 2 м не дозволяє зупинитися ТЗ-2 
повністю в її коридорі, а отже, водій ТЗ-2 з цієї причини не мав права ви-
їжджати на головну дорогу, не узгоджується з вимогами ПДРУ та правилами 
експлуатації ТЗ. Зупинка на проїзній частині ТЗ, якщо його поява не вимагає 
від інших учасників руху прийняття негайних екстрених дій з гальмування 
та маневрування, не створює небезпеки для дорожнього руху, а може лише 
створити перешкоду, подолання якої передбачено належним керуванням ТЗ, 
тобто належною його експлуатацією. Наприклад, наявність на проїзній час-
тині дороги поблизу осьової лінії ТЗ, який зупинився для пропуску зустріч-
них ТЗ, може лише створювати перешкоду для руху попутнім ТЗ, що узгод-
жується з вимогами ПДРУ (рис. 10).

Інша справа, якщо водій ТЗ-1 рухається по першій смузі головної до-
роги, а ТЗ-2 – по другорядній дорозі та наближається справа відносно на-
прямку руху ТЗ-1 (рис. 10). У цьому разі, виїзд ТЗ-2 на проїзну частину го-
ловної дороги створить реальну загрозу безпеці дорожнього руху і примусить 
водія ТЗ-1 негайно приймати екстрені дії з гальмування або маневрування, 
оскільки ТЗ-2 при своєму виїзді потрапляє безпосередньо в небезпечну зону 
чи смугу руху ТЗ-1. Це свідчить про те, що МВН для водія ТЗ-1, який ру-
хався по першій смузі, виникає з моменту, коли ТЗ-2 наблизився до проїзної 
частини головної дороги, тобто до смуги руху ТЗ-1 з урахуванням ширини 
зони небезпеки на величину шляху гальмування (рис. 10), що збігається з 
вимогами методичних рекомендацій.

Таким чином, на основі викладеного слід дійти висновку про те, що МВН 
для водія ТЗ-1, який рухається по третій смузі головної дороги, а ТЗ-2 на-
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ближається зліва по другорядній дорозі, слід приймати з моменту, коли водій 
ТЗ-2, який не користується правом першочергового проїзду перехрестя, на-
близився до віддаленої відносно напрямку свого руху межі розділювально-
го газону на відстань шляху гальмування, тобто коли цей автомобіль зна-
ходився на відстані шляху гальмування від лівого краю проїзної частини, 
якою рухався ТЗ-1 (рис. 7).

Аналогічне рішення щодо встановлення МВН для водія ТЗ-1, який рухав-
ся головною дорогою, було прийнято на засіданні секції судової автотехнічної 
експертизи наукової консультативної методичної ради (НКМР) при Міністер-
стві юстиції України, яке відбулося 26–27 травня 2005 р. у м. Києві.

Крім того, з метою однакового підходу до вирішення питань щодо вста-
новлення МВН при перехресних зіткненнях експертами, виключення ви-
падків появи повторних автотехнічних експертиз з непідтвердженими ви-
сновками секція постановила: у разі необхідності зупинки ТЗ-2 для надання 
безпечного проїзду водію ТЗ-1, який рухається головною дорогою, ця зупин-
ка повинна бути здійснена таким чином, аби передня частина ТЗ-2 знаходи-
лася на відстані не менше безпечного бокового інтервалу від крайньої габа-
ритної точки ТЗ-1.

Наведена постанова секції щодо встановлення МВН при перехресних 
зіткненнях збігається з результатами розглянутого аналізу, а також із загаль-
ним принципом встановлення МВН, викладеним у частині II методичних 
рекомендацій «Судебная автотехническая экспертиза».

Рис. 9 Рис. 10
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Д. Д. Селюков, заведующий лабораторией 
НИИ проблем криминологии, кримина-
листики и судебной экспертизы Минис-
терства юстиции Республики Беларусь, 
кандидат технических наук, доцент

ПРИМЕНЕНИЕ И ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СЦЕПЛЕНИЯ 
В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ДТП

Розглянуто проблеми причинно-наслідкового зв’язку між зчіпними якос-
тями пари «протектор шини колеса транспортного засобу – поверхня до-
рожнього покриття» і ДТП, вчиненої на слизькій локальній ділянці дорож-
нього покриття проїзної частини та зв’язаної з діями водія, технічним 
станом транспортного засобу і дорожніми умовами на місці ДТП.

Рассмотрены проблемы причинно-следственной связи между сцепными 
качествами пары «протектор шины колеса транспортного средства – по-
верхность дорожного покрытия» и ДТП, совершенном на скользком локаль-
ном участке дорожного покрытия проезжей части и сопряженном с дей-
ствиями водителя, техническим состоянием транспортного средства и 
дорожными условиями на месте ДТП.

При расследовании и судебном рассмотрении дел, связанных с дорожно-
транспортным происшествием (ДТП) на скользких локальных участках 
дороги, перед следователем (судом) возникает проблема установления тех-
нических и психофизиологических причинно-следственных связей между 
действиями водителя, конструктивными особенностями и эксплуатационным 
состоянием транспортного средства, условиями дорожного движения и ДТП. 
Причиной создания аварийной ситуации и ДТП может стать отклонение от 
нормального функционирования в одном из элементов или связей биомеха-
нической системы «водитель – транспортное средство – условия дорожного 
движения» (рис. 1)1. Для разрешения этих вопросов назначают судебную 
автотехническую, судебную автодорожную и судебную дорожно-транспортно-
психологическую экспертизы ДТП.

В судебной автотехнической экспертизе ДТП значение коэффициента 
сцепления принимается усредненным, для режима торможения, без учета 
скорости движения в момент ДТП. Его устанавливают по таблице на осно-
вании словесного описания типа и состояния дорожного покрытия, указан-
ного в протоколе осмотра места ДТП или в исходных данных постановления 
(определения) при назначении судебной автотехнической экспертизы ДТП2. 

1 См.: Селюков Д. Д. Судебная дорожная экспертиза. — Мн., 2008. — С. 313–319.
2 См.: Судебная автотехническая экспертиза / Под ред. В. А. Иларионова. — М., 

1980. — Ч. II; Суворов Ю. Б., Решетников Б. М., Кочнев В. А. Результаты экспери-
ментального определения коэффициента сцепления дорожных покрытий. Экспертная 
практика. — М., 1990. — С. 68–89. Кисляков Ю. Д., Кузнецов О. Г., Жанабаев Т. М. 
Справочно-информационные данные для анализа дорожно-транспортных проис-
шествий. Методические рекомендации. — Алма-Аты, 1998.



370

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

Такие значения коэффициентов сцепления имеют большую неопределен-
ность и редко проверяются и оцениваются следователем и судьей1.

 

Рис. 1. Схема причинно-следственных связей между элементами сложной соци-
ально детерминированной биомеханической системы «водитель – транспортное 
средство – условия дорожного движения – результат движения» (В – ТС – УДД), 
функционирующей по замкнутой схеме с обратной связью, где В – водитель; 
ОУТС – органы управления транспортным средством; КП – рычаг коробки передач; 
ППТ – педаль подачи топлива; ПТ – педаль тормоза; Р – руль; ОИ – обстановочная 
информация об объекте наблюдения; ПИ – пусковая информация об объекте наблю-
дения; ТС – транспортное средство; ДУ – дорожные условия; ТП – транспортный 
поток; ПП – пешеходный поток; МУ – метеорологические условия; УДД – условия 
дорожного движения; НС – нормальная ситуация; ПОС – потенциально опасная 
ситуация; КС – конфликтная ситуация; АС – аварийная ситуация; СУДД – ситуа-
ции условий дорожного движения; РД – результат движения; ПРД – позитивный 
результат движения; НРД – негативный результат движения; прямые причинно-
следственные связи – 1, 2 и 3; обратные причинно-следственные связи – 4, 5, 6, 7, 
8, и 9; 57,3%, 6,1%, 2,4% и т. д. – процент ДТП от общего числа, приходящийся на 
долю элемента системы или связи между ними

В судебной автодорожной экспертизе ДТП коэффициент сцепления 
измеряют по следам заноса транспортного средства и при условиях, 
адекватных совершению ДТП (состояние покрытия, температура воздуха, 
скорость и др.)2. Результаты исследования взаимодействия колеса транспорт-
ного средства с поверхностью дорожного покрытия3, разработка методов, 
приборов и нормативных документов по измерению и нормированию 

1 См.: Татарковский Д. Ф. Проблемы неопределенности данных при экспертизе 
дорожно-транспортных происшествий. — С.Пб., 2006. — С. 9–24.

2 См.: Селюков Д. Д. Судебная автодорожная экспертиза дорожно-транспортных 
происшествий. — Мн., 2005. — С. 226.

3 См.: Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения. — М., 1982. — 
С. 206–220; Васильев А. П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на 
условия движения. — М., 1986. — С. 16–28; Он же. Состояние дорог и безопасность 
движения в сложных погодных условиях. — М., 1976. — С. 51–81, 208–213; Немчи-
нов М. В. Сцепные качества дорожных покрытий и безопасность движения. — М., 
1985; Кузнецов Ю. В. Сцепление автомобильной шины с дорожным покрытием. — 
М., 1985 др.
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коэффициента сцепления для нужд дорожного строительства1, изложены в 
ряде работ. Взаимодействие колеса транспортного средства с поверхностью 
дорожного покрытия исследовали также для нужд автомобильной и шинной 
промышленности2.

Некоторые специалисты и ученые в области дорожного строительства 
и судебной автотехнической экспертизы ДТП полагают, что для нужд судеб-
ной автотехнической экспертизы коэффициент сцепления необходимо изме-
рять в соответствии с ГОСТ 30413-963, а под требуемым коэффициентом 
сцепления они понимают нормируемый коэффициент сцепления. Кроме 
того, они считают, что нормативные значения коэффициента сцепления 
установлены из условия обеспечения безопасности дорожного движения. К 
сожалению, с этой точкой зрения согласиться нельзя.

Определенные значения коэффициента сцепления используются 
судебными экспертами в расчетах, измеряются приборами, приобретают 
статус доказательства в заключениях эксперта, достоверность которых за-
висит от того, насколько точно и правильно применены они экспертами в 
расчетах. В связи с наличием разных точек зрения по вопросу применения 
и измерения коэффициента сцепления в судебной экспертизе ДТП следова-
телю, судье, прокурору и адвокату необходимы определенные познания в 
этих вопросах, поэтому освещаем их в данной работе.

Согласно п. 3.1 ГОСТ 30413-96 регламентировано определение продольно-
го коэффициента сцепления, под которым понимают «отношение максималь-
ного касательного усилия, действующего вдоль дороги на площади контакта 
сблокированного колеса с дорожным покрытием, к нормальной реакции в пло-
щади контакта колеса с покрытием»4. В п. 3.22 ДСТУ Б В.2.3-8-2003 регламен-
тировано определение коэффициента сцепления, под которым понимают «отно-
шение средней за время торможения касательной реакции покрытия к его 
нормальной реакции»5. В нормативных документах автомобильно-дорожного 
комплекса и судебной экспертизы ДТП термин «коэффициент сцепления» не 
должен употребляться с различным толкованием.

Касательные усилия и нормальная реакция в площади контакта колеса 
с опорной поверхностью на месте ДТП зависят от режима и скорости дви-

1 См.: Порожняков В. С. Результаты двухлетних сравнительных испытаний при-
боров для оценки скользкости дорожных покрытий // Труды МАДИ. — М., 1975. — 
Вып. 81. — С. 37–61; Немчинов М. В., Порожняков В. С. Актуальные направления ис-
следований в области изучения скользкости и шероховатости дорожных покрытия // 
Труды МАДИ. — М., 1975. — Вып. 81. — С. 4–18; Паршин М. А. Опасность – коэффи-
циент сцепления менее 0,4 // Автомобильные дороги. — 1968. — № 3. — С. 5–6 и др.

2 См.: Петров М. А. Взаимодействие автомобильного колеса с опорной поверхно-
стью. — Омск, 1979; Кульмурадов Н. Влияние шероховатости дорожных покрытий на 
износ шин и коэффициент сцепления // Труды МАДИ. — М., 1979. — Вып. 163. — 
С. 20–24; Он же. Влияние внутреннего давления воздуха в шине на величину коэффи-
циента сцепления // Труды МАДИ. — М., 1979. — Вып. 163. — С. 25–28 и др.

3 См.: ГОСТ 30413-96 Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента 
сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием. — К., 1996.

4 ГОСТ 30413-96 ... — С. 2.
5 ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Дорожные покрытия. Методы измерения сцепных ка-

честв. — К., 2003.
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жения, ровности и сцепных качеств поверхности дорожного покрытия, па-
раметров элементов трассы дороги в плане и продольном профиле (кривые в 
плане, вертикальные кривые, продольные уклоны и др.). Для нужд судебной 
экспертизы ДТП в определение коэффициента сцепления следует вводить те 
признаки, которые отражают реальную картину взаимодействия колеса с опор-
ной поверхностью в момент и на месте ДТП, не искажая физического смысла 
коэффициента сцепления, указанного в ГОСТ 30413-96. Под коэффициентом 
сцепления предлагаем понимать отношение суммы продольных и поперечных 
сил, действующих в плоскости контакта колеса транспортного средства с по-
верхностью дорожного покрытия, к нормальной силе, передаваемой колесом 
на покрытие в площади этого контакта1. В 2003 г. мы предложили термины 
«требуемый, фактический и реализуемый коэффициенты сцепления»2. Они 
были предложены для исключения одинаковости толкования коэффициента 
сцепления за счет включения требований, предъявляемых к нему элементами 
биомеханической системы В – ТС – УДД.

Коэффициент сцепления требуемый – коэффициент сцепления, которым 
должна обладать поверхность дорожного покрытия для полной реализации 
тормозных и тяговых качеств транспортного средства.

Коэффициент сцепления фактический – коэффициент сцепления поверх-
ности дорожного покрытия, которым оно обладает в процессе эксплуатации 
дороги в конкретное время и в конкретном месте на дорожном покрытии (на-
пример, во время ДТП в месте дорожного покрытия по следам скольжения).

Коэффициент сцепления реализуемый – коэффициент сцепления, 
реализуемый водителем при управлении транспортным средством в 
конкретных условиях движения.

На коэффициент сцепления влияют все элементы и связи биомеханичес-
кой системы В – ТС – УДД (рис. 1). Однако из-за фрагментарного, 
поэлементного изучения взаимодействия колеса с опорной поверхностью 
многие прямые и обратные связи, функционирующие в этой системе, прак-
тически мало изучены (рис. 2).

Нормативные предельно допустимые значения коэффициентов сцепле-
ния в Республике Беларусь регламентируются в шести технических 
нормативных правовых актах на момент сдачи дороги в эксплуатацию3 и в 
процессе эксплуатации4, которые приведены в табл. 1.

1 Селюков Д. Д. Судебная автодорожная экспертиза дорожно-транспортных про-
исшествий. — Мн., 2005. — С. 161.

2 Селюков Д. Д. Нормирование коэффициента сцепления по условиям безопас-
ности движения // Юстиция Беларуси. — 2006. — № 10. — С. 75–79.

3 См.: СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги. Госстрой СССР. — М., 1986. — 
С. 36; СНБ 3.03.02-97 Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных 
пунктов. — Мн., 1998. — С. 20.

4 См.: ВСН 24-88 Технические правила ремонта и содержания автомобильных 
дорог. — М., 1989; СТБ 1291-2001 Дороги автомобильные и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
движения. — Мн., 2001. — С. 5; РД 0219.1.18-2000 Зимнее содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования Республики Беларусь. — Мн., 2001. — С. 9–10; РД 
0219.1.21-2000 Диагностика автомобильных дорог общего пользования. — Мн., 
2001. — С. 21.
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Предельные нормативные значения коэффициента сцепления, снижение 
которого не допускается, приняты разные. Так, в России его принимают 
равным 0,41, Украине – 0,32, Республике Беларусь – 0,30 и 0,353. Кроме того, 
в указанных нормативных актах этих стран измерять коэффициент сцепления 
регламентируют прибором ПКРС-2.

Рис. 2. Влияние биомеханической системы В – ТС – УДД, ее элементов и связей
на коэффициент сцепления.

1 См.: ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к экс-
плуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности 
дорожного движения. — М., 1993.

2 См.: ДСТУ 3587-97 Автомобильные дороги, улицы и железнодорожные пере-
езды. Требования к эксплуатационному состоянию. — К., 1997.

3 См.: СТБ 1291-2001 ...
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Таким образом, нормативные документы России, Украины и Беларуси регла-
ментируют для разрешенной Правилами дорожного движения скорости 90 км/ч 
и эксплуатационного состояния дороги разные значения коэффициента сцепления 
(от 0,3 до 0,4). Это указывает на необходимость анализа подходов к нормированию 
коэффициента сцепления по условиям безопасности движения.

Коэффициент сцепления предлагалось нормировать исходя из:
— учета климатических условий отдельных зон, подобно тому, как это 

делается для модулей упругости подстилающих грунтов при определении 
толщины дорожных одежд1;

— зависимости коэффициента относительной аварийности от 
коэффициента сцепления (по точке перегиба, начиная с которой резко 
повышается аварийность)2;

— коэффициента аварийности на автомобильных дорогах с мокрым 
покрытием3;

— скорости движения транспортных средств. При скорости движения 
более 90 км/ч коэффициент сцепления нужно принимать не менее 0,75, а 
при скоростях движения менее 90 км/ч – 0,504;

— влияния в течение года погодных условий на величину и длительность 
снижения коэффициента сцепления5;

— равенства потерь от ДТП затратам на восстановление шероховатости 
дорожного покрытия6;

— исключения самопроизвольного скольжения транспортного средства. 
В его основу положено равенство суммарной сдвигающей и удерживающей 
сил, действующих в плоскости контакта колеса транспортного средства с 
поверхностью дорожного покрытия7.

На основании анализа существующих подходов к нормированию 
коэффициента сцепления можно установить, что количество подходов 
указывает скорее на актуальность проблемы, чем на ее решение. Кроме того, 
нормирование коэффициента сцепления в соответствии с условиями исклю-
чения самопроизвольного скольжения транспортного средства является 
прогрессивным по сравнению с другими подходами и в большей степени 
отвечает условиям безопасности движения.

1 См.: Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения. — М., 1970. — 
С. 136.

2 См.: Бабков В. Ф. Дорожные условия и безопасность движения. — М., 1982. — 
С. 209, рис. 7.10.

3 См.: Немчинов М. В. Шероховатость дорожных покрытий // Труды МАДИ. — 
М., 1975. — Вып. 81. — С. 64–65.

4 См.: Васильев А. П. Проектирование дорог с учетом влияния климата на усло-
вия движения. — М., 1986. — С. 211.

5 См.: Селюков Д. Д. Разработать рекомендации по учету характеристик транс-
портного потока при проектировании кривых в плане с целью повышения безопас-
ности движения по дорогам: В 2 т. // НТО Гр. № 81032343. — Мн., 1985. — Т. 2. — 
С. 72–76.

6 См.: Кузнецов Ю. В., Лушников Н. А. Принципы нормирования коэффициента 
сцепления дорожных покрытий // Труды МАДИ. — М., 1984. — С. 109–117.

7 См.: Селюков Д. Д. Нормирование коэффициента сцепления по условиям 
безопасности движения ...
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На основании выполненных нами исследований установлено следующее. 
При разрешенной Правилами дорожного движения скорости 90 км/ч мини-
мальное значение коэффициента сцепления, измеренное при скорости 
60 км/ч и в соответствии с требованиями нормативного документа, должно 
быть равно 0,50, а для скорости 100 км/ч – 0,60. Они определены для пря-
молинейного горизонтального участка дороги, легковых автомобилей с 
допустимым износом рисунка протектора1.

Нормировать значение коэффициента сцепления для разрешенных Пра-
вилами скоростей движения для мокрого, заснеженного или обледенелого 
покрытия, как и для участков дорог, опасных для движения (кривая в плане 
малого радиуса; закругления, расположенные на спуске и др.), нецелесо-
образно. Основание: на опасных для движения участках дорог при движении 
в одних случаях снижается удерживающая сила из-за уменьшения 
коэффициента сцепления, а в других – появляются дополнительные или 
сочетанные боковые силы (центробежная сила, сила инерции и др.), которые 
увеличивают сдвигающую силу. Это приводит к тому, что удерживающая 
сила становиться меньше суммарной сдвигающей силы и происходит само-
произвольное скольжение транспортного средства.

Для исключения самопроизвольного скольжения транспортного средства 
на скользких локальных участках проезжей части дороги и сокращения 
количества ДТП по причине скользкости дорожного покрытия необходимо 
информировать водителя о безопасной скорости движения при помощи 
дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости»2. Правильной 
организацией движения на опасных участках дорог, как свидетельствует 
зарубежный опыт3, можно добиться существенного снижения количества 
ДТП при меньших материальных затратах (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Мероприятие Затраты на 

проведение 
мероприятий, 

дол.

Количество ДТП Потери от ДТП
До про-
ведения 
меро-

приятий

После 
проведе-
ния меро-
приятий

До про-
ведения 
меро-
приятий

После 
проведе-
ния меро-
приятий

Установка дорожного 
знака

226 11 2 12850 800

Устройство поверх-
ностной обработки

4030 17 0 28800 0

1 См.: Селюков Д. Д. Нормирование коэффициента сцепления по условиям без-
опасности движения ...

2 См.: Селюков Д. Д. Экспертное исследование ДТП, связанного с дефектом в орга-
низации дорожного движения на скользком локальном участке на проезжей части до-
роги // Юстиция Беларуси. — 2005. — № 8. — С. 75–78; Его же. Методика определения 
ограничения скорости движения на дорожном знаке 3.24.1 перед скользким локальным 
участком проезжей части дороги // Юстиция Беларуси. — 2005. — № 10. — С. 71–74.

3 См.: Lema J. E. The traffi c engineer and the highway safety program // Traffi c 
Safety. — 1968. — № 11. — P. 12–13, 36–37.
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С целью грамотного ограничения скорости движения для безопасного 
проезда скользкого локального участка на проезжей части дороги нужно 
иметь данные о коэффициенте сцепления на скользком и смежном с ним 
участках. Известны способы и приборы для измерения коэффициента сце-
пления1, которые моделируют взаимодействие колеса с опорной поверхнос-
тью. Существующими приборами по измерению коэффициента сцепления 
невозможно: проводить измерения на неровной поверхности дорожного 
покрытия; одновременно измерять продольный и поперечный коэффициенты 
сцепления; учитывать конструктивные особенности и эксплуатационное 
состояние транспортного средства, участвующего в ДТП; измерять 
коэффициент сцепления непрерывно, а не дискретно, в режиме разгона или 
равномерного движения. Кроме того, они не позволяют вычленить требуемый, 
фактический и реализуемый коэффициенты сцепления.

Нормативные документы России, Украины и Беларуси регламентируют 
измерять коэффициент сцепления для нужд дорожных организаций при-
бором ПКРС-2. Согласно п. 4.1.2 и 4.3.2 ГОСТ 30413-96 измерения 
коэффициента сцепления прибором ПКРС-2 необходимо проводить при 
температуре воздуха не ниже 0ºС и увлажнении покрытия 1±0,2 л/м2.

Для нужд судебной экспертизы ДТП следует измерять коэффициент 
сцепления для разных режимов движения, непрерывно на участке дороги 
в месте ДТП, в любое время года и при разных температурах воздуха, 
фактическом состоянии поверхности дорожного покрытия на месте и во 
время ДТП. Приборов по измерению коэффициента сцепления для нужд 
судебной экспертизы ДТП нет. Итак, существующее положение дел с ава-
рийностью на дорогах Республики Беларусь требует дальнейшего развития 
судебной экспертизы ДТП, разработки и совершенствования специалиста-
ми лабораторий судебных автотехнических и автодорожных исследований 
НИИСЭ методик и приборов по измерению коэффициентов сцепления. 
Конечной целью судебной дорожной экспертизы ДТП, связанного со скольз-
ким дорожным покрытием, является установление расчетно-аналитическим 
методом технической причинно-следственной связи между сцепными ка-
чествами дорожного покрытия и ДТП, связанного с действиями водителя, 
техническим состоянием транспортного средства и дорожными условиями 
на месте ДТП. Расчетно-аналитический метод изучения причин ДТП яв-
ляется логическим продолжением документального и натурного исследо-
ваний, применяемых в судебной экспертизе ДТП, и базируется на их 
данных.

Изучение прямых и обратных связей, действующих в биомеханической 
системе В – ТС – УДД, неизбежно приведет к пересмотру взглядов на их 
роль в возникновении ДТП, совершенствованию нормативных документов 
по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог и 
организации дорожного движения в части повышения безопасности дорож-
ного движения.

1 См.: Селюков Д. Д. Судебная автодорожная экспертиза дорожно-транспортных 
происшествий ... — С. 163.
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ПРОФЕССИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТА-ЭРГОНОМИСТА

Запропоновано професіографічний аналіз діяльності фахівця-
ергономіста на підставі узагальнення практичної діяльності судово-
технічних експертів Харківського НДІСЕ, що проводять дослідження з 
безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Предложен профессиографический анализ деятельности специалиста-
эргономиста на основании обобщения практической деятельности судебно-
технических экспертов Харьковского НИИСЭ, которые проводят исследо-
вания по безопасности жизнедеятельности и охране труда.

Ранее нами был введен понятийный аппарат и определены методологичес-
кие основы судебно-эргономической экспертизы как нового вида судебно-
технических экспертиз1. Судебно-эргономической экспертизой названо конкрет-
ное использование данных судебно-эргономической науки при исследовании 
эргономистом материалов уголовного или гражданского дела с соблюдением 
установленных правовых норм. Соответственно судебная эргономика – это 
раздел (направление) эргономической науки, который изучает и решает 
эргономические вопросы, возникающие у правоохранительных органов при 
расследовании и судебном рассмотрении уголовных или гражданских дел.

Цели судебно-эргономической экспертизы:
— установление факта соответствия или несоответствия показателей 

эргономичности исследуемой системы «человек – техника – среда» (СЧТС) 
эргономическим нормам или требованиям;

— формирование вывода о том, могло ли несоответствие показателей 
эргономичности послужить причиной события, повлекшего за собой воз-
буждение уголовного или гражданского дела.

Судебная эргономика и судебно-эргономическая экспертиза тесно 
связаны со всеми науками, предметом изучения которых является трудовая 
деятельность человека: инженерной психологией, психологией, физиологи-

1 См.: Ашеров А. Т., Сабадаш В. В. Судебно-эргономическая экспертиза: поня-
тийный аппарат, методологические основы // Вестник Харьк. нац. авт.-дорож. техн. 
ун-та. — Х., 2003. — Вып. 23. — С. 61–66.
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ей, гигиеной, социологией труда, безопасностью труда и с рядом неэргоно-
мических наук.

Субъект судебно-эргономической экспертизы – специалист, обладающий 
определенными эргономическими знаниями. Естественно, возникает вопрос 
о профессиональной пригодности конкретного специалиста к судебно-
эргономической экспертизе и его психологической готовности к этому виду 
деятельности. Ответ на этот вопрос может дать профессиографирование 
деятельности специалиста-эргономиста, завершающееся составлением 
профессиограммы1.

Профессиограммы делятся на частные и комплексные. Нас интересуют 
частные профессиограммы, которые дают представление о работе с позиции 
одной научной дисциплины (в данном случае нас интересует позиция 
эргономики). В зависимости от назначения профессиограммы делятся на 
универсальные и специальные. Специальные профессиограммы – это 
узкоспециализированный отбор тех важнейших характеристик, которые 
необходимы для решения конкретной задачи2. Исследования труда при при-
менении профессиографического метода предполагают целевое использо-
вание специальных профессиограмм.

В этой статье ставится конкретная задача – обосновать требования, 
предъявляемые к специалисту-эргономисту на стадии специального расследо-
вания несчастного случая на производстве и подготовки актов по формам Н-5 
и Н-1. Поэтому нас интересует специальная профессиограмма, которая может 
быть использована для профессионального отбора специалистов-эргономистов, 
обучения будущих инженеров и инженеров-педагогов основам проведения 
эргономических исследований с целью диагностирования улучшения условий 
и повышения безопасности труда работающих на производстве.

Анализ последних научных публикаций и исследований показал следу-
ющее.

1. В связи с ростом автоматизации производства и усложнением техни-
ки постоянно обновляется и усложняется роль человека в производственных 
СЧТС3.

2. В Украине непрерывно уменьшается доля квалифицированных рабо-
чих, способных справиться со сложным производством и оборудованием (в 
2006 г. «рабочих высшей квалификации в России осталось около 5%, их 
средний возраст приблизился к 50 годам»4; для Украины подобные сведения 
не обнаружены, но эти данные можно считать оптимистической оценкой).

3. Эргономическое образование в Украине находится в упадке, 
специалисты по эргономике крайне малочисленны, а их знания не востре-

1 См.: Бандурка А. М., Бочарова С. П., Землянская Е. В. Психология управле-
ния. — Х., 1998.

2 См.: Там же. — С. 55.
3 См.: Информационно-управляющие человеко-машинные системы: исследование, 

проектирование, испытания: Справочник. / А. Н. Адаменко, А. Т. Ашеров, И. Л. Бер-
дников и др. / Под общ. ред. А. И. Губинского и В. Г. Евграфова. — М., 1993.

4 Смирнов И. П. Состояние и перспективы развития системы начального про-
фессионального образования в России // Проблеми інженерно-педагогічної освіти: 
Зб. наук. пр. — Х., 2003. — № 5. —– С. 40–45.



380

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

буются. Поэтому все больше появляется производств, систем, сложных из-
делий, спроектированных или организованных без учета эргономических 
норм и требований.

4. В результате действия этих трех предпосылок растет и будет расти доля 
происшествий, связанных с человеческим фактором. Так, по статистическим 
данным Харьковского НИИСЭ за период 1998–2004 гг. были исследованы 
238 событий несчастных случаев, из них 159 (67%) связаны с несчастными 
случаями на производстве. Анализ заключений судебно-технических экспертиз 
показал, что из этих 159 происшествий в 42 (26,4%) исследовались несчастные 
случаи в системах, которые по наличию классификационных признаков можно 
отнести к СЧТС. Тот же анализ свидетельствует, что из-за несовершенства 
эргономического обеспечения произошло 37 несчастных случаев, т. е. 88% от 
несчастных случаев в производственных СЧТС, или 23% от несчастных случа-
ев на производстве1. При этом нужно иметь в виду, что сведения даны только 
по одному из регионов Украины. Следовательно, эргономические причины не-
счастного случая начинают занимать лидирующее положение.

5. Формирование эргономических знаний и умений – актуальная про-
блема подготовки будущих инженеров и инженеров-педагогов2, поскольку 
выпускники инженерных и инженерно-педагогических специальностей по 
роду своей деятельности могут быть включены в процесс как специального 
расследования несчастных случаев на производстве, так и возможного даль-
нейшего исследования несчастных случаев при выполнении судебно-
технических экспертиз.

Эти факты объясняют актуальность разработки профессиограммы 
специалиста-эргономиста.

Задача, решаемая в этой статье, формулируется таким образом: на осно-
вании наблюдений за деятельностью специалиста-эргономиста, проводяще-
го эргономические исследования обстоятельств несчастных случаев на 
производстве, и задач, решаемых в НИИ судебных экспертиз при выполнении 
судебно-технических экспертиз обстоятельств несчастных случаев в систе-
мах, которые по наличию классификационных признаков можно определить 
как СЧТС, требуется составить профессиограмму деятельности специалиста-
эргономиста и определить характер требуемых знаний и умений, обеспечи-
вающих решение задач при поведении эргономических исследований.

Наблюдения и научный анализ за действиями специалистов и экспертов 
и требований к содержанию профессиограммы позволили составить «порт-
рет» профессиограммы специалистов в тех случаях, когда они проводят 
эргономические исследования обстоятельств несчастных случаев на про-
изводстве и готовят акты по формам Н-5 и Н-1, в котором отражены такие 
характеристики.

1 См.: Сабадаш В. В. Розробка методів ергономічної експертизи нещасних 
випадків у виробничих системах «людина – техніка – середовище»: Автореф. дис. ... 
канд. техн. наук: 05.01.04. — Х., 2007.

2 См.: Ашеров А. Т., Сабадаш В. В., Сажко Г. И. Обучение эргономической экс-
пертизе несчастных случаев на производстве как необходимый компонент подготов-
ки инженера-педагога // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — Х., 2005. — 
Вип. 11. — С. 123–133.



381

Судові інженерно-технічні експертизи

1. Название и суть работы. Технические исследования обстоятельств 
несчастных случаев в производственных СЧТС. 

2. Цель работы – установление эргономических причин несчастных слу-
чаев. Конечный продукт – заключение специалиста. Важность работы – уста-
новление действительных причин несчастных случаев в производственных 
СЧТС; возможность принятия объективных и действенных профилактических 
мер.

3. Предмет труда – вещественные и информационные материалы, харак-
теризующие обстоятельства наступления несчастных случаев.

4. Способ выполнения работы – изучение и анализ материалов, постро-
ение причинно-следственной сети событий; сравнение значений фактичес-
ких параметров рабочей среды с нормативами, информационное моделиро-
вание событий.

5. Основания для выполнения работы: материалы специального рассле-
дования, акт о несчастном случае, производственная документация, 
подробные технологические инструкции, планы, расчеты; опосредствован-
ная информация, инструкции, описания, приказы.

6. Критерии оценки результатов труда – доказанный и согласованный факт 
установления лица, действия (бездействие) которого с технической точки зрения 
привели к наступлению несчастного случая в производственных СЧТС.

7. Квалификация специалиста: а) образование – высшее инженерное; 
б) требуемые знания: отраслевые технологические, охраны труда и техники 
безопасности, эргономики; в) общие умения: организация изучения обсто-
ятельств несчастных случаев; оценка показателей качества деятельности 
человека – оператора СЧТС и анализ их фактического уровня; информаци-
онное компьютерное моделирование причинно-следственных сетей событий; 
правильное документирование обстоятельств несчастных случаев. Более 
подробно требуемые знания и умения будут рассмотрены ниже.

8. Средства выполнения работы: приборы контроля параметров рабочей 
среды, приборы контроля параметров функционального состояния организ-
ма оператора, компьютер с программным обеспечением и т. д.

9. Условия выполнения работы. Поскольку факты несчастных случаев, 
особенно с летальным исходом, по своей сути наносят прямой и косвенный 
урон предприятию, то производственный персонал и руководство зачастую 
скрытно противодействуют расследованию, утаивают информацию, иска-
жают обстоятельства несчастных случаев.

10. Организация труда. Работа выполняется по заявлению пострадавшей 
стороны, инициативе предприятия или факту возбуждения уголовного дела. 
Способ выполнения работы – методическая  помощь работникам 
правоохранительных органов по сбору исходных данных, документирова-
нию, информационное компьютерное моделирование причинно-следственных 
сетей событий.

11. Кооперация труда. В работе по расследованию несчастных случаев 
на производстве участвуют, кроме работников правоохранительных органов, 
представитель отдела охраны труда и техники безопасности предприятия, 
линейный начальник участка, где произошел несчастный случай (начальник 
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участка, начальник цеха, мастер производственного обучения и т. д.). К 
первичным следственным действиям привлекается для оказания методичес-
кой помощи в расследовании и специалист-эргономист.

12. Интенсивность труда – высокая. Это объясняется тем, что, во-первых, 
после несчастного случая производственный процесс не прерывается; во-
вторых, у специалиста в производстве находится много аналогичных иссле-
дований; в-третьих, как правило, специалист выполняет первичную работу, 
будучи в командировке по месту возникновения несчастного случая.

13. Моменты опасности и ответственности в профессиональной деятель-
ности. В физическом плане деятельность специалиста неопасна. В психоло-
гическом плане на него может оказываться давление со стороны должностных 
лиц предприятия, на котором произошел несчастный случай. От качества 
(объективности и достоверности) исследования во многом зависят судьба 
оператора СЧТС и возможность дальнейшего повторения подобных 
несчастных случаев в случае сокрытия их истинных виновников.

14. Воздействие, оказываемое профессиональной деятельностью на 
специалиста. В период установления обстоятельств и виновников несчастных 
случаев специалист находится в состоянии нервно-эмоциональной напря-
женности, возможны стрессы.

15. Польза, которую приносит профессиональная деятельность. Оплата 
труда – на среднем уровне, моральное удовлетворение от работы – высокое.

16. Кто может и кто не должен выполнять работу специалиста-
эргономиста. Работу может выполнять только специалист с высшим обра-
зованием, имеющий эргономическую или инженерно-психологическую 
подготовку и высокие моральные устои. Работу не должен выполнять чело-
век, не обладающий достаточным комплексом знаний по охране труда и 
безопасной жизнедеятельности, в том числе в области эргономики, имеющий 
невысокие моральные устои, лично заинтересованный в результатах рассле-
дования причин несчастного случая.

Для определения перечня умений, требуемых для проведения 
эргономических исследований, будем придерживаться двух тезисов.

Тезис 1. В работе специалиста-эргономиста можно выделить следующие 
четыре фазы деятельности, разнесенные во времени:

а) изучение обстоятельств несчастных случаев, исследование условий 
работы человека-оператора СЧТС, в том числе, непосредственно на его 
рабочем месте;

б) эргономический анализ, построение причинно-следственной сети 
событий, информационное компьютерное моделирование причинно-
следственных сетей событий;

в) формирование заключения специалиста;
г) разработка эргономических рекомендаций по совершенствованию 

рабочего места, среды на рабочем месте, алгоритма деятельности, распре-
деления функций персонала и т. п.

Тезис 2. При обучении следует различать формируемые умения на уров-
нях действий, функций и задач. В данном пункте речь идет об умениях на 
уровне задач.
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Детальная разработка п. 4, 7 и 8 профессиограммы позволили составить 
следующий перечень умений, требуемых для проведения эргономических 
исследований обстоятельств несчастных случаев на производстве.

А. Умения, необходимые для исследования условий работы человека-
оператора СЧТС, в том числе для изучения обстоятельств несчастных слу-
чаев, непосредственно на его рабочем месте (далее в скобках указаны на-
звания учебных дисциплин, формирующих определенные умения):

— описание наблюдаемых фактов («Безопасность жизнедеятельности», 
«Охрана труда в отрасли»);

— опрос персонала («Психология», «Психология труда», «Биологичес-
кие основы развития человека и инженерная психология»);

— замеры параметров рабочего места и рабочей среды («Эргономика 
информационных технологий» (ЭИТ), «Охрана труда в отрасли», «Основы 
экологии»);

— сбор данных для составления алгоритма деятельности оператора, 
описания распределения функций между операторами (ЭИТ).

Б1. Умения, необходимые для эргономического анализа:
— поиск нормативных документов, содержащих эргономические нормы 

и требования к рабочему месту, среде на рабочем месте, алгоритму деятель-
ности, распределению функций и т. п. (ЭИТ, «Введение в специаль-
ность»);

— расчет показателей безошибочности и своевременности выполнения 
алгоритма функционирования СЧТС, напряженности деятельности, про-
пускной способности человека-оператора (ЭИТ);

— учет влияния факторов рабочей среды на показатели безошибочнос-
ти и своевременности выполнения алгоритма функционирования СЧТС, 
напряженности деятельности, пропускной способности человека-оператора 
(ЭИТ);

— анализ соответствия фактического уровня показателей эргономическим 
нормам и требованиям (ЭИТ).

Б2. Умения, необходимые для построения причинно-следственной сети 
событий. Формирование перечня умений этой группы основывается на необ-
ходимости учитывать работу специалиста в системе поддержки решений 
судебного эксперта (рис. 1) в режиме ввода информации, поскольку эта 
разработанная нами система содержит блок анализа проблем и специалист 
должен его заполнить причинно-следственной сетью изучаемых событий. 
Содержание такой сети видно из рис. 2.

Для ее построения необходимы следующие умения:
— выделять непосредственные, главные и способствующие причины 

ошибочной деятельности оператора (ЭИТ);
— выделять первопричины, промежуточные причины и следствия 

событий (ЭИТ);
оценивать априорные вероятности первопричин (ЭИТ, «Высшая мате-

матика»);
— оценивать переходные вероятности событий (ЭИТ, «Высшая матема-

тика»).
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Рис. 1. Структурная схема системы 
поддержки решений специалиста

Рис. 2. Интенсиональная 
семантическая сеть событий

Б3. Умения, необходимые для информационного компьютерного модели-
рования причинно-следственных сетей событий. Формирование перечня умений 
этой группы опирается на необходимость учитывать работу специалиста в 
системе поддержки решений в режиме использования системы (рис. 3).

Для такой работы необходимы следующие умения:
— строить исходную экстенсиональную семантическая сеть событий в 

виде графа (ЭИТ, «Дискретная математика»);
— пересчитывать вероятности возникновения последствий при внедре-

нии эргономических рекомендаций, используя возможности системы под-
держки решений (ЭИТ).

В. Умения, необходимые для формирования заключения специалиста:
— составить заключение в соответствии с нормативными документами 

(«Охрана труда в отрасли»);
— дать обоснование выводам об эргономичности (неэргономичности) 

рабочего места оператора СЧТС (ЭИТ).
Г. Умения, необходимые для разработка эргономических рекомендаций 

по совершенствованию рабочего места, среды на рабочем месте, алгоритма 
деятельности, распределения функций и т. п.:

— описать деятельность человека-оператора на языке обобщенного 
структурного метода СЧТС (ЭИТ);

— рассчитать показатели качества деятельности человека-оператора 
(безошибочность выполнения заданий, своевременность решения задач и 
др.) (ЭИТ);
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Начало 

Есть прецедент? 

Создание новой сети Выбор сети прецедента 

Выбор экспертных ситуаций 

Решение обратной задачи 

Анализ наличия средств эргономического обеспечения деятельности опе-
ратора или группы операторов, причастных к несчастному случаю 

Моделирование следственно-экспертных ситуаций с новыми элементами 
эргономического обеспечения деятельности операторов в соответствии с 

эргономическими требованиями 

Результаты анализа убедительны? 

Выбор новой версии Окончательный вывод 

Нет Да 

Нет 
Да 

Определение возможных первопричин конечного следствия 
выбранной версии 

Ранжирование первопричин по вероятности возникновения 

Определение наиболее вероятного пути развития событий 

Рис. 3. Алгоритм деятельности эксперта-эргономиста при работе с системой 
поддержки принятия решений
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— сформировать варианты реализации алгоритма деятельности человека-
оператора в зависимости от используемых технических средств (ЭИТ);

— сформировать варианты распределения функций между операторами 
при групповой деятельности (ЭИТ);

— сформировать варианты рабочего места и/или средств поддержания 
комфортной рабочей среды (ЭИТ);

— решать многокритериальную задачу выбора рационального варианта: 
алгоритма деятельности человека-оператора, распределения функций меж-
ду операторами, рабочего места, средств поддержания комфортной рабочей 
среды и т. п. (ЭИТ, «Анализ и исследование операций»).

По приведенному перечню составим обзорную таблицу количества 
выделенных умений.

Т а б л и ц а

Дисциплина
Количество умений по этапам

А Б В Г
Валеология 1
Охрана труда в отрасли 2 1
Эргономика информационных 
технологий

2 10 1 6

Психология 1
Психология труда 1
Введение в специальность 1
Высшая математика 2
Анализ и исследование операций 1
Дискретная математика 1
Общее число выделенных умений 7 14 2 7

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. В результате действия негативных факторов в Украине растет и будет 

расти доля происшествий, связанных с человеческим фактором. Этим 
объясняется актуальность проведения эргономических исследований, под-
готовки соответствующих специалистов и разработки с этой целью 
профессиограммы их деятельности.

2. На основании научного анализа деятельности экспертов, выполняющих 
судебно-технические экспертизы обстоятельств несчастных случаев на про-
изводстве в системах, которые по наличию классификационных признаков 
можно определить как системы «человек – техника – среда» и на основании 
задач, решаемых при проведении эргономических исследований, можно 
составить профессиограмму специалиста-эргономиста, в тех случаях, когда 
он проводят эргономические исследования обстоятельств несчастных слу-
чаев на производстве и готовит акты по формам Н-5 и Н-1, и определить 
характер требуемых знаний и умений, обеспечивающих решение задач 
эргономического исследования.
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3. Профессиограмма может быть использована как для профотбора 
экспертов-эргономистов, так и для обучения будущих инженеров и 
инженеров-педагогов основам эргономических исследований с целью улуч-
шения условий на производстве и повышения безопасности труда работаю-
щих. Подготовка будущего специалиста должна охватывать значительный 
круг профессиональных умений (свыше 30 на уровне задач). Среди 
выделенных умений наибольшее число приходится на дисциплину 
«Эргономика информационных технологий» (19 из 30). Учебный процесс 
формирования умений должен учитывать тесные межпредметные связи ЭИТ 
с другими учебными дисциплинами.

В. В. Серый, старший научный сотруд-
ник Харьковского НИИСЭ

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ С НАКОПИТЕЛЕЙ ФЛЭШ-ПАМЯТИ

Розглянуто особливості використання та програми для оперативного 
відновлення даних з будь-яких відомих типів флеш-накопичувачів.

Рассмотрены особенности использования и программы для оперативно-
го восстановления данных с любых известных типов флэш-накопителей.

Флэш-память (англ. Flash-Memory) – запоминающее устройство, на-
копитель информации, разновидность твердотельной полупроводниковой 
энергонезависимой перезаписываемой электронной памяти1. Информация 
может быть прочитана из флэш-памяти бесконечное количество раз, но 
записывать в такую память информацию можно ограниченно (обычно около 
10 тыс. раз). Несмотря на это, 10 тыс. циклов перезаписи – это намного 
больше, чем способна выдержать дискета или компакт-диск CD/DVD-RW. 
Стирание происходит участками, поэтому нельзя изменить один бит или 
байт без перезаписи всего участка (это ограничение относится к самому 
популярному на сегодня типу флэш-памяти – NAND). Преимуществом флэш-
памяти над обычной электронной памятью является ее энергонезависимость 
– при выключении питания содержимое памяти сохраняется.

Флэш-память изобрел в 1984 г. Фудзи Масуока (Fujio Masuoka) во время 
его работы в компании Toshiba. Имя «флэш» было придумано также в Toshiba 
коллегой Фуджи – Седзи Ариизуми (Shoji Ariizumi), потому что процесс 
стирания содержимого памяти ему напомнил фотовспышку (англ. fl ash). 
Масуока представил свою разработку на IEEE 1984 International Electron 
Devices Meeting (IEDM), проходившей в Сан-Франциско, Калифорния. Ком-
пания Intel увидела большой потенциал в изобретении и в 1988 г. выпустила 
первый коммерческий флэш-чип.

1 См.: Флэш-память // [Электронный ресурс] (http://ru.wikipedia.org) — 
28.04.2008.
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Флэш-память хранит информацию в массиве транзисторов с плавающим 
затвором, называемых ячейками (англ. cell). В традиционных устройствах с 
одноуровневыми ячейками (англ. single-level cell, SLC) каждая из них может 
хранить только один бит. Некоторые новые устройства с многоуровневыми ячей-
ками (англ. multi-level cell, MLC) могут хранить больше одного бита, используя 
разный уровень электрического заряда на плавающем затворе транзистора.

Флэш-карты в основном имеют большой разброс скоростей и обычно 
маркируются в скоростях стандартного CD-привода (150 Кб/с). Так, указан-
ная скорость в 100x означает 100 × 150 Кб/с = 15 000 Кб/с = 14,65 Мб/с.

Объем чипа флэш-памяти измеряется от килобайт до нескольких гигабайт 
информации. В 2005 г. компании Toshiba и SanDisk представили NAND чипы 
объемом 1 Гб1, выполненные по технологии многоуровневых ячеек, где один 
транзистор может хранить несколько бит, используя разный уровень 
электрического заряда на плавающем затворе. Компания Samsung в сентябре 
2006 г. представила 8 Гб чип, выполненный по 40-нм технологическому про-
цессу2. В конце 2007 г. Samsung сообщила о создании первого в мире MLC чипа 
флэш-памяти типа NAND, выполненного по 30-нм технологическому процессу. 
Емкость чипа также составляет 8 Гб. Для увеличения объема в устройствах 
часто применяется массив из нескольких чипов. В основном на середину 2007 г. 
USB устройства и карты памяти имеют объем от 512 Мб до 15 Гб. 

Преимущество флэш-памяти над жесткими дисками, компакт-дисками 
CD-ROM (DVD) – отсутствие движущихся частей. Поэтому флэш-память 
более компактна, дешева (с учетом стоимости устройств чтения-записи) и 
обеспечивает более быстрый доступ к информации3.

Недостатком по сравнению с жесткими дисками является относительно 
малый объем: для самых больших флэш-карт объем составляет около 16 Гб. 
Работа по устранению этого недостатка уже ведется: компания Apple 
выпустила флэш-носители емкостью до 64 Гб. В конце 2007 г. компания 
Toshiba объявила о начале выпуска флэш-носителей объемом до 256 Гб4.

Благодаря своей компактности, дешевизне и низкой потребности в 
электроэнергии флэш-память широко используется в портативных устрой-
ствах, работающих на батарейном питании – цифровых фотокамерах и ви-
деокамерах, цифровых диктофонах, MP3-плеерах, карманных персональных 
компьютерах (КПК), мобильных телефонах, а также смартфонах. Кроме того, 
она используется для хранения встроенного программного обеспечения в 
различных периферийных устройствах (маршрутизаторах, мини-АТС, ком-
муникаторах, принтерах, сканерах) и сохранения (англ. backup) важной 
информации из компьютера.

1 См.: Toshiba and SanDisk Develop 8-Gigabit NAND Flash Memory Chip With 70 
nm Process Technology// [Электронный ресурс] (http:// www.toshiba.co.jp). — 
28.04.2008.

2 См.: Samsung unveils 32Gb fl ash made from 40nm technology // [Электронный 
ресурс] (http://www.infoworld.com). — 28.04.2008.

3 См.: Контент USB Flash Drive // [Электронный ресурс] (http:// www.fl ashboot.ru). — 
29.04.2008.

4 См.: Флэш-память // [Электронный ресурс] (http://ru.wikipedia.org/wiki/). — 
29.04.2008.
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Конструктивно флэш-память реализована флэш-накопителями USB (USB 
Flash) и картами памяти SmartMedia, CompactFlash, MultiMedia, Memory 
Stick, Secure Digital и др.

USB Flash (попросту «флэшки») состоят из следующих частей (рисунок):
1) платы PCB (многослойная печатная плата);
2) микросхемы энергонезависимой NAND памяти;
3) микросхемы контроллера (микросхема управления NAND памятью и 

передачи данных). В ней хранятся данные о типе микросхемы NAND, про-
изводителе и другая служебная информация, необходимая для функциони-
рования флэш-накопителя;

4) стабилизатора питания контроллера (конвертирует и стабилизирует 
напряжение поступающие с компьютера 5 B в напряжение необходимое для 
работы контроллера и флэш-памяти 3,3 B);

5) кварцевого резонатора, обычно на 12 MГц (формирует опорную частоту 
для функционирования логических элементов контроллера и флэш памяти);

6) USB разъема типа «А».

Рисунок. Конструкция USB Flash

Исходя из практики эксплуатации этих устройств можно указать на 
основные (типичные) неисправности1:

— платы PCB – некачественная пайка, внутренние обрывы проводников 
при механическом повреждении (ударе, изгибе) приводят к нестабильной 
работе флэш-памяти;

— USB разъема – некачественная пайка контактов приводит к тому, что 
устройство периодически не определяется в операционной системе;

— стабилизатора – часто выходит из строя при переполюсовке USB 
разъема (устройство вовсе не определяется или определяется в системе 
неопознанным устройством);

— NAND микросхемы энергонезависимой памяти – повреждение 
отдельных блоков памяти в связи со старением или по другим причинам, 
невозможность записи или чтения. Неисправности устраняются перефор-

1 См.: USB Flash – что внутри? // [Электронный ресурс] (http:// www.fl ashboot.ru) – 
28.04.2008.
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матированием специальной фирменной (от производителя) программой 
(утилитой) с уменьшением общего размера памяти устройства;

— контроллера – часто выходит из строя при некорректном извлечении 
флэш. Флэш-накопитель определяется как неизвестное устройство с нулевым 
или заниженным объемом флэш-памяти. Неисправности устраняются пере-
прошивкой контроллера фирменными утилитами;

— кварцевого резонатора – при поломке (что случается крайне редко), 
флэш-накопитель не определяется в операционной системе.

В процессе использования карт памяти и USB-флэшдрайвов, так же, как 
и при использовании других источников информации, имеют место потери 
информации. Причинами исчезновения информации могут быть:

— сбой или форматирование файловой системы (FAT, NTFS);
— некорректное выключение компьютера, сбои в работе программного 

и аппаратного обеспечений;
— воздействие вирусных атак;
— случайное (ошибки пользователя) или намеренное удаление инфор-

мации;
— частичный выход из строя участков памяти – появление плохих (не 

поддающихся чтению) секторов и др.
Подавляющее большинство случаев исчезновения информации отно-

сится к повреждению логической структуры данных. При форматировании 
или сбое файловой системы на флэш-накопителе разрушается только табли-
ца с информацией о размещении файлов, а сами файлы в большинстве 
случаев остаются неповрежденными. Исключением из этого может быть 
намеренное затирание информации специальными утилитами (программами-
шредерами).

Восстановление информации с флэш-памяти имеет ряд особенностей 
по сравнению с жесткими дисками и другими носителями. Эти отличия не-
посредственно связаны с конструкцией и логической структурой носителя 
(особенностями хранения данных в энергонезависимой памяти). В таких 
накопителях используются специальные алгоритмы равномерной записи 
информации по всему объему памяти. Причем эти алгоритмы, так же как и 
логическая структура и количество используемых модулей памяти, могут 
различаться даже в моделях одинаковой емкости от одного производителя. 
С целью восстановления информации на флэш-накопителях применяется 
уникальная технология. Она обеспечивает доступ к энергонезависимой 
твердотельной памяти Flash-накопителей на физическом уровне. Благодаря 
этому можно в полном объеме восстановить информацию даже с физически 
неисправных Flash-носителей. Эта технология применима к любым 
известным типам накопителей: USB-накопителям (USB drive), картам памя-
ти SmartMedia, CompactFlash, MultiMedia, Memory Stick, Secure Digital, 
xD-Picture и др.

Если запись на носитель не производилась, то данные физически остались 
на своем месте, но потерялись (исказились) сведения об их расположении. 
Таким образом, требуется определить физическое расположение этой инфор-
мации на носителе и считывать ее оттуда в правильной последовательности.
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В случае, когда запись на носитель производилась (например, запись 
новой информации, форматирование флэш-накопителя, установка операци-
онной системы), вероятность физического уничтожения нужной информации 
может быть достаточно велика, и возможность успешного восстановления 
данных зависит от правильного выбора метода восстановления и соотноше-
ния объемов утраченной и записанной информации. Существенно умень-
шает вероятность восстановления данных использование программ типа 
scandisk. Они в процессе работы уничтожают служебные записи о таблице 
размещения файлов на носителе.

Для восстановления данных сначала требуется просканировать весь 
носитель. По результатам сканирования на основе обнаруженных служебных 
записей составляется карта расположения фрагментов восстанавливаемых 
файлов и строится дерево каталогов. В карте содержатся сведения о принад-
лежности кластеров к конкретным файлам, размерах, названиях и других 
атрибутах элементов сканируемой файловой системы – все, что удалось 
узнать на основании остатков служебной информации. Если полученных в 
результате сканирования сведений недостаточно, используются определенные 
методы экстраполяции. Затем файлы и папки, которые требуется восстано-
вить, выбираются в соответствии с составленной картой и переносятся на 
другой логический (физический) носитель.

Значительный опыт использования различных программ для восстанов-
ления данных показывает, что явным лидером по результативности, при 
восстановлении данных является пакет R-Studio. R-Studio1 – наиболее мно-
гофункциональное программное обеспечение по восстановлению данных, 
поддерживающее файловые системы FAT12, FAT32, FAT32/16/32, NTFS, 
NTFS5 (созданный или обновленный Win2000/WinXP), Ext2FS, Ext3, UFS 
(Linux). Позволяет восстанавливать файлы как на локальных логических и 
физических жестких дисках, так и на дисках, расположенных на удаленных 
компьютерах через компьютерную сеть. Восстановление возможно даже в 
случаях, когда разделы накопителя были повреждены или удалены, а также 
в случаях, когда накопитель был отформатирован, использовалась команда 
FDISK, была повреждена загрузочная запись Master Boot Record (MBR), 
данные потеряны в результате атаки вирусов. Есть возможность создания 
имиджа накопителя для дальнейшего восстановления данных. Воссоздает 
поврежденный RAID-массив. Программа способна восстанавливать 
зашифрованные файлы, сжатые файлы и альтернативные потоки данных. 
Файл или содержание флэш-памяти может быть отображено и отредактиро-
вано в шестнадцатеричном редакторе, который поддерживает редактирова-
ние признака файла NTFS.

В случаях, когда файловая система повреждена значительно, целесо-
образно использование программы EasyRecovery в режиме RawRecovery. 
Недостаток метода RawRecovery заключается в том, что результатом восста-
новления будет набор файлов со служебными именами, отсортированных 
по типам. Тем не менее с помощью этого метода удается восстанавливать 

1 См.: R-Studio Network Edition 3.5 // [Электронный ресурс] (http:// www.fl ashboot.
ru). — 29.04.2008.
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информацию в самых тяжелых случаях, когда все остальные методы резуль-
тата не дали.

Если программа R-Studio указывает на ошибки чтения или происходит 
отказ процесса выполнения программы EasyRecovery, это может означать 
наличие нечитаемых (плохих) секторов. Возможно, потеря данных и была 
вызвана их появлением. Чем их больше, тем медленнее будут идти сканиро-
вание и считывание информации. При большом количестве плохих секторов 
(>50) рекомендуется уменьшить в R-Studio количество попыток чтения. 
Чтобы это сделать, необходимо выделить в интерфейсе выбора накопитель, 
выбрать параметр I/O Tries в появившемся в правой части экрана списке и 
выставить его значение равным «1».

Если  потеря  данных  произошла  на  файловых  системах ,  не 
поддерживаемых R-Studio, например, на Novell, рекомендуется использовать 
пакеты QuickRecovery или StellarPhoenix.

Эффективным при восстановлении информации с флэш-памяти носи-
телей (USB флэш, карты памяти) является также программный комплекс 
TestDisk & PhotoRec v.6.7 for Windows. Он состоит из двух утилит TestDisk 
и PhotoRec:

— TestDisk предназначен для восстановления сбойных разделов нако-
пителей при возникновении различных программных ошибок, повреждений 
вирусами и др. Возможности программы TestDisk: восстановление удаленных 
или сбойных таблиц разделов накопителей FAT/FAT32/NTFS и перезапись 
загрузочных секторов FAT12/FAT16/FAT32/NTFS;

— PhotoRec предназначен для восстановления удаленных файлов после 
форматирования или других сбоев с различных носителей (HDD, CD-ROM, 
USB Flash накопителей, флэш-карт).

Основное слабое место флэш-памяти – количество циклов перезаписи. 
Ситуация ухудшается также в связи с тем, что операционная система часто 
записывает данные в одно и то же место. Например, часто обновляется таб-
лица файловой системы, так что первые секторы памяти израсходуют свой 
запас значительно раньше. Для решения этой проблемы были созданы 
специальные файловые системы: exFAT для Microsoft Windows и JFFS21 и 
YAFFS2 для GNU/Linux.

USB флэш-носители и карты памяти, такие как SecureDigital и 
CompactFlash, имеют встроенный контроллер, который обнаруживает и 
исправляет ошибки, старается равномерно использовать ресурс перезаписи 
флэш-памяти. На таких устройствах не имеет смысла использовать специ-
альную файловую систему и для лучшей совместимости применяется 
обычная FAT.

При использовании USB флэш-носителей и карт памяти для увеличения 
их срока службы необходимо придерживаться определенных правил во из-
бежание неисправностей и поломок указанных устройств. Неправильное 

1 См.: Flash Filesystems for Embedded Linux Systems // [Электронный ресурс] 
(http:// www.linuxdevices.com). — 30.04.2008.

2 См.: Introducing YAFFS, the fi rst NAND-specifi c fl ash fi le system // [Электронный 
ресурс] (http:// www.fl ashboot.ru ). — 30.04.2008.
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использование их на практике обычно приводит к разного рода неисправ-
ностям.

1. Логические неисправности. Накопитель физически исправен, но опозна-
ется как пустой или неформатированный, а ранее записанные данные не видны. 
В этом случае повреждена файловая система, точнее, ее служебные таблицы. 
Причина – преждевременное извлечение устройства из разъема или внезапное 
отключение питания, когда операционная система не успевает обновить фай-
ловую систему на накопителе. Конечно, нередки и ошибки пользователя, когда 
он по неосторожности стирает файлы или запускает форматирование. Для про-
филактики таких неисправностей нужно корректно завершать работу перед 
отключением накопителя. В компьютерах и ноутбуках необходимо всегда ис-
пользовать функцию «безопасное извлечение устройства». В цифровых фото-
аппаратах и другой портативной технике надо следить за зарядом аккумулятора, 
чтобы он неожиданно не разрядился в процессе работы. Выключать питание 
следует не раньше, чем закончатся текущие операции с картой.

2. Механические поломки1. Флэш-накопители зачастую имеют непрочный 
корпус, тонкую плату, слабое крепление разъема USB. Карты памяти бывают 
слабы на изгиб, у них могут расслаиваться корпус, нарушаться фиксация 
задвижки разрешения записи, смещаться разделители контактов и истирать-
ся сами контакты. Замечено, что чаще ломается продукция эконом-класса и 
no-name. Изгибные нагрузки повреждают корпус, вызывают микротрещины 
на плате, приводят к нарушению контактов и растрескиванию деталей. От 
ударов и падений страдает кварцевый резонатор. У большинства устройств 
негерметичный корпус, пропускающий воду. При ремонте возможны такие 
операции: восстановление контактов, замена деталей, укрепление разъема 
USB, склейка или замена корпуса. При подобных манипуляциях данные 
сохраняются. Если треснул чип памяти, то данные потеряны, ремонт не 
оправдан. К счастью, такое случается редко. Для профилактики таких по-
ломок необходимо аккуратно обращаться с устройствами, не ронять и не 
наступать на них. Карты памяти нужно хранить в жестких футлярах. При 
подключении флэш-накопителя к порту USB рекомендуется не прилагать 
большие усилия, а во время работы не задевать устройство (во избежание 
поломки разъема и замыканий). Если накопитель побывал в воде, особенно 
морской, его лучше сразу отдать специалисту. Некачественная промывка и 
просушка, преждевременное включение могут непоправимо испортить 
устройство и уничтожить данные. При покупке следует выбирать флэш-
накопители с прочным, не слишком тонким корпусом. Колпачок должен 
надежно фиксироваться на разъеме USB и застрахован от потери. Неплохи 
конструкции, где вилка выдвигается или поворачивается, хотя в подвижном 
дизайне есть свои слабые места. Обрезиненный корпус сочетает влаго- и 
ударостойкость – это удачный вариант для путешествий. Среди карт памяти 
прочнее те, чей корпус не склеен из двух тонких половинок, а представляет 
собой как бы монолитный кусок пластика. В дорогих моделях внутренний 
объем залит силиконом, что дает дополнительную герметизацию.

1 См.: Флэшка должна жить долго // [Электронный ресурс] (http://rlab.ru). — 
30.04.2008.
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3. Электрические и тепловые повреждения. Нестабильное электропитание, 
а также разряды статики – частая причина неисправности флэш-накопителей. 
Многие нынешние модели имеют слабую защиту от перепадов напряжения и 
случайные броски выводят их из строя. Вероятно, сказывается политика уде-
шевления продукции, когда из схемотехники выводились «лишние» элементы 
защиты. Свою долю вины несут и некачественные блоки питания с пульсаци-
ями напряжения в цепях 5 В. Нередко к поломке флэш-накопителей приводит 
устаревшая электропроводка (без заземления) в местах подключения компью-
теров или других бытовых приборов. На их корпусах может блуждать потен-
циал в десятки вольт, а статический заряд стекает куда придется. Все это при 
совпадении неблагоприятных условий приводит к выгоранию контроллера и 
элементов обвязки. С учетом заряда на теле человека наиболее опасен момент 
подключения. Еще одна причина неисправностей – «человеческий фактор» 
при сборке системных блоков, неправильное подключение к материнской 
плате разъема USB-порта на передней панели. Это приводит к переполюсов-
ке линий питания, и флэш-накопитель начинает уничтожаться при первом же 
подключении. Специальный кабель (шлейф) чаще всего не экранирован, и 
даже правильная сборка не избавляет от наводок внутри корпуса, вносящих 
искажения в работу порта. Подключенный к нему накопитель может работать 
медленно, сбоить или вообще не определяться в системе, что служит 
предпосылкой для ложных выводов о неисправности.

4. Проблема нагрева для флэш-накопителей, разумеется, не так актуаль-
на, как для жестких дисков с их механикой. Многие пластиковые корпуса не 
обеспечивают хороший теплоотвод, и при активной работе нагруженные 
детали могут перегреться, выйти из строя и даже проплавить корпус. Чаще 
всего страдает стабилизатор питания. В новых моделях улучшена элементная 
база, уделено внимание теплоотводу и проблема встречается реже. 
Повышенная температура эксплуатации вредна и для чипов флэш-памяти. 
Хотя по спецификациям они выдерживают до 125°С, на практике, уже на-
чиная с 70°С, их ресурс резко падает, а вероятность сбоев растет. Достичь 
такого нагрева проще, чем кажется: «помогает» соседство с силовыми дета-
лями в тесном корпусе.

Что касается карт памяти, то реальна опасность их повреждения стати-
ческим разрядом в процессе вставки или извлечения из слота. Особенно 
уязвимы карты с открытыми контактами наподобие MMC.

Ремонт производится заменой неисправных деталей. Переставлять 
контроллер или чип памяти не всегда рентабельно, поэтому ремонт обычно 
сводится к замене вышедших из строя элементов.

Для профилактики необходимо обеспечить компьютеру заземление и 
стабильное электропитание, использовать качественные блоки питания до-
статочной мощности. Прежде чем вставить флэш-накопитель в порт USB, 
нужно коснуться рукой системного блока, чтобы уравнять потенциалы. От 
статики и перегрева лучше других защищены флэш-накопители в металли-
ческих корпусах.

В свете проблем со сборкой, а также для уменьшения наводок рекомен-
дуется использовать порты USB, распаянные на материнской плате. Для 
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удобства доступа к задней панели нужно поставить удлинитель USB. 
Качественный продукт отличают витые пары проводов с обязательной 
экранировкой и внешним диаметром не менее 5 мм. Кабель должен быть не 
слишком длинным (оптимально 0,8–1,5 м) и не соседствовать с силовыми 
проводами.

С картами памяти следует обращаться осторожно, не дотрагиваться до 
открытых контактов и по возможности не вынимать из слотов в неблаго-
приятной окружающей среде. Следует сказать и о влиянии внешних 
электромагнитных полей и держать флэшки подальше от включенных 
мобильных телефонов.

5. Сбои контроллера. Контроллер имеется во всех флэш-накопителях и 
многих картах памяти, он отвечает за передачу данных между внешним ин-
терфейсом и флэш-памятью и выполняет множество других функций. Как 
показывает практика, прошивка (микропрограмма) контроллера подвержена 
внешним воздействиям – сбои питания, разряды статики, ошибки интерфей-
са могут ее повреждать. В таких случаях контроллер блокируется и не отве-
чает на запросы операционной системы. Внешне это проявляется в том, что 
накопитель опознается в компьютере как «Неизвестное устройство» либо как 
съемный диск с нулевой емкостью. При обращениях к нему могут выводиться 
сообщения «Вставьте диск в дисковод» или «Нет доступа к диску». Данные 
обычным путем не доступны, однако во флэш-памяти они сохраняются и их 
можно считать непосредственно с чипа на специальном оборудовании.

Иногда накопитель становится доступен только для чтения, причем по-
ложение переключателя записи, если он есть, ни на что не влияет. Данные 
видны и читаются, но при попытках создания файла, стирания или форма-
тирования выводится сообщение «Диск защищен от записи». Контроллер 
переходит в такой режим при выявлении аппаратных ошибок флэш-памяти, 
чтобы предотвратить ее дальнейшее разрушение (память NAND поврежда-
ется главным образом при записи). Понятно, что в этом случае можно гово-
рить только о ремонте накопителя.

Многие контроллеры поддерживают защиту данных, когда с помощью 
прилагаемой программы на флэш-накопителе создается скрытый раздел, 
открывающийся после ввода пароля. Эта функция пока не стандартизиро-
вана, а главное, недостаточно надежна: скрытый раздел становится 
недоступным даже при легких сбоях. Причиной могут служить как 
упомянутые внешние воздействия на контроллер, так и некорректные дей-
ствия пользователя (например, попытка форматирования раздела с помощью 
«чужой» утилиты). Восстановление данных в таких случаях – прерогатива 
специалистов.

При ремонт происходит восстановление прошивки контроллера с по-
мощью технологических утилит. Утилиты строго специализированы, и 
нужно иметь версию именно для своей модели контроллера. Знать только 
модель накопителя недостаточно, поскольку в различных экземплярах одной 
и той же модели могут быть установлены совершенно разные контроллеры. 
Требуемые программы иногда можно «скачать» с сайта производителя 
«флэшки» или найти на прилагаемом компакт-диске. Также поиск нужной 
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утилиты можно провести в Интернете по маркировке контроллера. Для этого 
следует разобрать флэш-накопитель или, что безопаснее, определить конт-
роллер по кодам VID/PID (их можно узнать в Диспетчере устройств, с по-
мощью программ MSINFO32 или UsbIDCheck) и таблице (содержит рас-
шифровку кодов более 7000 USB-устройств).

Следует заметить, что при прошивке контроллера флэш-память обычно 
стирается, поэтому ремонт накопителя и восстановление данных – задачи 
технологически несовместимые. Для профилактики необходимо оберегать 
«флэшки» от статики, это особенно актуально зимой с ее сухим воздухом и 
шерстяной одеждой. Нужно избегать сбоев электропитания во время актив-
ной работы с накопителями (лучше всего подключить компьютер к ИБП), 
не забывать про безопасное извлечение. Флэш-накопители с паролем до-
ступа требуют особо аккуратного обращения.

6. Сбои и износ памяти. Накопитель опознается и работает, но данные 
читаются с ошибками. Искажаются файлы, портятся архивы, может 
выводиться сообщение «Ошибка CRC». Причина – дефекты флэш-памяти 
на физическом уровне, чаще всего вследствие заводского брака или износа. 
Память NAND по своей природе выдерживает ограниченное число переза-
писей, причем по мере роста емкости чипов заявленный ресурс снижается: 
от 1 млн циклов несколько лет назад до 100 тыс. в новых моделях и даже 
10 тыс. в дешевой памяти MLC. Реальный ресурс по записи каждого кон-
кретного чипа зависит от качества его изготовления и условий эксплуатации 
и на практике может быть значительно ниже заявленного. В то же время 
число считываний ничем не ограничено, более того, гарантируется хранение 
однажды записанных данных в течение 10 лет.

Как бы то ни было, по сравнению с другими сменными носителями 
(FDD, ZIP, CD-RW, DVD-RW, Tape) ресурс флэш-памяти весьма велик. Износ 
не имел бы серьезного значения, производись запись равномерно по всем 
адресам. К сожалению, это не так, и вся проблема в файловой системе FAT. 
Ряд ее служебных таблиц переписывается при каждом обновлении любого 
из файлов, именно эти ячейки памяти первыми выходят из строя. Для борьбы 
с этим явлением применяется технология «выравнивания износа» (англ. wear 
leveling): часто изменяемые данные перемещаются по адресному простран-
ству флэш-памяти, так что запись производится по разным физическим 
адресам. При ремонте происходит низкоуровневое форматирование с 
сокрытием дефектов. Последовательно тестируются все адреса, обнаруженные 
сбойные блоки переназначаются в резервную область чипа памяти и в даль-
нейшем не используются. При нарастании числа дефектов полезный объем 
«флэшки» может незначительно уменьшиться, но она остается полностью 
рабочей. Флэш-накопитель форматируется при помощи специальной 
утилиты, которую можно найти в комплекте поставки от производителя. Все 
данные при этой операции необратимо теряются.

Компактных карт памяти и USB-флэшдрайвов становится все больше. 
Сегодня эти устройства записи (хранения) и считывания информации работа-
ют существенно быстрее, чем устройства первого поколения. Они не требуют 
установки драйверов при использовании современных версий операционных 
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систем, а в отношении размеров, внешнего вида и способов ношения способны 
удовлетворить любого пользователя. И это еще не конец развития: микросхемы 
флэш-памяти по скорости работы уже давно вышли за пределы стандарта USB 
1.1, следовательно, в ближайшем будущем ожидается новый виток конкурент-
ной борьбы среди производителей, в котором будут участвовать модели с 
высокоскоростными интерфейсами USB 2.0 и FireWire.

В среднем современные флэш-накопители можно эксплуатировать пол-
тора – два года до первых проявлений износа. Для профилактики сбоев при 
активной работе время от времени необходимо выполнять низкоуровневое 
форматирование. Сокрытие неустойчиво читающихся блоков предотвратит 
потерю информации.

На сегодня «флэшки» – незаменимые средства хранения и переноса 
информации. Аккуратность и несложные меры профилактики помогут про-
длить жизнь таким устройствам и избежать большей части неприятностей. 
Современные технологии позволяют в 95% случаев восстановить данные, а 
в 70% еще и отремонтировать накопитель.

Ныне активно рассматривается возможность замены жестких дисков на 
флеш-память. В результате компьютер будет включаться мгновенно, а отсут-
ствие движущихся деталей увеличит срок службы. Распространение ограни-
чивают высокая цена за гигабайт информации и меньший срок годности, чем 
у жестких дисков, из-за ограниченного количества циклов записи.

Г. В. Жилинский, старший научный со-
трудник Львовского НИИСЭ,
А. Б. Разумов, ведущий научный со-
трудник Львовского НИИСЭ, кандидат 
технических наук, доцент

О ВРЕМЕНИ РЕАКЦИИ ВОДИТЕЛЯ ПРИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ 
ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ 
ВИДИМОСТИ ДОРОГИ В НАПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯ

Розглянуто питання про можливість використання в експертній прак-
тиці при визначенні допустимої швидкості руху по умовам видимості до-
роги у напрямку руху часу реакції водія в межах 0,6–0,8 с.

Рассмотрен вопрос о возможности использования в экспертной прак-
тике при определении допустимой скорости движения по условиям види-
мости дороги в направлении движения времени реакции водителя в пределах 
0,6–0,8 с.

ЕКСПЕРТНА ПРАКТИКА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО 
ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
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В общем случае время реакции водителя на препятствие (опасность) 
имеет такие составляющие:

1) время обнаружения объекта;
2) время для оценки ситуации или условий движения;
3) время передачи сигнала для двигательной реакции;
4) время выполнения двигательной реакции.
В экспертной практике в течение ряда лет время реакции водителя при-

нималось равным 0,8 с для любых дорожных ситуаций, что не соответство-
вало фактическому психофизиологическому восприятию водителем 
различных дорожных ситуаций, в которых он мог оказаться. В 1983 г. и пос-
ле уточнения и дальнейшей конкретизации в 1987 г. в экспертной практике 
были приняты и до сих пор используются Методические рекомендации по 
применению дифференцированных значений времени реакции водителя в 
экспертной практике1 от 0,6 до 1,4 с. В общем, применение дифферен-
цированных значений времени реакции водителя в зависимости от степени 
сложности дорожно-транспортной обстановки, безусловно, повысило 
объективность и достоверность экспертных исследований.

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП), связанные с наездами 
транспортных средств (ТС) в темное время суток на неподвижные препят-
ствия, велосипедистов и пешеходов, составляют значительную часть иссле-
дований, проводимых судебными автотехническими экспертами. При этом 
действия водителя оцениваются, в частности, и применительно к техничес-
ким требованиям п. 12.2. Правил дорожного движения Украины, который 
устанавливает, что в темное время суток и в условиях недостаточной ви-
димости скорость движения должна быть такой, чтобы водитель имел воз-
можность остановить ТС в пределах видимости дороги в направлении 
движения. Расстояние видимости дороги в направлении движения, как пра-
вило, определяется следователем путем проведения следственных действий 
по воспроизведению обстановки и обстоятельств события в условиях, мак-
симально приближенных к тем, которые имели место при ДТП, и задается 
в качестве исходных данных.

Величина допустимой скорости ТС по условиям видимости элементов 
дороги в направлении движения определяется по формуле2

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+

⋅
⋅

⋅⋅⋅= 1126,3
max

2max jT
SjTV  км/ч.

В эту формулу входит параметр 321 5,0 tttТ ++= , с – время, необходимое 
для приведения тормозов в действие, включающее в себя величину времени 
реакции водителя 1t , которое, в настоящее время в экспертной практике при-
нимается равным 0,3 с и непосредственно влияет на расчетную величину 
допустимой скорости движения по условиям видимости элементов дороги.

1 См.: Применение дифференцированных значений времени реакции водителя 
в экспертной практике. Методические рекомендации. — М., 1987. — С. 38.

2 См.: Судебная автотехническая экспертиза. Пособие для экспертов-автотехников, 
следователей и судей. — М., 1980. — Ч. II. — С. 490.
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Однако многолетняя практика использования при экспертных исследо-
ваниях этих рекомендаций показала, что у специалистов, а также предста-
вителей следственных органов, прокуратуры, защиты (адвокатов) возникают 
возражения и сомнения в обоснованности принимаемых экспертами зна-
чений времени реакции водителей (для некоторых дорожных ситуаций), в 
частности, для случая определения времени реакции водителя величиной 
0,3 с, когда рассчитывается величина допустимой скорости движения по 
условиям видимости дороги в направлении движения или величина дис-
танции при следовании за ТС – лидером.

В названных Методических рекомендациях принятие значения реакции 
водителя величиной в 0,3 с обосновывается так: «Если эксперту в его рас-
четах требуется оценить правильность выбора водителем скорости по усло-
виям дальности видимости дороги или дистанции до движущегося впереди 
ТС, он должен принимать минимально возможное время реакции – 0,3 с, 
поскольку у него нет основания исключить возможность того, что водитель 
за такое время может реагировать на изменение видимости дороги и ее 
элементов или на торможение следовавшего впереди ТС (лидера)». И далее: 
«Величина 0,3 с соответствует среднему значению времени простой сенсо-
моторной реакции водителя на тренажере и минимальному значению вре-
мени простой сенсомоторной реакции водителя, полученной при вождении 
автомобиля в экспериментальных условиях в процессе исследований, 
проведенных в ВНИИСЭ в 1985 г.». В этом документе под простой сенсо-
моторной реакцией понимается «ответное действие на заранее известный 
раздражитель заранее известным способом (например, нажатием на педаль 
тормоза при загорании стоп-сигнала следующего впереди ТС или при по-
явлении красного сигнала светофора)». В реальных дорожных ситуациях 
водитель будет реагировать только в случае возникновения опасности для 
движения, при этом процесс обнаружения объекта включает в себя время на 
перемещение глаз – 0,15–0,33 с и время фиксации взгляда на объекте – 
0,1–0,3 с. И, наконец, говоря о составляющей общего времени реакции во-
дителя – моторном компоненте – переносе ноги с педали акселератора на 
педаль тормоза, указывается время величиной 0,25 с1.

Исходя из этого, по нашему мнению, такой методологический подход к 
обоснованию величины времени реакции водителя 0,3 с в заданных дорожных 
условиях имеет следующие недостаточно обоснованные предпосылки:

1) заставлять водителя быть в постоянном напряжении и готовым с 
минимальным временем реакции применить экстренное торможение не-
правомерно;

2) время сенсомоторной реакции человека-оператора, определенное в 
стационарных лабораторных условиях2, неправомерно переносить в реальные 
условия, даже для несложных дорожно-транспортных ситуаций.

1 См.: Лобанов Е. М. Проектирование дорог и организация движения с учетом 
психофизиологии водителя. — М., 1980 — С.  310.

2 См.: Исследование особенностей зрительного восприятия водителем объектов 
среди дорожного движения в условиях ослепления. В помощь экспертам. — М., 
1989. — С. 78.
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Полагаем, что не совсем обоснованно проводить аналогию между вре-
менем сенсомоторной реакции, получаемом на стационарном стенде, когда 
испытываемый предупреждается заранее о порядке действий на сигнал 
«Опасности», и временем реакции водителя в темное время суток в реальных 
дорожных условиях.

Если снова обратиться к упомянутым Методическим рекомендациям, то 
в них о параметре дальности видимости дороги сказано, что дальность ви-
димости зависит от параметров дороги, освещения и дорожных (атмосферных 
условий). По нашему мнению, сюда еще нужно добавить – от наличия и 
состояния горизонтальных и вертикальных разметок дороги.

Далее в Методических рекомендациях указывается: при определении 
дальности видимости дороги необходимо учитывать, что на проезжей части 
не должно быть объектов и препятствий, которые водитель не может забла-
говременно обнаружить. При таких условиях водитель при выборе скорости 
вправе ориентироваться только на известный (ожидаемый) раздражитель 
одного типа – изменение видимости элементов дороги, а поэтому при рас-
чете максимально допустимой скорости по условиям видимости дороги 
минимальное время простой сенсомоторной реакции следует принимать 
равным 0,3 с.

Если рассмотреть первый раздел таблицы Методических рекомендаций 
дифференцированных значений времени реакции водителя, то можно видеть, 
что в графе типичных вариантов время реакции водителя величиной 0,6 с 
задается для случаев, когда он ориентируется только на известный 
(ожидаемый) раздражитель одного типа – пешехода, который уже находил-
ся в поле его зрения. При этом указанное время принимается и для светлого 
периода суток.

Условную аналогию, когда водитель должен ориентироваться только на 
известный (ожидаемый) раздражитель, можно провести и с некоторыми 
дорожными ситуациями, для которых время реакции водителя задается ве-
личиной 0,8 с.

На основании изложенного считаем, что есть все основания для того, 
чтобы при экспертных расчетах величины максимально допустимой скорос-
ти движения по условиям видимости элементов дороги время реакции при-
нимать равным 0,6–0,8 с. Меньшее значение – в населенных пунктах, где 
появление препятствия для движения более вероятно, а большее – за преде-
лами населенных пунктов.

Изложенное дает основание сделать следующие выводы:
1) рекомендации о принятии времени реакции водителя величиной 0,3 с, 

содержащиеся в работе «Применение дифференцированных значений вре-
мени реакции водителя в экспертной практике», при расчетах величины 
допустимой скорости движения транспортных средств по условиям види-
мости дороги требуют дополнительного научного и экспериментального 
обоснования;

2) необходимо обсудить вопрос об использовании в экспертных расчетах 
величины максимально допустимой скорости движения по условиям ви-
димости элементов дороги, принимать время реакции равным 0,6 с в 
населенных пунктах и 0,8 с – вне их.
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О. П. Маршанская, старший научный 
сотрудник Республиканского центра 
судебной экспертизы им. Х. Сулайма-
новой при Министерстве юстиции Рес-
публики Узбекистан

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ТРАСОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 
ДЕЛАМ ОБ АВТОНАЕЗДАХ (МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ 

СЛОЖНОГО НАЕЗДА НА ГРУППУ ПЕШЕХОДОВ)

На прикладах з експертної практики розглянуто деякі можливості ви-
рішення трасологічною експертизою низки ситуаційних питань щодо на-
їздів на групу пішоходів.

На примерах из экспертной практики рассмотрены некоторые возмож-
ности решения трасологической экспертизой ряда ситуационных вопросов 
по наездам на группу пешеходов.

По делам об автонаездах на пешеходов наряду с основными иденти-
фикационными вопросами все чаще следствие перед экспертами-трасологами 
ставитя вопросы диагностического и ситуационного характера. И если иден-
тификация транспортных средств (ТС) по следам и повреждениям на одеж-
де потерпевших основывается на общей теории идентификации и при на-
личии определенных следов не вызывает методологических сложностей, то 
решение неидентификационных (диагностических и ситуационных) задач 
на практике связано с определенными затруднениями из-за отсутствия 
частных методик.

Наряду с ситуационными вопросами о положении потерпевшего в мо-
мент наезда (вертикальное, горизонтальное или сидячее), а также о том, 
двигался или стоял пешеход в момент первичного удара деталями ТС, не-
редко по делам о наездах на группу лиц ставятся вопросы об общем меха-
низме наезда: какими частями ТС был сбит каждый из пешеходов и в какой 
последовательности. 

Все эти вопросы решаются путем одновременного исследования всех 
объектов: предметов одежды и обуви потерпевших, затем – автомобиля, 
обя зательно с использованием сведений из заключений судебно-медицинских 
экспертиз (СМЭ) о росте пострадавших, характере и локализации телесных 
повреждений. В таких случаях возможно проведение комплекса исследова-
ний в рамках трасологической экспертизы или же комплексной экспертизы 
с участием экспертов-химиков либо судебных медиков.

В этой публикации рассмотрены некоторые возможности решения таких 
вопросов на примерах из экспертной практики нашей лаборатории судебно-
баллистических и трасологических экспертиз (наезды легковыми автомоби-
лями на трех и шесть человек).

1. Так, по делу о наезде на шестерых пешеходов проведено несколько 
трасологических экспертиз: исследовались автомобиль ВАЗ-2106 и одежда 
с обувью шести потерпевших (из них пять погибших).
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В данной ситуации требовалось реконструировать механизм наезда: на 
сколько человек был совершен наезд этим автомобилем (изначально не было 
известно, один ли автомобиль сбил всех шестерых), в каком положении нахо-
дились потерпевшие в момент наезда и какими частями автомобиля был сбит 
каждый конкретный пешеход. Также необходимо было экспертными методами 
определить, было ли, помимо наезда на пешеходов, столкновение с автомобилем 
белого цвета (который фигурировал в показаниях свидетелей). Решение вопро-
сов затруднялось тем, что после наезда автомобиль опрокинулся.

Имеющиеся на автомобиле следы и повреждения (спереди по всей ши-
рине, на левой задней двери, а также на крыше и боковых сторонах) эксперт 
разделил на несколько групп:

Первая группа – следы и повреждения в передней части. Это обширные 
вмятины и деформации, разбитые рассеиватели во всех правых фарах и под-
фарнике, а также разбитый рассеиватель в левой внутренней фаре, согнутый 
в середине бампер и номерной знак, помятый капот, смещенный назад радиа-
тор, вмятина на правой половине крыши. Судя по такой ширине расположения, 
эти следы могли возникнуть при наезде на несколько человек.

Вторая группа – следы и повреждения от опрокидывания автомобиля 
через левый передний угол и левую боковую сторону на крышу, а затем на 
правую боковую сторону: это поперечные, продольные и косопродольные 
следы трения со сдиранием краски, стачиванием металла, обильными серыми 
дорожными загрязнениями. Поперечные следы трения имелись на левом 
переднем углу и на плоскости крыши, вплоть до ее правого края: следы по-
перечного опрокидывания. Косопродольные следы располагались практи-
чески по всей длине правой боковой стороны автомобиля: следы перемеще-
ния автомобиля по дороге на боковой стороне.

Третья группа – деформирована левая задняя дверь: на ней имелась 
овальная вмятина размером 37 × 56 см. Расстояние от дороги до ее центра – 
около 80 см. Вмятина с пологими краями, гладким дном, без царапин и 
других грубых следов. На верхнем ребре жесткости на участке этой вмятины 
наблюдаются поверхностные следы скольжения (без царапин и нарушения 
слоя краски) и грязевые следы-отпечатки в виде мелких параллельных по-
лосок. Их «шаг» – 12 полосок на 1 см. С лупой были видны единичные 
прилипшие темные волокна. Такие отпечатки типичны для силового контак-
та с материалом одежды человека при автонаезде. Поэтому оказалось 
возможным заключить, что данные следы и деформации на левой задней 
двери могли образоваться в результате наезда на пешехода и не могли воз-
никнуть при столкновении с каким-либо ТС.

Повреждения же и следы в передней части в свою очередь были 
разделены на четыре основные группы:

— одна группа (правее середины автомобиля) явно заканчивалась на 
лобовом стекле и крыше и сопровождалась значительными потеками крови. 
А поскольку у одной из погибших была «травматически отделена голова», 
можно было заключить, что именно на этом участке автомобиля произошел 
силовой контакт с телом этой девушки;

— вторая группа повреждений располагалась левее середины и сопро-
вождалась наличием зацепившегося обрывка трикотажного полотна, который 
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оказался куском платья второй погибшей (составлял с ним единое целое по 
линии разделения);

— третья и четвертая группы следов и повреждений располагались на 
правом и левом передних крыльях автомобиля. Это были овальные вмятины 
со следами скольжения и отпечатками рельефа материала одежды, т. е. на 
этих участках остались следы ударов еще по двум пешеходам.

Учитывая, что на левой боковой стороне были следы касательного уда-
ра по пятому пешеходу, можно было смоделировать всю ситуацию как наезд 
на пять или более пострадавших, удалось «привязать» каждого из пяти к 
конкретному участку автомобиля. Следов столкновения с другим ТС на 
данном автомобиле не было.

2. Аналогичным образом экспертным путем была полностью смодели-
рована ситуация наезда на трех мужчин, совершенная автомобилем ТИКО. 
По этому делу были выполнены трасологическая и комплексная трасологи-
ческая и судебно-химическая экспертизы. На автомобиле в передней части 
имелись три группы следов и повреждений, включая отпечатки рельефа 
ткани (диагонального переплетения), одинаковой с костюмной тканью брюк 
одного потерпевшего, а также притертости кожи и кожзаменителя, 
однородные с материалами курток двух других пострадавших.

3. Кроме того, при моделировании ситуации наезда экспертом могут 
учитываться сведения из заключения СМЭ о росте пострадавших, а также 
сведения из материалов осмотра места ДТП. Так, при еще одном наезде 
легковым автомобилем на трех человек эксперт-трасолог решал вопрос о 
том, какими именно участками автомобиль контактировал с потерпевшими. 
Решение этого вопроса основывалось на анализе следов и повреждений на 
автомобиле (направление действия силы при возникновении вмятин – одна 
сверху вниз, вторая спереди назад, а также имелись следы волочения тела 
под днищем), с учетом сведений из заключений СМЭ о росте погибших. Так, 
был сделан вывод о том, что вмятина в средней части, направленная преиму-
щественно сверху вниз, с признаками забрасывания тела на лобовое стекло, 
образовалась при наезде на самого высокого пешехода (его рост 181 см), у 
которого центр тяжести был выше уровня капота данного автомобиля. Это 
подтверждалось результатами исследования его одежды (на ней, на плечевом 
участке, имелись разрезы от осколков лобового стекла).

Вмятина правее середины, направленная спереди назад, без признаков 
забрасывания тела (под которой на днище имелись следы волочения) возник-
ла при наезде на самого низкорослого пешехода (его рост 158 см), у которо-
го центр тяжести располагался на уровне капота (или ниже). На его одежде 
были следы волочения по дорожному полотну.

На переднем углу правого крыла имелись следы удара со скольжением 
в направлении спереди назад и несколько под углом слева направо. Посколь-
ку по материалам осмотра места ДТП тело одного из погибших (его рост 
167 см) после наезда было отброшено на правую обочину, можно заключить, 
что на правом переднем крыле остались следы наезда именно на него.

Таким образом, у экспертов имеются возможности различными спосо-
бами, основываясь на общих положениях методик, анализируя установленные 
при исследовании факты и используя дополнительные сведения из материа-
лов дела, решать ситуационные задачи.



404

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

А. А. Крупка, ведущий научный сотруд-
ник Донецкого НИИСЭ, кандидат тех-
нических наук,
Л. Е. Дузь, ведущий научный сотрудник 
Донецкого НИИСЭ, кандидат техничес-
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Ю. А. Кривченко, старший научный 
сотрудник Донецкого НИИСЭ, канди-
дат технических наук, старший научный 
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ИНЕРЦИОННОСТЬ И СЛУЧАЙНОСТЬ НЕГАТИВНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС 

ОТСТУПЛЕНИЙ ОТ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

На конкретних прикладах з практики проведення судових гірничотех-
нічних експертиз надзвичайних ситуацій на підприємствах вугільної про-
мисловості проаналізовано проявлення кореляційних причинно-наслідкових 
залежностей між допущеними працівниками порушеннями вимог охорони 
праці та негативними наслідками, що настали у зв’язку з цим.

На конкретных примерах из практики проведения судебных горно-
технических экспертиз чрезвычайных ситуаций на предприятиях угольной 
промышленности проанализированы проявления корреляционных причинно-
следственных зависимостей между допущенными работниками нарушени-
ями требований охраны труда и наступившими в связи с этим негативными 
последствиями.

Нередко правоохранительные и судебные органы при расследовании 
чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах и обвинении работ-
ника в том, что он в процессе выполнения профессиональных обязаннос-
тей нарушил требования законодательства об охране труда1 и тем самым 
предопределил возникновение происшествия, сталкиваются с ситуацией, 
когда подозреваемый свою невиновность мотивирует отсутствием по ува-
жительной причине (болезнь, командировка и др.) на рабочем месте во 
время события.

Негативные воздействия нарушений требований охраны труда на ведение 
производственного процесса характеризуются инерционностью и случай-
ностью вследствие объективно существующей корреляционной зависимос-
ти между допущенными работниками предприятия отступлениями от тре-
бований нормативно-правовых актов по охране труда (правил, норм, ин-
струкций, положений, руководств, нарядов-допусков, технической и техно-

1 См.: НПАОП 0.00-6.02-04 Порядок расследования и ведения учета несчастных 
случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве.
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логической документации) и наступившими после этого последствиями1. То 
есть от несоблюдений регламентируемых норм и правил поведения на опас-
ном и вредном производстве не всегда сразу возникают чрезвычайные ситуа-
ции, отрицательные влияния могут накапливаться неопределенно длительное 
время и только в конечном итоге обусловить какое-нибудь событие с 
последствиями, степень тяжести которых непредсказуема, а при более бла-
гоприятном стечении обстоятельств, во многом зависящих от сложившихся 
на период ведения горных работ стохастических горно-технических и горно-
геологических условий угледобычи, они вообще не приводят к техногенным 
авариям, несчастным случаям и профзаболеваниям. Таким образом, если 
чрезвычайная ситуация обусловлена человеческим фактором, то присутствие 
виновного в ее возникновении на месте происшествия необязательно ввиду 
наличия в этом случае непрямой (косвенной, опосредованной) случайной 
причинности между действиями (бездействием) работника, допустившего 
отступления от требований нормативно-правовых актов по охране труда, и 
наступившими последствиями, которая при определенных накопленных 
количественных и качественных параметрах может резко перейти в прямую 
(непосредственную) причинно-следственную связь.

Рассмотрим конкретные примеры.
На одной из угольных шахт Украины звену проходчиков был выдан на-

ряд на уборку горной массы и бурение шпуров в подготовительном забое 
проводимой горной выработки для дальнейшего производства в ней взрывных 
работ. В процессе выполнения сменного задания в призабойном простран-
стве этой тупиковой выработки произошло обрушение пород ее кровли, в 
результате которого были травмированы горнорабочие, в том числе с 
летальным исходом.

При расследовании этой чрезвычайной ситуации было установлено, что 
основной причиной аварии и несчастного случая является совмещение во 
времени и пространстве ряда сложных геомеханических и горно-
геологических условий: проводимая выработка попала в зону интенсивной 
трещиноватости пород подработанного массива над ранее непогашенной 
неиспользуемой выработкой, в результате чего произошло оседание 
выработки, в которой велись работы, горный массив воздействовал на ее 
крепь в динамическом режиме, превышающем статические нагрузки, что и 
привело к потере устойчивости крепи и обрушению пород кровли. О том, 
что горно-геологические условия прохождения выработки осложняются, 
начальник участка подготовительных работ был вовремя предупрежден 
главным геологом предприятия.

Начальник участка, получив уведомление главного геолога об ухудше-
нии горно-геологических условий проходки, обязан был своевременно 
внести соответствующие дополнения и изменения в паспорт проведения 
и крепления выработки, предоставить их на утверждение директору или 
главному инженеру и под расписку ознакомить с ними руководителей и 
исполнителей работ перед их спуском в шахту. В случае необходимости 

1 См: Судова гірничотехнічна експертиза: Організаційні та методичні основи / 
Л. Г. Бордюгов, Г. М. Дружинін, Л. Є. Дузь та ін. — Донецьк, 2005.
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должен был обратиться за консультацией к специалистам научно-
исследовательских институтов ДонУГИ, МакНИИ, УкрНИМИ НАН 
Украины и др., тогда до завершения корректировки паспорта обязан был 
разработать дополнительные мероприятия по безопасности, в которых 
предусмотреть установку крепи усиления, увеличение плотности крепле-
ния и т. д., и технологические операции в забое организовать с соблюде-
нием указанных мероприятий.

В этой производственной ситуации действия начальника участка не со-
ответствовали требованиям нормативно-правовых актов по охране труда в 
части того, что, получив уведомление главного геолога об осложнении горно-
геологических условий проведения выработки, вовремя не изменил техно-
логию ее проходки и не внес соответствующие дополнения и корректировки 
в паспорт проведения и крепления этой выработки, не обратился за консуль-
тацией к специалистам проектных и научно-исследовательских институтов. 
Они же с технической точки зрения находились в прямой (непосредственной) 
причинно-следственной связи с травмированием горнорабочих руководимо-
го им участка1.

Но начальник участка заявил, что во время несчастного случая он, полу-
чив разрешение руководства шахты, отсутствовал на предприятии и зани-
мался неотложными семейными делами, а следовательно, своей вины в 
случившемся не видит.

С момента вхождения рассматриваемой подземной выработки в про-
странство корреляции горного массива2, образующееся вблизи выработанных 
пространств и ранее пройденных выработок вследствие изменения физико-
механических свойств окружающих пород3 по мере отработки месторожде-
ния полезного ископаемого, до аварии в ней прошло более двух недель. Все 
это время научно обоснованные меры по предотвращению в таких случаях 
обрушений (в частности, погашение неиспользуемых выработок с 
принудительным обрушением пород кровли либо с полной их закладкой 
позволяет существенно уменьшить зону влияния старых горных работ на 
вновь проводимые выработки, в противном случае новые подготовительные 
выработки необходимо располагать на расстояниях, превышающих размеры 
пространства корреляции горного массива) не разрабатывались, не вводились 
в паспорт и, конечно же, не выполнялись вследствие бездействия начальни-
ка участка, рабочие которого осуществляли проведение выработки. Если бы, 
однако, случайные природные, технологические и технические факторы 
сложились по-другому, чрезвычайная ситуация вообще могла не возникнуть, 
поскольку между допущенными работниками предприятия отступлениями 
от требований нормативно-правовых актов по охране труда и наступившими 

1 См.: НПАОП 10.0-1.01-05 Правила безопасности в угольных шахтах. Система 
управления охраной труда в угольной промышленности Украины: Типовое положе-
ние. — К., 2002.

2 См.: Докукин А. В., Красников Ю. Д., Хургин З. Я. Статистическая динамика 
горных машин. — М., 1978.

3 См.: Свойства горных пород и методы их определения / Е. И. Ильницкая, 
Р. И. Тедер, Е. С. Ватолин, М. Ф. Кунтуш. — М., 1969.
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последствиями, как правило, действует корреляционная связь, которая про-
является лишь в среднем, в массе случаев1.

Значит, в действиях (бездействии) начальника участка имеются отступ-
ления от требований нормативно-правовых актов по охране труда, 
негативные воздействия которых на производственный процесс инерционны 
и случайны, между его поступками и наступившими последствиями про-
является корреляционная причинная связь, поэтому то, что он, когда произо-
шел несчастный случай, по уважительной причине отсутствовал на работе 
и месте происшествия, не имеет решающего значения и не снижает степень 
его ответственности.

Другим наглядным примером проявления вероятностных зависимостей 
могут служить также случаи, когда горные диспетчеры шахт, нарушая ряд 
требований нормативно-правовых документов по охране труда, при возник-
новении чрезвычайных ситуаций вводят в действие мероприятия, 
предусмотренные планом ликвидации аварий, и вызывают горно-
спасательные подразделения со значительными задержками по тем или иным 
причинам. Такие их неадекватные поступки часто приводят к развитию 
аварии, существенным осложнениям в ее ликвидации, увеличению длитель-
ности аварийно-спасательных работ, человеческим жертвам и значительно-
му материальному и экологическому ущербам, тогда как в других случаях, 
когда обстоятельства складываются более благоприятно, этого может и не 
произойти (как показано2, примерно 25% дисперсии длительности ликвида-
ции, например, экзогенных подземных пожаров объясняется влиянием 
времени с момента их обнаружения до начала тушения). Если же в резуль-
тате позднего ввода плана ликвидации аварии или вызова горно-спасательных 
подразделений все-таки наступили негативные последствия, все оправдания 
горного диспетчера обычно следует считать несостоятельными. Так, несвое-
временное введение в действие планов ликвидации аварий горными дис-
петчерами на шахтах им. С. М. Кирова ГХК «Макеевуголь» (2001), «Юби-
лейная» ГХК «Павлоградуголь» (2002) и «Украина» ГХК «Селидовуголь» 
(2002) среди всего прочего привело к гибели работников этих горных пред-
приятий.

Из изложенного следует, что при проведении судебных горно-
технических экспертиз чрезвычайных ситуаций на угольных шахтах может 
потребоваться  более  строгое  обоснование  некоторых  выводов , 
сформулированных на этапе инженерно-логического анализа. Методы 
математической (прикладной) статистики позволяют на научной основе 
доказать наличие или отсутствие стохастических взаимозависимостей, 
определить их силу (тесноту) и вид связи3, причем экспертные исследова-
ния вероятностной зависимости целесообразно проводить на базе 
эмпирического корреляционного отношения.

1 См.: Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Прикладная статистика: Ис-
следование зависимостей: Справ. изд. — М., 1985.

2 См.: Судова гірничотехнічна експертиза: Організаційні та методичні основи.
3 См.: Айвазян С. А., Енюков И. С., Мешалкин Л. Д. Указ. работа.
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Н. А. Решетнікова, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ТА ПРИЧИН 
НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПАДІННЯМ З ВИСОТИ

Розглянуто основні технічні й організаційні причини виникнення нещас-
них випадків, пов’язаних із падінням з висоти. Наведено приклади з експерт-
ної практики нещасних випадків такого характеру.

Рассмотрены основные технические и организационные причины воз-
никновения несчастных случаев, связанных с падением с высоты. Приведены 
примеры из экспертной практики несчастных случаев такого характера.

Останнім часом в експертній практиці Харківського НДІСЕ значно збіль-
шилася кількість експертиз, що призначаються за фактами травмування на 
виробництві внаслідок падіння з висоти. Це пов’язано із зростанням обсягів 
будівництва нових споруд, а також необхідністю проведення капітального 
ремонту вже існуючих будівель. Аналіз статистичних даних свідчить про те, 
що жодне будівництво багатоповерхового житлового будинку, торговельного 
центру, спортивного спорудження тощо не обходиться без нещасних випадків, 
наслідками яких, як правило, є смерть або тяжкі тілесні ушкодження.

Виконання монтажних, покрівельних, малярних та інших видів робіт 
під час будівництва або ремонту будівель, пов’язано з виконанням робіт на 
висоті або верхолазних. Аналіз експертної практики показує, що до нещасних 
випадків, пов’язаних з падінням з висоти, призводять причини як технічно-
го, так і організаційного характеру.

Роботи на висоті – це роботи, що виконуються на висоті 1,3 м і більше 
від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих 
платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2 м від не-
огороджених перепадів на висоті 1,3 м і більше. 

Роботи на висоті, як і верхолазні роботи, належать до робіт з підвищеною 
небезпекою, незважаючи на те що такі роботи можуть проводитись і на не-
значній висоті. До персоналу, який допускається до виконання даних робіт, 
застосовуються підвищені вимоги, зокрема необхідними є попереднє на-
вчання та перевірка знань вимог безпеки під час виконання робіт на висоті 
в спеціалізованих навчальних закладах або організаціях, що мають ліцензію 
на проведення такого навчання, а також проведення інструктажів з питань 
охорони праці за розробленими на підприємстві інструкціями з урахуванням 
місцевих умов.

Як уже зазначалося, роботи можуть проводитися на незначній висоті 
(близько 1,3 м), яка не викликає у працюючого відчуття страху. Саме не-
хтування цією, на перший погляд, незначною небезпекою призводить до 
багатьох нещасних випадків з тяжкими наслідками.

Так, на тяговій підстанції (ЕЧЕ-18) ст. Зміїв Південної залізниці бригада 
її працівників проводила планові роботи щодо заміни розрядника фідера 
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відкритого розподільчого пристрою 3,3 кВ. Для виконання цих робіт електро-
монтер Ш. піднявся по приставленій триметровій драбині до металевої 
конструкції, на якій був розташований відкритий розподільчий пристрій, та 
накинув на розрядник вірьовочний канат, після чого став спускатися по 
драбині униз. Під час спуску електромонтера Ш. по драбині сталося його 
падіння, унаслідок чого Ш. одержав тілесні ушкодження, від яких помер до 
прибуття бригади швидкої медичної допомоги.

Поширеними є нещасні випадки, пов’язані з використанням саморобних 
засобів підмощування. Вони (у першу чергу це стосується помостів) засто-
совуються, як правило, під час проведення будівельних робіт (малярних, 
монтажних, зварювальних та ін.) у небудівельних організаціях. Це поясню-
ється тим, що ці роботи не пов’язані з основними видами діяльності таких 
підприємств, є разовими, у зв’язку з чим інвентарні засоби підмощування 
промислового виробництва на даних підприємствах відсутні. Ситуація 
ускладнюється тим, що на таких підприємствах відсутні й кваліфіковані 
працівники для виконання робіт на висоті, а посадові особи незнайомі з ви-
могами, які ставляться до засобів підмощування. Характерним прикладом 
може служити нещасний випадок, що стався з санітаркою Шевченківського 
будинку-інтернату К., під час виконання нею робіт з косметичного ремонту 
його приміщень (наклеювання шпалер). Для виконання цих робіт посадові 
особи будинку-інтернату надали поміст саморобного виготовлення висотою 
1,67 м, який не мав огороджень робочого настилу. Під час виконання робіт 
з помосту К. не втримала рівноваги і впала на підлогу, внаслідок чого одер-
жала тяжкі тілесні ушкодження.

Нещасні випадки, причиною яких є незастосування засобів індивідуаль-
ного або колективного захисту від падіння з висоти, навпаки, найбільш ха-
рактерні для будівельних підприємств. Під час будівництва нових будівель 
у зв’язку з наявністю технологічних прорізів у перекриттях (шахти ліфту, 
отвори в опалубці та ін.) виникає необхідність у їх огородженні, а також 
огородженні монтажних горизонтів, розташованих від рівня ґрунту на ви-
соті понад 2 м, а в разі неможливості встановлення таких огороджень 
обов’язковим є застосування засобів індивідуального захисту (запобіжних 
поясів, страхувальних канатів тощо). Ці вимоги не завжди виконуються як 
посадовими особами, що відповідають за своєчасне встановлення огоро-
джень і забезпечення працюючих засобами захисту, так і самими працівни-
ками, котрі свідомо не застосовують запобіжні пояси під час виконання 
робіт поблизу неогороджених перепадів висот. Це пояснюється тим, що в 
працівників, робота яких постійно пов’язана з перебуванням на висоті (мон-
тажники, покрівельники, муляри та ін.), з часом відчуття страху притупля-
ється, а крім того, страхувальні засоби, як правило, обмежують рух і зава-
жають вільному переміщенню. Через це працівники, які своєчасно і в повно-
му обсязі пройшли навчання та інструктажі з питань охорони праці і були 
забезпечені справними страхувальними засобами, не застосовують останні 
під час перебування на висоті, що призводить до їх падіння і, як наслідок, 
травмування. Так, у м. Чернігові відбувся нещасний випадок з монтажником 
П., який виконував завдання щодо доставлення з одного будівельного об’єкта 
на інший металевих підкосів, необхідних для кріплення стінових панелей. 
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Перебуваючи на об’єкті незавершеного будівництва, роботи на якому було 
тимчасово призупинено, П. піднявся сходами на перекриття четвертого по-
верху, де знаходилися підкоси, і замість того, щоб спустити їх на перший 
поверх сходами, вирішив скинути їх униз. При цьому П. знаходився в без-
посередній близькості від краю неогородженого монтажного горизонту 
четвертого поверху, засоби індивідуального захисту (запобіжний пояс), які 
йому було видано, не використовував. Знаходячись біля неогородженого 
перепаду висот, П. втратив рівновагу, впав на землю й одержав тяжкі тілес-
ні ушкодження від яких помер в лікарні.

Іноді відбуваються нещасні випадки, під час яких працівник травмуєть-
ся не внаслідок падіння з висоти, а через падіння на нього засобів підмощу-
вання або інструмента чи матеріалів, на них розташованих. Під час виконан-
ня робіт із застосуванням поширених на даний час пересувних модульних 
вишок, що, як правило, мають робочу висоту 5–11 м, працівники в процесі 
виконання робіт у разі, якщо необхідно пересунути вишку, часто не спуска-
ються з неї униз, а залишаються на робочому помості, розташованому на 
значній висоті над рівнем ґрунту або перекриття, у зв’язку з чим під час 
пересування вишки внаслідок втрати рівноваги трапляється падіння праців-
ника. Крім того, інвентарні ферми-страховки, призначені для огородження 
робочого настилу вишки, часто замінюють саморобними пристосуваннями – 
рейками, металевими профілями та ін., що прикручуються до стійок вишки 
дротом – не розраховані на навантаження від ваги працівника і, як наслідок, 
не виконують покладених на них охоронних функцій. Через такі причини 
була травмована Ж., маляр-штукатур Хорольського ДК ЖЕП, котра викону-
вала малярні роботи на модульній вишці, робочий настил якої було огоро-
джено замість ферм-страховок алюмінієвими профілями. Під час перемі-
щення модульної вишки Ж. залишилася стояти на робочому настилі, роз-
ташованому на висоті понад 5 м від рівня підлоги. Унаслідок втрати рівно-
ваги Ж. оперлася на металеві профілі, які під вагою її тіла прогнулися, через 
що Ж. впала на бетонну підлогу і була смертельно травмована.

Оскільки модульні вишки обладнані колесами для переміщення вишки 
уздовж фронту робіт, працівники іноді переміщують їх без розбирання на 
досить великі відстані з одного приміщення в інше або на відкритих май-
данчиках. У зв’язку з тим, що вишки мають велику висоту, працівники, які 
їх переміщують, не можуть адекватно оцінити, чи не зіткнеться вишка з 
будь-якою перешкодою, розташованою вище людського зросту. Так, під час 
виконання бригадою малярів і теслярів ремонтно-механічного цеху одного 
з підприємств м. Харкова підготовчих робіт з фарбування стінових панелей 
виникла необхідність у пересуванні модульної вишки висотою 7,5 м. При 
переміщенні вишки теслярами К. і З. один із стояків верхньої секції останньої 
зачепився за розкос між металевими колонами, при цьому вишка впала на 
муляра М., яка знаходилася на відстані близько 5 м від вишки, що пересува-
лася, унаслідок чого М. одержала тяжкі тілесні ушкодження.

Іншим прикладом, що ілюструє викладене, є нещасний випадок, який 
стався у м. Бердичеві зі слюсарями Я. і О., які проводили роботи з оздо-
блення стелі АЗС на висоті близько 6 м за допомогою модульної вишки. По 
закінченні робіт Я. і О. стали транспортувати вишку в зібраному стані вули-
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цею. Під час транспортування відбувся контакт верхньої частини вишки з 
дротами повітряної лінії електропередач напругою 35 кВ, унаслідок чого Я. 
і О. потрапили під дію високої напруги та загинули.

Отже, до найбільш поширених технічних причин таких нещасних ви-
падків можна віднести:

— використання саморобних засобів підмощування (риштувань, по-
мостів, модульних вишок, драбин та ін.), конструкція яких не відповідає 
вимогам безпеки;

— непроведення своєчасного технічного огляду та ремонту інвентарних 
засобів підмощування;

— невикористання засобів індивідуального та колективного захисту від 
падіння з висоти.

Основними організаційними причинами нещасних випадків унаслідок 
падіння з висоти є:

— допущення працівників до виконання робіт на висоті без проведення 
попереднього навчання, інструктажів і перевірки знань вимог нормативних 
актів з питань охорони праці щодо виконання таких робіт;

— незабезпечення працюючих технологічною оснасткою (засобами під-
мощування, огородженнями) та засобами індивідуального захисту, що від-
повідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;

— порушення працівниками вимог безпеки праці під час виконання 
робіт на висоті.

В. О. Горбенко, завідувач лабораторії 
Харківського НДІСЕ,
В .О. Дмитрієв, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ АПАРАТІВ 
ЕЛЕКТРОЗАХИСТУ НА УСТАНОВЦІ ІМІТУВАННЯ АВАРІЙНИХ 

РЕЖИМІВ

Розглянуто можливості використання установки імітування аварійних 
режимів для випробування апаратів електрозахисту при їх експертному 
дослідженні.

Рассмотрены возможности использования установки имитации 
аварийных режимов для испытаний аппаратов электрозащиты при их 
экспертном исследовании.

Останнім часом на об’єктах України застосовуються прилади електро-
захисту вітчизняного й іноземного виробництва із невідомими характерис-
тиками та принципом дії, що викликає певні труднощі при проведенні судо-
вих експертиз, де об’єктами дослідження є такі апарати або вони стосують-
ся обставин аварійної ситуації, яка зумовила виникнення пожежі. Відсутність 
єдиного підходу при дослідженні апаратів електрозахисту, які були вилуче-
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ні на об’єктах, де виникла пожежа, ускладнює в цілому проведення експер-
тиз і збільшує строки їх виконання. Основними причинами виникнення 
такої ситуації є:

— відсутність в Україні методичної літератури (методик), яка б містила 
чітко визначену послідовність і зміст вирішення завдання судово-експертних 
досліджень апаратів електрозахисту;

— недостатність вихідної інформації в наданих на дослідження матері-
алах щодо функціонального стану апаратів електрозахисту після пожежі;

— переважання аналізу якісних показників, які визначаються під час 
візуального огляду апаратів електрозахисту, над інструментальним дослід-
женням (експериментом), що не завжди є доцільним, у тому числі з 
об’єктивних причин;

— недосконалість існуючого розрахунково-аналітичного апарату елек-
тротехніки, який не дозволяє переконливо оцінити надійність електрозахис-
ту, особливо у випадку «загрублених» або фальсифікованих апаратів елек-
трозахисту.

Експертна практика досліджень технічних аспектів виникнення аварій-
них режимів в електроустановках показує, що сила аварійних струмів при 
живленні електроустановки від мережі 380/220 В, як правило, становить 
600–800 А. Проведення випробовувань апаратів електрозахисту в реальних 
умовах пов’язано з певними труднощами та ризиками: для їх безпечного 
проведення необхідні потужні джерела живлення, спеціальне обладнання, 
що веде до значних матеріальних витрат.

Пропонована установка імітування аварійних режимів дозволяє проводити 
необхідні випробовування апаратів електрозахисту з використанням потужнос-
ті до 5 кВт. Принципову електричну схему установки (рис. 1) за функціональним 
призначенням елементів можна умовно розділити на блоки: блок живлення та 
комутації (БЖК), вимірювальний блок (ВБ) і тепловий блок (ТБ).

Блок  живлення  та  комутації  призначено для утворення струмів 
навантаження заданої величини та приєднання електричного кола випро-
бувального контуру до об’єктів випробування. Комутаційний апарат блоку 
сконструйовано на базі трипозиційного рубильника, який додатково осна-
щено контактними затискачами для підключення об’єктів дослідження.

Низькострумове силове коло установки живиться від силової електрич-
ної мережі 220 В 50 Гц потужністю не менше 5 кВт і складається з дистан-
ційно керованого автоматичного вимикача, блоку регулювання опору, пер-
винної обмотки силового трансформатора. Автоматичний вимикач має но-
мінальну силу струму теплового роз’єднувача 25 А.

Високострумове силове коло установки (випробувальний контур) вклю-
чає вторинну обмотку силового трансформатора, трансформатори струму, 
комутаційний рубильник, досліджуваний прилад чи ділянку досліджувано-
го провідника. Високострумове коло знаходиться у БЖК і ТБ.

Силовий трансформатор, принципову електричну схему якого показано на 
рис. 2, призначено для перетворення електричної енергії мережі обмеженої по-
тужності, що надходить до установки імітування аварійних режимів, у елек-
тричну енергію низької напруги та високих значень регульованої сили струму.
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Рис. 2. Принципова електрична схема силового трансформатора установки 
імітування аварійних режимів

Рис. 1. Принципова електрична схема установки імітування аварійних режимів, 
де 1 – автоматичний вимикач; 2 – регулювальний резистор; 3 – силовий трансформатор; 
4 – трипозиційний електричний рубильник; 5 – досліджуваний апарат електрозахисту; 
6 – ділянка досліджуваного провідника; 7 – мілівольтметр термопари для вимірювання 
температури в тепловому блоці; 8 – мегомметр для вимірювання опору ізоляції; 
9 – амперметр вторинного кола з трансформатором струму; 10 – струмове реле з 
трансформатором струму; 11 – замикаючі контакти струмового реле; 12 – електронний 
секундомір; 13 – амперметр первинного кола; 14 – вольтметр
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Первинна обмотка активної частини трансформатора складається з двох 
котушок: основної та допоміжної, розташованих на різних стержнях магні-
топроводу. Особливості конструкції первинної обмотки полягають у тому, 
що для регулювання величини сили струму у вторинному колі застосовуєть-
ся спосіб зміни магнітного потокозчеплення первинної та вторинної обмоток. 
Для цього як в основній, так і в допоміжній частинах первинної обмотки є 
відпайки для можливості включення в роботу за допомогою комутаційного 
пристрою тієї чи іншої частини обмотки, що знаходяться на різних стержнях 
магнітопроводу. При цьому сумарна кількість витків первинної обмотки теж 
змінюється, унаслідок чого коефіцієнт трансформації Ктр змінюється в ме жах 
від 6,3 до 8. При положенні перемички комутаційного пристрою «1–1» по-
токозчеплення обмоток найменше, а коефіцієнт трансформації найбільший 
(Ктр = 8). При положенні перемички «5–5» потокозчеплення найбільше, а 
коефіцієнт трансформації найменший (Ктр = 6,3).

Вторинну обмотку виконано у вигляді чотирьох однакових котушок. Це 
дає можливість для регулювання сили струму використовувати від однієї до 
чотирьох паралельно підключених гілок вторинної обмотки.

Силовий трансформатор має не жорстку, а круто падаючу навантажу-
вальну характеристику, аналогічну характеристиці зварювального трансфор-
матора змінного струму. Особливість такої характеристики полягає в тому, 
що при значних струмах вторинної обмотки (струми короткого замикання 
та близькі до них значення сили струму) спостерігається ефект його стабі-
лізації. Це означає, що певні зміни опору вторинного кола установки при 
проведенні досліджень, викликані, наприклад, нагріванням провідників, 
майже не впливають на величину сили струму.

Сила струму вторинного кола установки регулюється різними засобами, 
у тому числі комутаційним пристроєм трансформатора: зміною коефіцієнта 
трансформації та магнітного потоку зчеплення, зміною кількості паралельно 
підключених гілок вторинної обмотки. За умови термічної стійкості транс-
форматор може експлуатуватися в довгостроковому та короткочасному режи-
мах. У довгостроковому режимі допускаються цикли із чотирьох увімкнень 
по 2 хв із перервою між увімкненнями по 2 хв або цикли із 50 увімкнень по 
30 с із перервою між увімкненнями 1 хв. У короткочасному режимі допуска-
ється чотирикратне перевищення номінального струму протягом 10 с із пере-
рвами між ними по 10 хв. Максимальна потужність, яка може бути одержана 
від трансформатора в короткочасному режимі, становить 10 кВА, при цьому 
напруга на затискачах випробовуваного апарата може сягати 20–30 В.

Використання силового трансформатора дає змогу здійснити гальваніч-
ну розв’язку вторинного кола установки з мережею живлення, забезпечуючи 
безпечні умови експлуатації мережі, безпеку персоналу та регулювання 
параметрів струмів аварійних режимів залежно від типу досліджуваних 
апаратів захисту та завдань, що ставляться при дослідженні.

Регулювальний резистор первинного кола, принципову електричну схему 
якого показано на рис. 3, призначено для додаткового регулювання параметрів 
струмів аварійних режимів підбором схеми паралельно послідовного з’єднання 
складових R1–R16, опір яких дорівнює 22 Ом кожний. Величина додаткового 
опору первинного кола впливає на навантажувальну характеристику транс-
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форматора: змінюються залежність U2 = f (I2 ), крутизна характеристики. Таке 
регулювання є ефективним для створення невеликих значень сили струмів 
при імітуванні аварійних режимів малопотужних апаратів захисту.

Рис. 3. Принципова електрична схема регулювального резистора первинного кола 
установки імітування аварійних режимів

Тепловий блок призначено для забезпечення зовнішнього термічного впливу 
на досліджувані об’єкти при необхідності імітування теплової дії пожежі. Як тепло-
вий блок використовується термічна шафа СНОЛ-3,5 із можливістю регулювання 
та підтримання на заданому рівні температури в межах від температури навколиш-
нього середовища до 300°С. Температура в камері шафи змінюється автоматичним 
пристроєм, який регулює силу струму живлення вмонтованих нагрівачів. Живлен-
ня досліджуваних об’єктів, що розташовуються в камері шафи, здійснюється за 
допомогою мідних шин, які проходять через стінку шафи в камеру.

Вимірювальний блок призначено для реєстрації електричних, темпе-
ратурних і часових параметрів роботи досліджуваних об’єктів. Він склада-
ється з приладів вимірювання напруги та сили струму низькострумового 
кола, температури в камері теплового блоку, часу дії на об’єкти аварійного 
струму та параметри цього струму.

Сила  струму  при  імітуванні  аварійного  режиму  регулюється 
відповідно до навантажувальних характеристик установки при різних засо-
бах регулювання аварійного струму, які схематично зображено на рис. 4.

Сила струму вторинного кола в установці імітації аварійних режимів апаратів 
захисту регулюється різними засобами: насамперед комутаційним пристроєм, 
який виконує ступеневе регулювання, зміною кількості паралельно підключених 
гілок вторинної обмотки та підбором необхідного для більш точного регулюван-
ня додаткового опору первинного кола силового трансформатора.

За результатами заміру активного опору досліджуваного апарата захис-
ту можна збудувати його зовнішню характеристику. Визначивши розрахун-
ком силу струму короткого замикання, що мав місце при досліджуваній 
події, треба визначити, при яких саме положеннях комутаційного пристрою 
трансформатора точки перерізу зовнішньої характеристики апарата з відпо-
відними навантажувальними характеристиками трансформатора лежать 
найближче до перерізу ординати розрахункової сили струму із зовнішньою 
характеристикою. Перевагу у виборі положення комутаційного пристрою 
слід надавати меншим числовим значенням. Силу струму імітованого ава-
рійного режиму збільшують додатковим підключенням паралельних гілок 
вторинної обмотки, а зменшують – уведенням відповідного додаткового 
опору первинного кола силового трансформатора.

 
R1 R16 
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Імітування аварійних режимів при дослідженні апаратів електрозахисту 
на пропонованій установці дозволяє провести випробування з використанням 
безпечних для електричної мережі режимів роботи, що не призводить до 
суттєвих похибок у результатах досліджень.

В. Д. Безвесільний, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
АВАРІЙНИХ ТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕМЕНТАХ 

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

Наведено методику розрахунку аварійних теплових процесів в елементах 
електроустановок, яка рекомендується для застосування фахівцями в галузях 
пожежно-технічної, електротехнічної, металознавчої та інших експертиз.

Приведена методика расчета аварийных тепловых процессов в 
элементах электроустановок, которая рекомендуется для применения 
специалистами в областях пожарно-технической, электротехнической, 
металловедческой и других экспертиз.

Рис. 4. Навантажувальні характеристики установки при різних засобах регулювання 
аварійної сили струму: 1–5 – регулювання комутаційним пристроєм (зміною 
коефіцієнта трансформації та магнітним потоком зчеплення в положенні перемички від 
1 до 5 відповідно); 6 – регулювання при 4-му положенні перемички зміною кількості 
паралельно підключених гілок вторинної обмотки; 7 – регулювання при 4-му положенні 
перемички введенням додаткового опору в первинному колі трансформатора; 8 – 
зовнішня характеристика опору, еквівалентного опору досліджуваного апарата 
захисту; І2 к. з. – сила струму короткого замикання трансформатора при 4-му положенні 
перемички; І2 ав. р. – сила струму імітованого аварійного режиму
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Значну долю від загальної кількості пожеж складають ті, що виникли 
внаслідок несправності електрообладнання або неправильної його експлуата-
ції. Безпосередньою причиною виникнення початкового горіння при цьому 
становить вплив на матеріали горючої системи в осередковій зоні пожежі 
джерел запалювання електричної природи. До таких джерел належать:

— розжарена поверхня електропровідних жил, корпусів і деталей при-
строїв, включаючи неналежні контакти;

— відкрите полум’я електричної дуги або ізоляційної оболонки проводок 
і кабельних виробів;

— нагріті до високої температури малорозмірні частинки, що утворю-
ються в умовах дугового розряду;

— іскрові розряди на контактних кільцях і колекторах електричних 
машин, на нещільно зімкнутих контактах, комутуючих контактах вимикачів 
у роз’єднувачів, у місцях дефектів ізоляції кабельних виробів тощо.

Можливості загоряння від цих джерел у конкретних умовах оцінюються 
за допомогою модельних експериментів, а також за результатами розрахунків 
теплообміну між джерелами запалювання та матеріалами горючої системи 
(пожежного навантаження). Для більшості реальних ситуацій можуть бути 
досліджені спроможності до нагріву речовин, матеріалів і виробів унаслідок 
впливу явищ теплопровідності, конвекції, променевого теплообміну1.

Технічним пожежонебезпечним елементом електроустановки, як правило, 
є струмоведуча жила кабельного виробу, яка нагрівається внаслідок виділення 
тепла потужністю N (Вт) за рахунок подолання її електроопору R (Ом):
 N = İ2 R = ρе İ2 ℓ/S,  (1)

де İ – сила струму, А; ρе – питомий електроопір матеріалу провідника, 
Ом·м; ℓ – довжина провідника, м; S – площа перерізу жили, м2.

Оскільки величина питомого електроопору ρе для переважної більшості 
речовин суттєво залежить від температури, у формулу (1) слідує підставляти:
 ρе (t) = ρе (1 + β t), (2)

де t – температура жили (°C); β – температурний коефіцієнт електроопо-
ру (1/°C)2.

В умовах стаціонарної тепловіддачі в довкілля температура струмове-
дучої жили без ізоляції за умови витрати тепла шляхом конвекції та випро-
мінювання визначається методом послідовних наближень, виходячи із рівно-
сті розсіювання з поверхні жили теплової потужності N і суми теплових 
потоків конвекції qк і випромінювання qв

 
q = qк + qв = αк (t – tд) + qв (Вт/м

2),

де q – сума теплових потоків; αк – коефіцієнт конвективної тепловіддачі; 
t – температура матеріалу; tд – температура довкілля.

1 Див.: Кошмаров Ю. А., Башкирцев М. П. Термодинамика и теплопередача в 
пожарном деле. — М., 1987.

2 Див.: Зернов С. И. Расчетные оценки при решении задач пожарно-технической 
эксплуатации. — М., 1992.
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За наявності ізоляційних оболонок жил, а також додаткових перешкод 
для розсіювання тепла, наприклад, для прихованої проводки під шаром 
штукатурки, треба застосовувати розрахунки тепловіддачі через багатоша-
рову стінку, а також розрахунки з визначення інтенсивної конвективності 
тепловіддачі із зовнішніх, що омиваються повітрям, поверхонь ізоляційної 
оболонки.

За необхідності розрахунку розподілення температури за довжиною 
жили кабельного виробу або іншого струмопровідного провідника, який 
нагрівається з одного кінця (наприклад, дуговим розрядом або теплом, що 
виникає в неналежному контактному з’єднанні), розрахунок для квазістаціо-
нарних умов виконується з урахуванням того, що коефіцієнт тепловіддачі 
може бути різним на різних ділянках відносно довжини провідника (напри-
клад, на ділянці з відкритим або захищеним шаром ізоляційного 
покриття)1.

Під час оцінювання пожежної небезпеки розжарених жил слід мати на 
увазі, що небезпечна ситуація може виникнути не тільки внаслідок нагрі-
вання до температури самоспалахування матеріалів електроізоляційних 
оболонок, а й значно раніше – під час нагрівання до температури розм’якшення 
цих матеріалів. За досягненням температури розм’якшення може статися 
зближення струмоведучих жил, які зазвичай піддаються деформації під час 
монтажу і перебувають в стані механічної напруги. Також зближення жил 
збільшує потенціальну небезпечність короткого замикання між ними з на-
гріванням провідників до значення виникнення дугового розряду, що спро-
можний ініціювати займання практично яких завгодно контактуючих з ними 
матеріалів.

Більш того, розігрівання матеріалу ізоляції може зумовити його теплове 
самозаймання, а також загоряння продуктів термічного розпаду матеріалу 
ізоляції під впливом температури електричного розряду. Останні обставини 
часто недооцінюються в аналізі потенційної пожежної небезпеки елементів 
електроустановки.

Під час незначної тривалості аварійного режиму і підвищеного струмо-
вого навантаження в долях секунди помітного розжарення струмоведучих 
жил та ізоляції не відбувається2. Однак на практиці досить часто трапляють-
ся порівняно тривалі аварійні явища в електроустановках, коли протягом 
декількох і навіть десятків секунд відбувається пожежонебезпечне нагріван-
ня її елементів (особливо, коли апарати електрозахисту не спроможні своє-
часно відключити аварійну ділянку електроустановки). За таких умов всі 
елементи цієї ділянки знаходяться деякий час під підвищеним струмовим 
навантаженням, а сила струму в колі поступово зменшується в часі внаслідок 
підвищення опору елементів, зумовленого зростанням їх температури на-
грівання.

1 Див.: Веревкин В. Н., Сашин В. Н. Тепловой режим электрических контактов, 
обусловленный свойствами электропроводящих материалов // Промышленная энер-
гетика. — 1990. — № 4. — С. 36–37.

2 Див.: ГОСТ 12.1.044-85 Пожарная опасность. Общие требования. — М., 
1985.
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Контактні електричні з’єднання можуть бути пожежонебезпечними не 
тільки під час аварійних, а й в умовах штатних електричних навантажень. Для 
розрахункової оцінки пожежної небезпеки контактного з’єднання застосову-
ються два підходи: перший, що передбачає можливість оцінки величини 
електроопору в контактному з’єднанні; та другий, що ґрунтується на незмін-
ності граничного значення падіння напруги контактуючих провідників1.

Температуру нагріву контактів tкон (°C) рекомендується визначати за 
формулою

 tкон = tд + (İ2 R/α F) [1– ехр(–τ/τкон)],   (3)

де tд – температура довкілля, °C; τ – тривалість часу, с; İ – сила струму 
в контакті, А; α – коефіцієнт тепловіддачі від деталей контакту в довкілля, 
Вт/м2·К; F – площа поверхні теплообміну, м2; R – опір у контакті, Ом.

До максимальної температури в середньому контакти нагріваються за 
час 

 τ = 5 τкон ,       (4)

де τкон – стала нагрівання в часі.
Це дозволяє спростити формулу (4)

 tкон = tд + (İ2 R/α F)   (5)

Перехідний опір розраховується за формулою

 R = ε / Рn ,       (6)

де Р – сила стиснення контактів, Н; константа n = 0,5 для однокрапкових 
контактів і n = 1 для багатокрапкових контактів; ε – емпіричний коефіцієнт 
(за довідковими даними).

Стале значення тривалості нагрівання контактів τкон вираховується за 
формулою

 τкон = М·С/ α F,     (7)

де М – маса контактів, кг; С – питома теплоємність матеріалу контактів, 
Дж/кг·К.

Коефіцієнт теплообміну розраховується за формулами:

 α = 4,07 3
дкон tt −  при tд ≤ 60ºС  (8)

або α = 11,63 ехр (0,0023 tкон) при tд > 60ºС.
1 Див.: Смелков Г. И. Пожарная опасность электропроводок при аварийных ре-

жимах. — М., 1984.



420

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

Температура контактів за допомогою наведених формул визначається 
методом послідовних наближень: попередньо надається величина tкон, за нею 
розраховується значення α, R – потім за формулою (5) проводиться уточнений 
розрахунок. Якщо обране та вирахуване значення tкон відрізняється більше 
ніж на 5%, розрахунок повторюється.

У наведеній методиці встановлення температури нагріву контактів най-
більш невизначеною є величина електроопору контакту R, від якої в прямій 
пропорціональній залежності знаходиться величина підвищення температу-
ри в контактному з’єднанні. Для реальних контактних з’єднань, що виявля-
ються на місці пожежі, практично неможливо достовірно встановити ні силу 
їх стиснення, ні ступінь окислення контактуючих поверхонь до моменту 
виникнення пожежонебезпечної події.

Межа падіння напруги ΔU на парі контактуючих деталей за рештою 
інших умов є величиною сталою та залежить тільки від виду матеріалу, з 
якого виготовлено контакти1.

З урахуванням цього потужність, що виділяється в з’єднанні, розрахо-
вується за формулою

 N = İ ( )∑
=

∆
n

i
iU

1
,     (9)

де ( )∑
=

∆
n

i
iU

1
 – сума граничних падінь напруги, у яку входять значення 

для кожної пари контактуючих деталей2.
Наприклад, для скрутки з двох металевих жил провідників мідь-алюміній 

ΔU1 = 0,50 В; для гвинтового з’єднання в складі жили, шайби, гвинта, гайки, 
другої шайби ΔU1 складатиме, відповідно чотири додатки за кількістю по-
слідовно контактуючих пар деталей.

Результат цього розрахунку може бути використаний для оцінки можли-
вості загоряння контактуючих горючих матеріалів, а також для визначення 
можливості термічної руйнації матеріалів ізоляції кабельного виробу (елек-
тропроводки).

Поряд з високо нагрітими струмоведучими жалами широко поширеним 
джерелом запалювання є краплі розплавленого металу, які супроводжують 
явища короткого замикання або виникають під час проведення електрозва-
рювальних робіт. Температура частинок при цьому осягає 2200–2500ºC, а 
максимальний їх розмір – 3 мм при короткому замиканні проводки і до 5 мм 
– при електрозварюванні.

Під час падіння частинки відбувається її охолодження. Граничне зна-
чення температури частинки, нижче якої вона не становить пожежної небез-
пеки для горючих речовин, установлено tкон = 800ºC3. На підставі цього 
можна визначити відстань і висоту польоту частинки до того моменту, коли 
вона зберігає потенційну запалювальну спроможність.

1 Див.: Веревкин В. Н., Сашин В. Н. Вказ. праця.
2 Див.: Смелков Г. И. Вказ. праця.
3 Див.: ГОСТ 12.1.044-85 Пожарная опасность. Общие требования ...
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Під час вільного падіння краплі металу швидкість її руху u (м/с) знахо-
дять за формулою

                  ,   (10)

де: q = 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння; Н – висота падіння, м.
Якщо розраховується радіус розльоту частинок у сторони, то гранична 

віддаленість L (м) польоту може бути одержана за формулою

 L = u 2
o  sin 2γ/q ,  (11)

де: uо – початкова швидкість частинки 10–12 м/с1; γ – кут , під яким ви-
літає частинка (максимальна віддаленість визначається кутом 45º, коли 
sin 2γ = 1). При цьому час тривалості польоту частинки становить

 τ = 2 (u 2
o  sin 2γ) q ,  (12)

а середня швидкість польоту дорівнює

 uс = L/τ = uо соs γ. (13)

У наведених формулах відсутні поправки щодо опору повітря, яке прак-
тично не проявляється під час відносно невеликих швидкостей руху части-
нок.

Об’єм краплі Vк (м) діаметром d (м) визначається за формулою

 Vк = πd3/6.    (14)

Маса краплі Мк (кг) визначається за формулою

 Мк = Vк ρк, (15)

де ρк – густина металу (розплаву), кг/м3.
Початковий тепловий потенціал частинки – кількість теплоти Qк (Дж)

 Qк = Мк·Сt tк ,   (16)

де Сt – теплоємкість металу при температурі плавлення, Дж/кг·К; tк – тем-
пература частинки (за довідковими даними літературних джерел) близько 
2500ºC2.

1 Див.: Копилов Н. П., Москвилин Е. А., Мотин М. А. Определение радиуса раз-
лета горящих частиц при пожарах. — М., 1985.

2 Див.: Смелков Г. И. Вказ. праця.

u = 
2

qH  
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Кількість теплоти, витраченої на кристалізацію краплі металу ΔQкр (Дж), 
розраховується за формулою

 ΔQкр = Мо rкр,    (17)

де rкр – теплота кристалізації металу складає для: алюмінію – 393, 
міді – 213, нікелю – 305, заліза – 270 (кДж/кг).

Під час польоту частинка втрачає тепло з інтенсивністю, яка ґрунтуєть-
ся на критеріальному рівнянні конвективного теплообміну

 Nu = 0,62 (Rе)
0,5,    (18)

де Nu = α d/λп – критерій Нуссельта; α – коефіцієнт конвективності те-
пловіддачі, Вт/м2·К; λп = 22·10–3 Вт/м·К – коефіцієнт теплопровідності пові-
тря при 20ºC (якщо температура інша, необхідно цю величину визначити 
відповідно з довідковими даними); Rе = uс d/νп – критерій Рейнольдса; uс – 
середня швидкість частинки, м/с, (формула (13); νп = 15,1 10–6 м2/с – коефі-
цієнт кінематичної в’язкості повітря при 20ºC.

Із рівняння (18) обчислюємо коефіцієнт тепловіддачі:

 α = 0,62 (λп/d) пcdu ν/  = 0,62 λп пc du ν/   (19)

Кількість теплоти, витраченої краплею в конвективному теплообміні з 
повітрям за тривалість польоту ΔQк (Дж), визначається за формулою

 ΔQк = α (π d2) τ [0,5 (tк – tкін) – tд],  (20)

де tкін – кінцева температура краплі в момент падіння – невідома і визна-
чається шляхом послідовних наближень. Оскільки час вільного падіння 
частинок невеликий, становить декілька секунд, розрахунок зручно вести з 
інтервалом 0,6 або 1,0 с, визначаючи витрати тепла частинкою за цим по-
рядком і уточнюючи значення температури. Це важливо у зв’язку з тим, що 
зіставлене з конвективними втратами тепло відходить з тепловим випромі-
нюванням від частинки.

Теплові витрати частинки з випромінюванням в довкілля визначаються 
за формулою

 Qл = ε1 Со {[(tк + 273)/100]4 – [(tд + 273)/100]4} π d2, (21)

де ε1 – ступінь чорноти розжареної частинки1.
Оскільки температура розжареної частинки значно перевищує темпера-

туру довкілля, у формулі (22) tд дає малий ефект, то цим додатком доцільно 
знехтувати, а розрахунок буде без великої похибки. Оскільки тепловитрати 

1 Див.: Зернов С. И. Вказ. праця.
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визначаються температурою частинки в четвертому ступені та швидко зни-
жуються під час охолодження, усереднення величини цих витрат для всього 
періоду польоту частинки неприпустимо через великі похибки.

Послідовно розраховуючи тепловитрати частинки за час польоту, можна 
визначити приблизну її кінцеву температуру, потенціальну теплову енергію 
Qкін (Дж), що віддається контактуючому горючому матеріалу:

 Qкін = Мк Ск (tкін – tс),    (22)

де Ск – питома теплоємність матеріалу, Дж/кг·К, при температурі – 0,5 
(tкін + tс); tс – температура самоспалахування горючої речовини, ºC.

На відміну від мідних і сталевих частинок розжарені алюмінієві частин-
ки під час польоту в повітрі продовжують горіти, внаслідок чого характери-
зуються підвищеною пожежною небезпечністю. Тривалість горіння залежить 
головним чином від запасу речовин у частинці та швидкості її окислення. 
Для визначення інтервалу часу горіння Δτ (с) алюмінієвої частинки при 
швидкостях потоків повітря, наближуючись до значення швидкості вільно-
го падіння частинок з d = 1,5–3 мм, використовується формула

 Δτ = 0,67 d1,55/ 9,0
2,0ϕ ,   (23)

де 9,0
2,0ϕ  – концентрація кисню в повітрі.

Згідно даним роботи1, цей час для частинок діаметром 3 мм може сяга-
ти 6–11 с.

Запропонована методика в теоретичному плані має значення в судово-
експертній діяльності, але в практичному розумінні не завжди може бути 
реалізована через відсутність вихідних даних щодо одержання зазначених 
у розрахунках параметрів.

Для одержання доказів про причетність або непричетність до виникнен-
ня пожежі аварійних теплових процесів в електроустановках, треба мето-
дично правильно та своєчасно:

— у перебігу огляду місця пожежі зафіксувати стан електрообладнання 
в місці розташування осередку пожежі;

— у процесуальному порядку вилучити фрагменти складників електро-
установки з ознаками аварійного режиму;

— доповнити матеріали справи відповідними порівняльними зразка-
ми;

— проаналізувати зміст матеріалів справи про пожежу, у тому числі 
параметри роботи системи електропостачання тощо.

З огляду на це суб’єктам з розслідування обставин пожежі необхідно 
залучати до огляду місця події та використовувати спеціальні знання відпо-
відних фахівців з електротехніки.

1 Див.: Смелков Г. И. Вказ. праця.
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С. В. Коврига, експерт Дніпропетровсько-
го НДІСЕ, кандидат технічних наук,
В. М. Дорош, завідувач лабораторії Дні-
пропетровського НДІСЕ

СУДОВІ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНІ ЕКСПЕРТИЗИ В СПРАВАХ
ЩОДО ЗАКОННОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА У 

КВАРТАЛАХ ІСНУЮЧОЇ ЗАБУДОВИ

Розглянуто питання експертного забезпечення судових справ про зе-
мельні правовідносини. Серед них – питання щодо розміщення об’єктів 
будівництва у кварталах існуючої забудови, які вирішуються в межах екс-
пертної спеціальності 10.7 «Розподіл земель та визначення порядку корис-
тування земельними ділянками».

Рассмотрен вопрос экспертного обеспечения судебных дел о земельных 
правоотношениях. Среди них – вопросы по размещению объектов строи-
тельства в кварталах существующей застройки, которые решаются в 
рамках экспертной специальности 10.7 «Раздел земель и определение по-
рядка пользования земельными участками».

Останнім часом все більш актуально постає питання будівництва об’єктів 
різного функціонування в існуючих кварталах житлової забудови. Це питання 
набрало обертів у зв’язку зі зменшенням вільних земель як взагалі, так і в місцях, 
привабливих для інвесторів різного рівня. Однак при реалізації проектів будів-
ництва у кварталах житлової забудови повною мірою не виконуються норми 
чинного законодавства України, що призводить до виникнення конфліктів.

При розгляді кримінальних, цивільних і господарських справ у судах 
виникають питання з визначення додержання містобудівних норм при бу-
дівництві у кварталах існуючої забудови. У зв’язку з цим призначається 
будівельно-технічна експертиза для прийняття об’єктивного рішення в спра-
ві. Передумовою розгляду справ є порушення вимог чинного законодавства 
у сфері містобудування. На замовлення забудовника в разі відсутності за-
твердженої містобудівної документації або змін містобудівної документації 
виконується містобудівне обґрунтування1.

Містобудівне обґрунтування – це вид містобудівної документації, яка 
розробляється з метою обґрунтування місця розташування об’єкта і розпо-
діляється на:

а) містобудівне обґрунтування розташування об’єкта містобудування, 
яке розробляється у разі його розміщення в умовах існуючої забудови або 
на вільній від неї ділянці при відсутності затвердженої містобудівної доку-
ментації (детальних планів, проектів забудови або реконструкції кварталів, 
мікрорайонів) та місцевих правил забудови;

б) містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної докумен-
тації.

1 Див.: ДБН Б.1.1-4-2002 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та за-
твердження містобудівного обґрунтування. — К., 2002. — С. 3.
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У містобудівному обґрунтуванні з урахуванням чинних нормативних 
документів визначається комплекс умов і обмежень та встановлюються 
граничні параметри об’єкта, який має бути розміщений на конкретній ді-
лянці, розробляються можливі варіанти територіального розміщення цього 
об’єкта заданих параметрів або в разі необхідності обґрунтовуються зміни 
до відповідної містобудівної документації. Містобудівне обґрунтування роз-
робляється комплексно в межах планувального утворення (кварталу, групи 
кварталів, мікрорайону, промислового вузла) або в системі суміжних тери-
торій з урахуванням містобудівного значення об’єкта. Воно після затвер-
дження в установленому порядку входить до складу матеріалів погодження 
місця розташування об’єкта згідно з Земельним кодексом України і є під-
ставою для прийняття відповідного рішення про надання дозволу на будів-
ництво об’єкта.

Містобудівне обґрунтування розробляється на замовлення місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших юри-
дичних, а також фізичних осіб. У разі будівництва об’єкта за рахунок бю-
джетних коштів замовником містобудівного обґрунтування є місцевий орган 
виконавчої влади. Необхідність розроблення, мета містобудівного обґрунту-
вання, відповідні обсяги його матеріалів визначаються місцевим спеціально 
уповноваженим органом містобудування та архітектури або замовником за 
погодженням з відповідним органом містобудування та архітектури.

Містобудівне обґрунтування розташування об’єкта визначає можливі 
варіанти територіального розміщення та параметри об’єкта (параметри окре-
мого житлового, громадського будинку, установи, підприємства обслугову-
вання, виробничої, інженерно-транспортної споруди тощо на визначеній зе-
мельній ділянці). Визначення варіантів територіального розміщення об’єкта 
містить розрахунки щодо наявності у кварталах, мікрорайонах територій, 
придатних для розташування цього об’єкта з урахуванням наміченого виду 
використання, граничних параметрів забудови, обґрунтованої потреби в пло-
щі земельної ділянки. У містобудівному обґрунтуванні розміщення об’єкта у 
кварталі існуючої забудови визначають допустимі граничні параметри об’єкта: 
поверховість, загальну площу, чисельність мешканців (для житлового будин-
ку) або інші відповідні розрахункові показники.

Містобудівне обґрунтування включає схеми, креслення та розрахунки, 
які визначають:

— можливість розміщення або розширення об’єкта та його параметри;
— умови ув’язки його архітектурно-планувального й об’ємно-

просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій, 
транспортного обслуговування та благоустрою з існуючою забудовою квар-
талу (групи кварталів) з додержанням чинних нормативних документів.

Висновки містобудівного обґрунтування розміщення об’єкта містять:
— граничні відстані від місця розташування об’єкта до червоних ліній, 

меж суміжних ділянок, існуючих будинків і споруд, інших планувальних 
обмежень;

— гранично допустиму поверховість (висоту) будинків і споруд, інші 
розрахункові показники;
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— умови використання перших та цокольних поверхів і підвалів, під-
земного простору (згідно з пропозиціями або рішеннями органів місцевої 
виконавчої влади);

— вимоги щодо необхідності створення нових або розширення існуючих 
об’єктів обслуговування населення;

— вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до будинків і споруд, місць 
паркування транспортних засобів;

— відомості про історико-культурну й архітектурну цінність об’єкта (у 
разі його розширення або надбудови);

— вимоги до оцінки впливу об’єкта на довкілля (для будівництва об’єкта 
промислового чи комунального призначення);

— умови забезпечення санітарно-гігієнічних та екологічних вимог;
— відомості щодо меж: зон охорони територій пам’яток, історичних 

ареалів населених пунктів та археологічних територій, які охороняються, а 
також вимоги щодо оцінки впливу об’єкта на збереження традиційного ха-
рактеру середовища історичного населеного пункту;

— інші особливі умови та вимоги (у разі потреби).
Містобудівне обґрунтування розташування об’єкта в існуючій забудові 

розробляється проектними організаціями, які мають відповідний дозвіл на 
виконання проектних робіт. Організацію погодження містобудівного об-
ґрунтування забезпечує замовник. Він на договірних засадах може доручити 
збирання вихідних даних і погодження містобудівного обґрунтування про-
ектувальнику, який зобов’язаний брати участь у цьому процесі в межах за-
хисту запропонованих ним рішень. Потім замовник погоджує містобудівне 
обґрунтування з уповноваженими органами містобудування та архітектури, 
земельних ресурсів, охорони культурної спадщини, екологічного і санітарно-
гігієнічного нагляду та надає його на затвердження до відповідної ради.

Інколи у кварталах існуючої забудови не визначені вільні земельні ді-
лянки, які можливо використовувати для подальшої забудови. Такі земельні 
ділянки та їх межі встановлюються проектом розподілу території. Але, з 
огляду на реалії життя проекти розподілу території не виконуються і не про-
ходять відповідну експертизу та процедуру врахування громадських і при-
ватних інтересів.

Проект розподілу території – це містобудівна документація, яка розро-
бляється для мікрорайонів (кварталів) чи їх частин з метою розмежування 
земельних ділянок1. Проектом розподілу території визначаються площі та 
межі прибудинкових територій існуючих і запроектованих житлових будин-
ків, земельних ділянок, на яких розміщують громадські споруди та інші 
об’єкти містобудування, надлишків земельних ділянок, призначених для 
подальшого спорудження жилих і громадських будинків та споруд іншого 
використання (при розподілі території існуючої забудови), територій загаль-
ного користування, територій обмеженого користування земельною ділян-
кою, встановленого згідно з договором, рішенням суду або в іншому визна-
ченому законом порядку.

1 Див.: Стаття 16 Закону України «Про планування і забудову територій» від 
20 квітня 2000 р. № 31 (із змінами та доповненнями).
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Проект розподілу території є основою для визначення меж земельних 
ділянок на територіях існуючої забудови для розташування будинків і споруд, 
розроблення відповідної землевпорядної документації та оформлення в уста-
новленому законодавством порядку правовстановлюючих документів на 
землю власникам, співвласникам, орендарям, встановлення меж земельної 
ділянки в натурі. Площі окремих земельних ділянок та територій при розроб-
ленні проекту розподілу території визначаються з урахуванням державних 
будівельних норм і детального плану території (проекту забудови території). 
Правила та порядок розподілу території житлового кварталу (мікрорайону), 
затверджено наказом Держкомбуду України від 16 вересня 1999 р. № 228.

Підставою для затвердження проекту розподілу території відповідною ра-
дою є позитивний комплексний експертний висновок. Експертиза містобудівної 
документації проводиться в обов’язковому порядку до її затвердження, згідно 
з Порядком проведення експертизи містобудівної документації, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. № 1577.

Основними завданнями експертизи є визначення відповідності змісту 
містобудівної документації законодавству України, державним стандартам, 
нормам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцево-
го самоврядування з питань планування і забудови територій, соціального й 
економічного розвитку, раціонального використання природних ресурсів, 
охорони довкілля, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, 
збереження культурної спадщини, соціальним стандартам життєдіяльності 
населення, а також вимогам завдань на розроблення містобудівної докумен-
тації та висновкам попереднього розгляду її відповідним спеціально уповно-
важеним органом з питань містобудування та архітектури.

Перелік юридичних осіб, які мають право проводити експертизи місто-
будівної документації, затверджено наказом Держкомбуду України від 
11 грудня 2000 р. № 277.

Крім того, при плануванні та забудові територій на місцевому рівні треба 
враховувати громадські й приватні інтереси1. Для врахування громадських і 
приватних інтересів виконавчі органи або виконавчі органи місцевого само-
врядування через засоби масової інформації повідомляють про початок роз-
роблення відповідної містобудівної документації, місце її розгляду, форми, 
місце і строк подання пропозицій (зауважень), порядок їх обговорення, опри-
люднюють рішення про затвердження містобудівної документації, інформують 
про правові, економічні та екологічні наслідки планування території.

Наступний приклад свідчить про характерні порушення вимог містобу-
дівного законодавства. Так, на замовлення товариства з обмеженою відпо-
відальністю було виконано містобудівну та проектну документацію: місто-
будівне обґрунтування та робочий проект розміщення дитячого кафе на 
75 місць на одній з вулиць м. Кривого Рогу. Розрахунок прибудинкової те-
риторії в існуючій квартирній забудові жилих будинків біля місця будівни-
цтва кафе було доручено ДП ДІППГП «Кривбаспроект». На робочий проект 
було одержано позитивний комплексний висновок ДП «ДОС Укрінвестекс-
пертизи». На містобудівне обґрунтування були отримані позитивні висновки 

1 Див.: Стаття 18 Закону України «Про планування і забудову територій» ...
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уповноважених органів земельних ресурсів, містобудування та архітектури, 
охорони культурної спадщини, екологічного і санітарно-епідеміологічного 
нагляду. Але не було виконано проект розподілу території кварталу, не про-
ведено експертизу містобудівної документації та не додержано процедуру 
врахування громадських і приватних інтересів.

Після одержання дозволу ДАБК почалося будівництво об’єкта, що ви-
кликало обурення мешканців кварталу, які звернулися із заявою до прокура-
тури міста щодо перевірки відносно законності розміщення дитячого кафе. 
При проведенні перевірки прокуратурою міста до НДПІ «НДПІмістобудуван-
ня» (Київ) була надіслана містобудівна документація для проведення експер-
тизи. Висновок експертизи був такий: містобудівне обґрунтування розміщен-
ня дитячого кафе на 75 місць в м. Кривому Розі не відповідає державним бу-
дівельним нормам ДБН 360-92**. Розміщення дитячого кафе на даній земель-
ній ділянці не раціональне, суперечить містобудівним нормам. На підставі 
зазначеного прокурор міста заявив протест щодо скасування рішення про 
передачу земельної ділянки в оренду для будівництва цього дитячого кафе.

Поширеними порушеннями при розміщенні нових об’єктів в існуючих 
кварталах є такі: відсутність проекту розподілу території кварталу; затверд-
ження містобудівної документації без громадського обговорення; затверд-
ження містобудівної документації, виконаної з порушеннями чинних буді-
вельних норм; порушення порядку користування земельною ділянкою 
(об’єктом нерухомості), розташованого у кварталі існуючої забудови; невід-
повідність фактичного розміщення об’єкта будівництва (реконструкції) 
містобудівній документації.

Тому при виконанні будівельно-технічних експертиз згідно з експертною 
спеціальністю 10.7 «Розподіл земель та визначення порядку користування земель-
ними ділянками», пов’язаних з об’єктами будівництва (реконструкції) в кварталах 
існуючої забудови найбільш характерними можуть бути питання про:

— відповідність розміщення об’єкта будівництва містобудівній доку-
ментації;

— відповідність чинним нормативним документам містобудівної до-
кументації (містобудівного обґрунтування, проекту розподілу території 
кварталу та ін..) на розміщення об’єкта будівництва;

— розподіл території кварталу (частини кварталу).
Об’єктами дослідження експертизи є: містобудівне обґрунтування роз-

міщення (будівництва) об’єкта у кварталі існуючої забудови; проект розпо-
ділу території кварталу, де розташовано об’єкт будівництва; експертні ви-
сновки стосовно містобудівної документації уповноважених юридичних 
осіб, які відповідно до законодавства мають право проводити екологічну, 
санітарно-гігієнічну та землевпорядну експертизи, а також висновок відпо-
відного спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та ар-
хітектури; експертний висновок юридичної особи, яка має право проводити 
експертизу містобудівної документації відповідно до наказу Держкомбуду 
від 11 грудня 2000 р. № 277; технічний звіт топографо-геодезичної роботи 
щодо здійснення зйомки території житлового кварталу в масштабі 1:500; 
документи, які засвідчують факт обговорення відповідної містобудівної до-
кументації з метою врахування громадських і приватних інтересів; право-
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встановлюючі документи на будівлі та споруди, що знаходяться у кварталі 
забудови; відповідні технічні паспорти бюро технічної інвентаризації.

Методами дослідження експертизи виступають зіставлення наданих 
матеріалів з вимогами нормативних документів; візуальний огляд на місці 
земельної ділянки; проведення окремих обмірів і фотографування з метою 
перевірки фактичного розміщення об’єкта містобудівній та проектній до-
кументації. При проведенні експертиз слід врахувати необхідність визна-
чення прибудинкових територій, земельних ділянок, на яких розміщуються 
громадські будівлі та споруди, надлишків земельних ділянок, призначених 
для подальшої забудови загального користування. 

Розміщення нового об’єкта будівництва у кварталі існуючої забудови 
зачіпає інтереси громадян, які проживають у багатоквартирних житлових 
будинках, власників громадських будівель і споруд. Тож дослідження треба 
вести з урахуванням інтересів усіх власників і користувачів (забезпечення 
інсоляції, можливість проїзду, проходу до шляхів загального користування, 
підключення до інженерних комунікацій, збереження дитячих і спортивних 
майданчиків, озеленення тощо).

Отже, проводячи будівельно-технічну експертизу з питання законності 
розміщення нових об’єктів будівництва у кварталах існуючої забудови, необ-
хідно повною мірою аналізувати надані документи щодо об’єкта містобуду-
вання, визначення прибудинкових територій, земельних ділянок, вільних від 
забудови, урахування інтересів громадян і вимог чинного містобудівного 
законодавства України.

Г. Б. Башкіров, старший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ
Л. І. Кирилова, науковий співробітник 
Харківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
ЩОДО СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З

ОЦІНКОЮ МАЙНА

Проаналізовано проблему регулювання оціночної діяльності Законом України 
«Про оцінку майна та професійну оціночну діяльність в Україні» щодо рецензу-
вання звітів і висновків судових експертиз як однієї з форм оціночної діяльності. 
На думку авторів, законодавство з оцінки майна припускає неоднозначні тлума-
чення цього питання, що потребує додаткових роз’яснень.

Проанализирована проблема регулирования оценочной деятельности 
Законом Украины «Об оценке имущества и профессиональной оценочной 
деятельности в Украине» относительно рецензирования отчетов и заклю-
чений судебных экспертиз как одной из форм оценочной деятельности. По 
мнению авторов, законодательство об оценке имущества допускает 
неоднозначные толкования этого вопроса, что нуждается в дополнительных 
разъяснениях.
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З прийняттям Закону України «Про оцінку майна та професійну оціноч-
ну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-ІІІ (далі – Закон 
№ 2658-ІІІ) введено поняття «оціночна діяльність», «оцінка майна», «оці-
нювач», «рецензування» та ін. Задовго до цього оціночною діяльністю 
фактично займалися судові експерти-будівельники та товарознавці, які не 
мали статусу оцінювачів. Діяльність судових експертів регулювалася і 
регулюється Законом України «Про судову експертизу», процесуальними 
кодексами, відомчими інструкціями та іншими нормативними актами. У 
зв’язку з тим, що діяльність експертів, пов’язаних з оцінкою майна, є од-
нією з форм оціночної діяльності, треба проаналізувати, у якому обсязі 
вимоги Закону № 2658-ІІІ поширюється на неї. Одним із спірних питань у 
цьому напрямку є проблема рецензування звітів і висновків експертиз як 
однієї з форм оціночної діяльності. Законодавство з оцінки майна припус-
кає неоднозначні тлумачення цього питання.

У ст. 4 Закону № 2658-ІІІ передбачено, що оціночна діяльність може 
здійснюватися в таких формах:

— практична діяльність з оцінки майна, яка полягає в практичному ви-
конанні оцінки майна та всіх процедур, пов’язаних з нею, відповідно до 
вимог, установлених нормативно-правовими актами з оцінки майна;

— консультаційна діяльність, яка полягає в наданні консультацій з оцін-
ки майна суб’єктам оціночної діяльності, замовникам оцінки та (чи) іншим 
особам в усній або письмовій формі;

— рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), яке полягає 
в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо їх повноти, правиль-
ності виконання та відповідності застосованих процедур оцінки майна ви-
могам нормативно-правових актів з оцінки майна в порядку, визначеному 
Законом № 2658-ІІІ та нормативно-правовими актами з оцінки майна;

— методичне забезпечення оцінки майна, яке полягає в розробленні 
методичних документів з оцінки майна та наданні роз’яснень щодо їх за-
стосування;

— навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у навчальному 
процесі з професійної підготовки оцінювачів.

Діяльність судових експертів, пов’язана з оцінкою майна, здійснюється 
на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про судову експер-
тизу», з урахуванням особливостей, визначених цим Законом щодо методич-
ного регулювання оцінки майна. Інші положення Закону № 2658-ІІІ не по-
ширюються на судових експертів. Як зазначено в цьому Законі, методичне 
регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових 
актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, 
що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших 
нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог поло-
жень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів 
України або Фондом державного майна України. Національним стандартом 
№ 1 Загальні засади оцінки майна і майнових прав визначено, що методич-
ні підходи – це загальні способи визначення вартості майна, які ґрунтують-
ся на основних принципах оцінки.
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Оцінка майна при проведенні судових експертиз здійснюється із засто-
суванням методичних підходів, методів оцінки, які є складовими частинами 
методичних підходів або результатом комбінування декількох методичних 
підходів, а також оціночних процедур. Для проведення оцінки майна засто-
совуються такі основні методичні підходи: витратний (майновий – для 
оцінки об’єктів у формі цілісного майнового комплексу та у формі фінансо-
вих інтересів); дохідний; порівняльний.

Основними методами витратного підходу є метод прямого відтворення 
та метод заміщення.

Основними методами дохідного підходу є пряма капіталізація доходу та 
непряма капіталізація доходу (дисконтування грошового потоку).

Порівняльний підхід ґрунтується на врахуванні принципів заміщення та 
попиту і пропонування. Цей підхід передбачає аналіз цін продажу та пропо-
нування подібного майна з відповідним коригуванням відмінностей між 
об’єктами порівняння та об’єктом оцінки.

Очевидно, що застосування при оцінці всіх трьох методичних підходів 
відповідно до нормативних актів з оцінки майна, затверджених органами 
державної виконавчої влади України, є обов’язковим для судових експертів.

Стосовно форми практичної діяльності з оцінки майна, передбачених 
Законом № 2658-ІІІ, а саме: рецензування звіту про оцінку майна (акта оцін-
ки майна), яке полягає в їх критичному розгляді та наданні висновків щодо 
їх повноти, правильності виконання та відповідності застосованих процедур 
оцінки майна вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна в порядку, 
визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами з оцінки майна, 
то цей вид діяльності розпосюджується безпосередньо на оцінювачів, а не 
судових експертів.

Відповідно до вимог Національного стандарту № 1 висновок в рецензії 
надається в такій формі:

— висновок судової оцінної експертизи повністю відповідає вимогам 
нормативно-правових актів з оцінки майна та судово-експертної діяльності;

— висновок судової оцінної експертизи в цілому відповідає вимогам 
нормативно-правових актів з оцінки майна та судово-експертної діяльності, 
але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки;

— висновок судової оцінної експертизи не повністю відповідає вимогам 
нормативно-правових актів з оцінки майна та судово-експертної діяльності 
і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може ви-
користовуватися з метою, визначеною у звіті, після виправлення зазначених 
недоліків;

— висновок судової оцінної експертизи не відповідає вимогам 
нормативно-правових актів з оцінки майна та судово-експертної діяльності, 
є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Слід звернути увагу на факти рецензування висновків експертизи, 
здійснення якого сторонніми організаціями спостерігається в судовій і 
слідчий практиці. Згідно зі ст. 13 Закону № 2658-ІІІ рецензування звіту про 
оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється на вимогу особи, яка ви-
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користовує оцінку майна та її результати для прийняття рішень, у тому 
числі на вимогу замовників (платників) оцінки майна, органів державної 
влади й органів місцевого самоврядування, судів та інших осіб, які мають 
зацікавленість у неупередженому критичному розгляді оцінки майна, а 
також за власною ініціативою суб’єкта оціночної діяльності. Підставою 
для проведення рецензування є письмовий запит до осіб, які відповідно до 
ст. 13 мають право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна (акта 
оцінки майна).

Аналізуючи чинне законодавство з питань оцінки майна та судово-
експертної діяльності, слід зазначити таке:

1) відповідно, наприклад, до ст. 147 ЦПК України висновок експерта 
оцінюється виключно судом за правилами, встановленими ст. 212 ЦПК 
України, згідно з яким суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, 
що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому 
дослідженні наявних у справі доказів;

2) згідно зі ст. 13 Закону № 2658-ІІІ експертні ради, спеціально створені 
саморегулюючими організаціями оцінювачів з метою контролю за якістю 
оцінки майна, мають право рецензувати тільки звіти про оцінку майна. Ви-
сновок судової експертизи не є звітом про оцінку майна. Як вже говорилося, 
відповідно до ст. 4 цього Закону діяльність судових експертів, пов’язана з 
оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Законом 
України «Про судову експертизу» з урахуванням особливостей, визначених 
цим Законом щодо методичного регулювання оцінки майна. Інші положення 
Закону № 2658-ІІІ не поширюються на судових експертів. Під методичним 
регулюванням оцінки, на наш погляд, слід розуміти тільки застосування 
методичних підходів, методів оцінки, які є складовими частинами методич-
них підходів або результатом комбінування декількох методичних підходів, 
а також оціночних процедур. Питання призначення, оформлення та прове-
дення судових експертиз принципово відрізняються від аналогічних питань 
складання звітів про оцінку та регламентується іншими нормативними ак-
тами;

3) експертиза як доказ у справі може бути оцінена судом. Одним із спо-
собів оцінки, якій може бути застосований судом, є, наприклад, призначен-
ня повторної експертизи, на вирішення якої ставиться те саме питання що й 
в первинній експертизі та досліджується той самий об’єкт;

4) рецензування експертизи, наприклад, Експертною радою Товариства 
оцінювачів України за заявкою адвоката, з ініціативи сторони за справою чи 
будь-яких осіб та організацій, не передбачено чинним законодавством;

5) рецензуванню за правилами, передбаченими Законом № 2658-ІІІ може 
підлягати звіт про оцінку майна, а не судова експертиза. Нагадаємо, що згідно 
зі ст. 1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза – це до-
слідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ 
і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у про-
вадженні органів дізнання, досудового та судового слідства. Відповідно до 
ст. 12 Закону № 2658-ІІІ звіт про оцінку майна є документом, що містить ви-
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сновки про вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна 
суб’єктом оцінної діяльності – суб’єктом господарювання відповідно до до-
говору.

Отже, при оцінці висновків експертизи слід враховувати, що поняття 
«експертний висновок» та «звіт про оцінку майна» не є рівнозначними і до 
судової експертизи не можуть бути віднесені всі без винятку положення За-
кону № 2658-ІІІ щодо здійснення оціночної діяльності. З огляду на наведене 
вважаємо, що призначення і виконання рецензування висновків експертизи 
не відповідає чинному законодавству. 

Р. Й. Кучеренко, завідувач лабораторії 
Харківського НДІСЕ,
Л. Ф. Пугачова, завідувач сектору Хар-
ківського НДІСЕ

ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ ЩОДО 
САМОВІЛЬНО ЗБУДОВАНИХ ОБ’ЄКТІВ

З поширенням в Україні самочинного будівництва виникає питання про 
встановлення права власності на такі об’єкти та їх відповідність вимогам 
будівельних норм.

С расширением в Украине самовольного строительства возникают 
вопросы об установлении права собственности на такие объекты и их со-
ответствии требованиям строительных норм.

Як показує експертна практика, останнім часом збільшилася кількість 
експертних досліджень, пов’язаних з самочинним будівництвом. До од-
нієї із категорії таких справ належать спори про визнання прав власності 
на об’єкти самочинного будівництва, що виникли у зв’язку з позовами 
громадян, які мають на меті перевести самочинну будову до категорії пов-
ноцінного майна з оформленням усієї необхідної документації. Сьогодні 
об’єкт будівництва – це сфера прикладення праці проектувальника і архі-
тектора, численних підрядників, будівельних структур, державних органів, 
самого забудовника. У разі здійснення самочинного будівництва порушу-
ються державні та муніципальні інтереси, що стосуються регулювання 
земельних відносин, забезпечення безпеки будівельно-монтажних робіт, 
охорони дов кілля. Із зведенням самочинних будов виникає низка неспри-
ятливих правових наслідків – самочинна забудова не набуває статусу 
об’єкта нерухомості та не підлягає реєструванню як об’єкт власності. 
Власник такої забудови не має права продажу, дарування чи здавання її в 
оренду. 

Законодавством передбачена можливість визнання прав власності на 
самочинне нерухоме майно – виключно за рішенням суду. Причин збільшен-
ня кількості подібних справ декілька. Передусім власники нерухомості 
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усвідомили необхідність обов’язкового оформлення своїх прав на нерухоме 
майно. Наступна причина – складність, громіздкість, недосконалість право-
вих механізмів, що супроводжують будівництво об’єктів: відведення і узго-
дження меж земельної ділянки, розроблення та погодження проектної до-
кументації, одержання різного роду дозволів.

Конституція України надає право кожному громадянину і юридичній 
особі мати майно у власності, володіти, користуватися та розпоряджатися 
ним як особисто, так і разом з іншими особами. При цьому власник земель-
ної ділянки, будуючи на ній будинки і споруди та перебудовуючи чи зносячи 
їх, повинен додержуватися вимог містобудівних і будівельних норм та пра-
вил. З погляду цивільного права самочинна будова – одна із підстав для 
одержання права власності. Самочинне будівництво в українському законо-
давстві є узагальненим поняттям, зміст якого можна з’ясувати лише на 
основі декількох нормативних актів.

Згідно зі ст. 376 ЦК України житловий будинок, будівля, споруда, інше 
нерухоме майно вважається самочинним будівництвом, якщо вони збудова-
ні або будуються на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, 
або без належного дозволу чи належно затвердженого проекту, або з істот-
ними порушеннями будівельних норм і правил. Згідно з Порядком надання 
дозволу на виконання будівельних робіт самочинними вважаються такі ро-
боти, що ведуться без дозволу на їх виконання, який надається інспекціями 
архітектурно-будівельного контролю, без перереєстрації цього дозволу в 
установлені строки, а також виконання не вказаних в дозволі будівельних 
робіт, без розробленої та узгодженої в установленому порядку проектної 
документації, з грубим порушенням будівельних норм і правил, проектних 
рішень1.

Отже, будівля буде визнана самочинною за наявності хоча би однієї з 
таких умов:

— зведення об’єкта нерухомості на земельній ділянці без оформлення 
належним чином прав на цю земельну ділянку;

— зведення об’єкта нерухомості на ділянці, що виділена для іншої 
мети;

— відсутність належним чином розробленої та узгодженої проектної 
документації, необхідних дозволів на будівництво об’єкта;

— істотне порушення містобудівних і будівельних норм та правил.
Згідно із ст. 23 Закону України «Про планування та забудову територій»2 

під будівництвом розуміється не тільки здійснення нового будівництва, а й 
реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, облаштування об’єктів 
містобудування, розширення та технічне переоснащення підприємств. Тому 
негативні наслідки у формі передбаченої законом відповідальності настають 

1 Див.: Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт. 
Затверджено наказом Держкомбуду України від 5 грудня 2000 р. № 273.

2 Див.: Закон України «Про планування і забудову територій» від 20 квітня 2000 р. 
№ 31 (із змінами та доповненнями).
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у всіх випадках самочинної поведінки при будівництві незалежно від його 
форм.

У процесі дослідження обставин, що мають значення для визнання 
права власності на самочинні будови, у суду, як правило, виникають такі 
питання та завдання:

— Чи знаходиться зведена будівля в межах відведеної земельної ді-
лянки?

— Чи відповідає зведена будівля за об’ємно-планувальним, конструк-
тивним рішенням затвердженому проекту, якщо такий є, та чи є ця невідпо-
відність істотною?

— Чи є порушення будівельних норм і правил, чи є вони істотними та 
яким чином вплинули на несучу здатність основних конструктивних еле-
ментів будівлі?

— Чи відповідає місце розташування забудови вимогам будівельних 
норм і правил? Яким чином допущені порушення вплинули на планування, 
забудову, благоустрій вулиці, району?

— Визначити технічний стан будівлі та придатність її до експлуатації.
Наведені питання в основному є предметом дослідження будівельно-

технічної експертизи щодо самочинно збудованих об’єктів.
Як правило, самочинне будівництво ведеться без проектної та виконав-

чої документації особами, що не володіють спеціальними знаннями і не 
мають відповідної ліцензії. Основна маса самочинного будівництва припадає 
на житлову забудову індивідуального будівництва, потім – будівлі роздрібної 
торгівлі, склади, малі підприємства тощо.

Особливі труднощі виникають при вирішенні питань про порушення 
будівельних норм і правил та їх вплив на несучу здатність основних кон-
структивних елементів. Однією з основних умов несучої спроможності 
будівлі є грамотне вирішення питання щодо будівництва фундаменту. Якщо 
фундамент не забезпечує будинку відповідної опори, то можуть виникати 
дефекти у вигляді тріщин стін, перегородок та інших конструкцій. Для 
вирішення питання щодо будівництва фундаменту відповідно до вимог 
будівельних норм необхідно досліджувати дані стосовно основ (ґрунтів) 
під фундаментом, його конструктивні характеристики, позначення заглиб-
лення, кількісних і якісних показників паль, якісних показників бетону, 
арматури, додержання технології виконання робіт. Ці роботи належать до 
прихованих, тобто таких, які неможливо візуально перевірити і на які 
згідно з ДБН А.3.1-5-96 Організація будівельного виробництва необхідно 
складати акти на приховані види робіт. Об’єкти нежитлового призначення 
мають будуватися з урахуванням технологічних процесів відповідних на-
прямків.

Без технічного завдання та технологічної частини проекту неможливо 
визначити відповідність об’ємно-планувального рішення вимогам відомчих 
будівельних норм. У разі відсутності необхідної проектної та виконавчої 
документації практично неможливо дослідити це питання в повному обсязі 
та дати категоричний висновок.
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І. Л. Пугачова, старший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ,
С. В. Радченко, старший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ

ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ З ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ 

ДЕФЕКТІВ КОНСТРУКЦІЙ БУДИНКІВ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ, 
РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЯХ ЗАПЛАВ РІК

Проаналізована діюча методика проведення будівельно-технічних екс-
пертиз із визначення причин виникнення дефектів будівель житлової за-
будови, розташованих на територіях заплав рік. Викладено недоліки мето-
дики, що ускладнюють її застосування в судовій експертизі.

Проанализирована действующая методика проведения строительно-
технических экспертиз по определению причин возникновения дефектов 
зданий жилой застройки, расположенных на территориях пойм рек. 
Изложены недостатки методики, которые затрудняют ее применение в 
судебной экспертизе.

При вирішенні спорів у цивільних справах, пов’язаних із встановленням 
причин руйнування будинків, розташованих у безпосередній близькості від 
русла рік (водойм), призначається судова будівельно-технічна експертиза з ви-
явлення причинного зв’язку між виникненням пошкоджень конструкцій будин-
ків і чинників або дій, які могли сприяти виникненню цих пошкоджень.

Мотиви спорів громадян у зв’язку з появою дефектів будівель і споруд 
можуть бути різноманітні. В основному ці спори виникають при будівництві 
будь-яких об’єктів і виконанні робіт з улаштування інженерних комунікацій, 
земляних робіт на сусідній земельній ділянці поблизу будівельного об’єкта, у 
конструкціях якого утворилися ці пошкодження. Спори можуть виникати, якщо 
сам будівельний об’єкт збудовано з відхиленням від проекту його забудови або 
з порушенням будівельних норм і правил. Причини дефектів і деформацій бу-
дівель та споруд також найчастіше пов’язують з аваріями на інженерних мере-
жах водопроводу чи каналізації, у результаті чого вода потрапляє під фундамент 
будівлі та вимиває його основу, провокуючи при цьому різного роду пошкоджен-
ня об’єкта. До таких спорів також можуть бути віднесені причини пошкоджень 
будівель і споруд механічного характеру. Всі ці спори вирішуються в судовому 
порядку та потребують проведення детальних досліджень з виявлення причин 
їх виникнення. Особливу увагу необхідності детальних досліджень треба при-
діляти в разі, якщо такі будівельні об’єкти розташовані на території з близьким 
розташуванням до поверхні землі ґрунтових вод, оскільки це може бути основ-
ною причиною виникнення пошкоджень.

Вихідними даними для проведення судової будівельно-технічної екс-
пертизи цього виду є:

— технічні документи на будинки, які засвідчують технічні характерис-
тики будівель;
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— проектна та виконавча документація досліджуваних будівельних 
об’єктів;

— дані про геологічні вишукування території забудови;
— чинні нормативні документи стосовно будівництва;
— результати технічних обстежень будівельних об’єктів;
— схеми розташування інженерних комунікацій;
— акти про аварії на інженерних комунікаціях;
— інформація про гідрогеологічні умови ділянки, на якій розташовано 

будинок (тобто, чи характеризується ця ділянка близьким заляганням ґрун-
тових вод);

— матеріали попередніх вишукувань, за якими можна простежити як 
дана територія підтоплювалася в часі (по роках) та ін.

Ці документи надаються судом на дослідження, їх інформація викорис-
товується при виконанні даного виду судової будівельно-технічної експер-
тизи.

При обстеженні будівельних об’єктів, що підлягають дослідженню, слід 
звертати увагу на їх технічний стан. Практика проведення цього виду екс-
пертиз показує, що при натурному огляді будівель встановлюється незадо-
вільний технічний стан їх конструктивних елементів. Причини виникнення 
дефектів будівель можуть бути пов’язані з давнім строком експлуатації, її 
незадовільними умовами, невідповідністю їх будівництва чинному законо-
давству в цій галузі. А розташування таких будівель на територіях з близьким 
розташуванням ґрунтових вод збільшує їх фізичний знос, приводить до 
деформацій конструкцій будівель і повного руйнування.

Основним джерелом живлення ґрунтових вод є атмосферні опади, підтік 
води з інших водоносних горизонтів, витоки з мереж комунікацій. Причи-
нами підтоплення територій слугує низка чинників, що потребують доклад-
ного вивчення. Щільна забудова території та її планування можуть привести 
до ліквідації природного стоку для зливових і поталих вод, а відсутність 
зливової каналізації може створити сприятливі умови для підтоплення те-
риторії, на якій розташовані будівельні об’єкти. У наслідок замочування 
деформаційні характеристики ґрунтів основи фундаментів зменшуються, 
що може бути причиною деформації будівлі.

Міцність і довговічність будівель та споруд у більшості залежать від 
надійності прийнятної основи та фундаменту. Нерівномірні осідання фун-
даментів та як результат цього деформації наземних конструкцій можуть 
бути викликані низкою причин, до яких відносяться: низька несуча спро-
можність ґрунтів; неповноцінність інженерно-геологічних вишукувань, у 
результаті чого можуть бути пропущені окремі лінзи слабких ґрунтів 
(торф’яних, мулистих, пилуватих); вплив карстово-суфозійних процесів з 
можливим утворенням провальних вирв у зоні розташування будівель і спо-
руд; зволоження та розрідження ґрунту при затоплюванні котлованів й інших 
виїмок; укладка фундаментів на не ущільнений ґрунт; зміна фізико-
механічних властивостей ґрунтів при підйомі чи пониженні рівня ґрунтових 
вод; зміна гідрогеологічних умов при благоустрої території (відводі підзем-
них вод та рік у систему колекторів і навпаки); аварії підземних комунікацій 
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(водопроводу, каналізації), що приводить до водонасичення та розрідження 
ґрунту, тощо.

Кожний з цих недоліків окремо чи в сукупності з іншими відхиленнями 
можуть привести до зниження несучої спроможності ґрунтів, деформацій 
фундаментів і наземних частин будівель та споруд.

Дефекти в наземних конструкціях часто можуть бути викликані незадо-
вільним станом основи та неглибоким заляганням фундаментів, виконаним 
без належного технічного обґрунтування.

Залежно від глибини залягання підземних конструкцій, величини під-
пору ґрунтових вод і якості виконаних робіт проникнення підземних вод 
проявляється у вигляді вогкості поверхні, відставання шпаклювального й 
оздоблювального шарів з утворенням темних плям, вилуговування розчинних 
речовин, що містяться в матеріалах, слабких протікань, безперервних про-
тікань крізь товщу стін, підлог, які супроводжуються винесенням дрібних 
часток ґрунту та скупченням води на підлозі, фонтануючих напірних стру-
менів, сильної фільтрації в кількох містах1.

Згідно з СНиП 2.02.01-83* Основание зданий и сооружений:
п. 2.17. При проектуванні основ повинна бути врахована можливість 

змін гідрогеологічних умов майданчика в процесі будівництва і експлуатації 
споруди, а саме: наявність чи можливість утворення верховодки; природні 
сезонні та багаторічні коливання рівня підземних вод; можливі техногенні 
зміни рівня вод відносно матеріалів підземних конструкцій і корозійної 
активності ґрунтів на основі даних інженерних вишукувань;

п. 2.19. Оцінка можливих природних сезонних і багаторічних коливань 
рівня підземних вод здійснюється на основі даних багаторічних режимних спо-
стережень по державній мережі Мінгео ‹...› з використанням результатів ко-
роткострокових спостережень, у тому числі разових вимірів рівня підземних 
вод, і виконується при інженерних вишукуваннях на майданчику будівництва;

п. 2.20. Ступінь потенційної підтоплюваності території повинна оцінюва-
тися з урахуванням інженерно-геологічних і гідрогеологічних умов майдан-
чика будівництва та прилягаючих територій, конструктивних і технологічних 
особливостей проектованих споруджень, у тому числі інженерних мереж;

п. 2.22. Якщо при прогнозованому рівні підземних вод ‹...› можливо не-
припустиме погіршення фізико-механічних властивостей ґрунтів основ, 
розвиток несприятливих фізико-геологічних процесів ґрунтів, порушення 
умов нормальної експлуатації заглиблень приміщень тощо в проекті повинні 
передбачатися відповідні захисні заходи, зокрема:

— гідроізоляція підземних конструкцій;
— заходи, які обмежують підйом рівня підземних вод, виключають ви-

токи з водонесучих комунікацій та ін. (дренаж, протифільтраційні завіси, 
устрій спеціальних каналів для комунікацій тощо);

— устрій стаціонарної мережі спостережливих свердловин для контро-
лю розвитку процесу підтоплення, своєчасного усунення витоків з водоне-
сучих комунікацій тощо.

1 Див.: Физдель И. А. Дефекты в конструкціях, сооружениях и методы их устра-
нения. — М., 1987.
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Для об’єктивного висновку судової будівельно-технічної експертизи з 
питань встановлення причин виникнення тріщин, деформацій, руйнувань 
будівель і споруд необхідно мати багато даних про досліджуваний будівель-
ний об’єкт, особливо якщо він знаходиться на територіях заплав рік (водойм). 
Одними з таких основних даних є гідрогеологічні дослідження, які викону-
ються спеціалізованими організаціями. Одержати висновок про геолого-
гідрогеологічні й інженерно-геологічні умови території розташування буді-
вельного об’єкта при виконанні будівельно-технічного дослідження най-
частіше неможливо через відсутність в експертній установі відповідних 
фахівців. Тому доцільно, аби органи, які призначають експертизу, залучали 
до вирішення питань з встановлення дефектів будівель фахівців у галузі 
гідрогеологічних досліджень спеціалізованих організацій, та ці питання 
вирішувалися б комплексно.

Проблеми вирішення питань, пов’язаних з утворенням дефектів будівель 
і споруд, також виникають, якщо деякі конструктивні елементи недоступні 
для візуального й інструментального обстеження, а проектна та виконавча 
документація на цей об’єкт на дослідження не надана або взагалі відсутня. 
Ускладнюють встановлення об’єктивних причин виникнення дефектів і 
деформацій будівель та споруд також відсутність актів технічного обстежен-
ня об’єктів спеціалізованими організаціями, складених до виникнення по-
шкоджень будівель, відсутність виконавчих схем розташування інженерних 
мереж та актів їх технічного стану.

Як показала практика проведення судових експертиз такого виду, при-
чинний зв’язок з виникненням пошкоджень будівельних об’єктів, особливо 
розташованих на територіях заплав рік, може складатися не з одної чи двох, 
а з комплексу причин, наприклад:

— об’єкт засновано на ґрунтах, що мають пливунні властивості (тобто 
високе розташування ґрунтових вод до поверхні землі внаслідок проходжен-
ня русла ріки в безпосередній близькості до об’єкта);

— зміна гідрогеологічних умов при благоустрою території заплави ріки 
забудовою житловими будинками при відсутності централізованої каналіза-
ційної системи;

— можливо замочування техногенними водами (пориви трубопроводів 
водопостачання і місцевої каналізації, незадовільний технічний стан ви-
грібних ям тощо);

— підйом рівня ґрунтових вод і зміна природного напрямку руху ґрунто-
вих вод до ріки за рахунок зміни рельєфу в результаті будь-якого будівництва 
на досліджуваній земельній ділянці або на сусідніх земельних ділянках;

— розвиток суфозійного процесу (розпущення і винесення дрібних 
часток з них струмом фільтрованої води) під основою фундаменту пошкод-
женого об’єкта, у результаті гідравлічного удару, викликаного забудовою 
іншого будівельного об’єкта, розташованого поблизу;

— незадовільний технічний стан конструкцій пошкодженого об’єкта 
через експлуатацію;

— будівництво пошкодженого об’єкта з відхиленнями від вимог буді-
вельних норм і правил або проекту.
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На підставі викладених проблем у роботі експертів-будівельників, які 
проводять дослідження з встановлення причин виникнення деформацій і де-
фектів забудови, розташованої на територіях заплав рік (водойм), можна 
стверджувати, що існує необхідність: у створенні та застосуванні єдиних 
методик виконання таких досліджень; якісному наданні на дослідження всієї 
доступної інформації та документів, що стосуються досліджуваного об’єкта; 
удосконаленні судової практики залучення до вирішення цих питань фахівців, 
що проводять інженерні вишукування та гідрогеологічні дослідження.

І. О. Гайдаржі, старший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ,
С. А. Кириленко, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ,
О. О. Посашков, науковий співробітник 
Харківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ 
ЕКСПЕРТИЗ З ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТЛЕННЯ 

ПРИМІЩЕНЬ БУДИНКІВ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

У зв’язку зі стрімким зростанням будівництва значно збільшилася 
кількість судових будівельно-технічних експертиз, на вирішення яких став-
ляться питання щодо відповідності (невідповідності) освітлення приміщень 
будинків нормативним вимогам. Розглянуто питання про вплив будівництва, 
реконструкції, прибудов, надбудов тощо на інсоляцію поруч розташованих 
будинків.

В связи со стремительным ростом строительства значительно увели-
чилось количество судебных строительно-технических экспертиз, на реше-
ние которых ставятся вопросы относительно соответствия (несоответ-
ствия) освещения помещений домов нормативным требованиям. 
Рассмотрены вопросы о влиянии строительства, реконструкции, пристро-
ек, надстроек и т. п. на инсоляцию рядом расположенных домов.

Нормування та розрахунок інсоляції є зараз, мабуть, найбільш гострою 
світлотехнічною, економічною і соціально-правовою проблемою. З пере-
ходом землекористування та будівництва на ринкову основу норми інсоляції 
житла стали головним чинником, що стримує прагнення інвесторів, власни-
ків і орендарів земельних ділянок до переущільнення міської забудови з 
метою одержання максимального прибутку.

Інсоляцією (від лат. in solo – виставляю на сонце) називають опромінен-
ня поверхні, простору паралельним пучком променів, що надходять із на-
прямку, у якому видний у цей проміжок часу центр сонячного диска.

Вимоги до опромінення поверхонь і просторів прямими сонячними про-
менями (інсоляції) ставляться при розміщенні об’єктів, у проектах плану-
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вання та забудови мікрорайонів і кварталів, проектах будівництва й рекон-
струкції окремих будинків і споруд, при здійсненні нагляду за споруджува-
ними й діючими об’єктами. Виконання вимог норм інсоляції досягається 
розміщенням і орієнтацією будинків по сторонах обрію, а також їх об’ємно-
планувальними рішеннями.

Інсоляція є важливим чинником, що справляє оздоровлюючий вплив на 
середовище перебування людини та повинна бути використана в житлових, 
громадських будинках і на території житлової забудови. Тривалість інсоляції 
регламентується в:

— житлових будинках;
— дитячих дошкільних закладах;
— навчальних закладах загальноосвітніх, початкової, середньої та про-

фесійної освіти, школах-інтернатах, дитячих будинках та ін.;
— лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих і курортних за-

кладах;
— закладах соціального забезпечення (будинках-інтернатах для інвалі-

дів та ін.).
Згідно з вимогами ДБН 360-92** Містобудування. Планування та за-

будова міських і сільських поселень «розташування і орієнтація житлових 
та громадських будинків повинні здійснюватись з урахуванням забезпечен-
ня нормативної тривалості інсоляції та норм освітленості відповідно до 
«Санитарных норм и правил обеспечения инсоляцией зданий и территорий 
жилой застройки» та СНиП II-4-79 «Естественное и искусственное освеще-
ние» як в будинках, що будуються, так і в сусідніх житлових і громадських 
будинках <...> Розміщення та орієнтація житлових і громадських будинків 
(за винятком дитячих дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, шкіл-
інтернатів) повинні забезпечувати тривалість інсоляції житлових приміщень, 
визначених нормами, і територій не менше 2,5 год за день на період з 22 бе-
резня по 22 вересня».

Інсоляція – безперервне сонячне опромінення приміщень. Основна ви-
мога до інсоляції приміщень полягає в тім, аби в будь-який час року режим 
інсоляції приміщень забезпечував найбільш сприятливі, здорові умови для 
людини. Тривалість інсоляції приміщення залежить від величини інсоляційних 
кутів вікна й орієнтації його по сторонах світу. Вертикальний і горизонтальний 
інсоляційні кути залежать від розмірів світлопрорізу та товщини стін. На ве-
личину інсоляції впливає не тільки орієнтація, розміри світлопрорізу та тов-
щина стіни, а й низка архітектурно-планувальних чинників. Це залежить від 
розмірів елементів, орієнтації фасадів, географічної широти і пори року.

Для проведення інсоляційних розрахунків треба мати такі вихідні 
дані:

— функціональне призначення приміщення;
— місце розташування об’єкта, його географічну широту;
— орієнтацію прорізу в градусах;
— форму і конструкцію світлопрорізів;
— основні планувальні показники приміщення;
— висоту робочої площини і розміщення її в плані.



442

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

Згідно з вимогами ДБН В.2.2.-15-2005 Житлові будинки. Основні поло-
ження «тривалість інсоляції, що відповідає ДБН 360, повинна бути забезпе-
чена: в одно-, дво- і трикімнатних квартирах – не менше ніж в одній кімнаті; 
у чотири- і п’ятикімнатних – не менше ніж у двох кімнатах; у шести- і більше 
кімнатних – не менше ніж у трьох кімнатах; в одно-, двокімнатних квартирах 
для осіб похилого віку – не менше ніж в одній з житлових кімнат. У гуртожит-
ках повинні інсолюватися не менше 60% житлових кімнат».

Для кожного житлового будинку існує його оптимальне розташування 
на ділянці, що визначається умовами інсоляції окремих кімнат, розташованих 
по довгих сторонах будинку.

Для житлового будинку меридіонального типу оптимальним розташуван-
ня буде при збігу його поздовжньої осі з лінією меридіана, оскільки в цьому 
разі у квартирах, розташованих по східній стороні будинку, інсоляція буде 
такої ж тривалості, як і у квартирах, розташованих по його західній стороні. 
При відхиленні осі будинку від лінії меридіана інсоляція фасадів, що повер-
нуті до південної сторони обрію, стає більш тривалою, тоді як інсоляція фа-
садів, що повернуті до північної сторони, навпаки, скорочується.

Р. Б. Каплін, завідувач сектору Харків-
ського НДІСЕ,
Н. А. Мацак, науковий співробітник 
Харківського НДІСЕ

ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ 
УСТАНОВЛЕННЯ ВІКОННИХ БЛОКІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ 

ІЗ ПОЛІВІНІЛХЛОРИДУ

Розглянуто таку сучасну проблему, як якість установлення віконних 
блоків, виготовлених із сучасного будівельного матеріалу – полівінілхлориду. 
Описано конструктивні особливості, а також наведено недоліки, які іноді 
трапляються при монтажі даних виробів.

Рассмотрено такую современную проблему, как качество установления 
оконных блоков, изготовленных из современного строительного материала – 
поливинилхлорида. Описаны конструктивные особенности, а также приведены 
недостатки, которые иногда случаются при монтаже данных изделий.

У сучасному будівництві все більше поширюється такий будівельний 
матеріал, як полівінілхлорид (ПВХ), на основі якого, наприклад, виготовля-
ють сучасні затишні, герметичні та багатофункціональні віконні блоки. У 
просторіччі їх ще називають «металопластикові склопакети». Ці вироби 
призначено для установлення в зовнішніх та внутрішніх будівельних огород-
жувальних конструкціях житлових, громадських, виробничих та допоміжних 
будинків і споруд. За конструкцією вони класифікуються, як одинарні, спа-
рені, роздільні, роздільно-спарені. Користувачів вироби приваблюють їх 
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різноманітність за формою, вони можуть бути: прямокутні, аркові, круглі, 
трапецієподібні, трикутні, також за пристроєм для провітрювання примі-
щень: зі стулками, що відчиняються, фрамугами, кватирками, клапанами, 
жалюзі.

Поряд з комфортом і зручністю, що приносять ці вироби, у деяких ко-
ристувачів виникає й низка проблем, пов’язаних з якістю виготовлення та 
монтажу цих виробів. Тому все частіше доводиться зіштовхуватися з до-
слідженнями, на вирішення яких ставляться питання, пов’язані з якістю та 
відповідністю технічній документації вмонтованих віконних блоків. Корис-
тувачі часто скаржаться на конденсат у віконних блоках, що виникає взимку. 
Виникнення конденсату може побічно свідчити про те, що виготовлення 
виробів або роботи з їх монтажу проведено з недодержанням технічних ви-
мог, які ставляться до даного виду робіт.

Щоб розв’язати цю складну проблему, необхідно спочатку дослідити 
технічну документацію на вироби, адже організація, яка займається виго-
товленням віконних блоків, повинна керуватися технічною документацією 
на ці вироби, затвердженою за встановленим порядком. Технічна докумен-
тація у свою чергу має містити: пояснювальну записку; типи і розміри цих 
виробів; складальні креслення, у яких показано вузли прилягання, кількість 
і розташування приладів, підкладок під скло, склопакетів, ущільнювальних 
прокладок і кріпильних виробів, типи, розміри та варіанти кріплення еле-
ментів жорсткості; креслення деталей: поперечні перерізи профілів з ПВХ 
із зазначенням розмірів і допусків, моменту опору, відстані до критичних 
волокон, а також варіанти установлення та кріплення виробів у прорізах. 
Наявність усіх цих креслень полегшує в подальшому проведення експерти-
зи та робить висновки дослідження більш повними, а остаточний висновок 
– категоричним.

Також слід мати на увазі, що факт проведення та закінчення монтажних 
робіт повинен підтверджуватись актом здавання-приймання, який містить 
гарантійні зобов’язання виконавця робіт. Важливим чинником при цьому 
слугує вказівка на температуру зовнішнього повітря, оскільки монтаж ви-
робів не повинен проводитися при температурі нижче мінус 15ºС1, тому що 
проведення робіт взимку при низьких температурних режимах може нега-
тивно позначитися на заповнювачах монтажних зазорів.

Для повноти дослідження не зайве дослідити й будівельні матеріали, які 
були використані організацією для заповнення монтажних зазорів, бо ви-
користання деяких матеріалів, таких, наприклад, як герметики, клеї, піно-
утеплювачі, а також будівельні цвяхи не допускається. Для даного виду 
робіт використовуються силіконові герметики, ізолюючі пінополіуретанові 
шнури, стрічки компресійні, мінеральна вата та ін., які мають гігієнічний 
висновок і забезпечують потрібні експлуатаційні показники. Дані про 
застосовані матеріали мають бути відображені у виконавчій документації.

Якщо зазначена технічна документація була надана на дослідження, 
то натурним оглядом потрібно встановити, чи відповідно до неї вмонтова-
но віконні блоки. При цьому конструкції вузлів прилягання повинні забез-

1 Див.: ДСТУ Б В.2.6-15-99 Вікна та двері полівінілхлоридні.
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печувати надійне відведення дощової вологи та конденсату назовні, також 
волога не повинна просочуватися всередину стінових конструкцій і при-
міщень.

Але дослідити конструкції вузлів не завжди видається можливим, тому 
що віконні укоси, як правило, на цей час вже зашпаровані. Отже, складністю 
в даному разі є те, що влаштовування більшості монтажних кріплень нале-
жить до розряду прихованих робіт. Таке обстеження можливе лише за умо-
ви розкриття конструктивних елементів.

Виготовлені вироби повинні бути водонепроникними. У зачиненому 
стані виробів ущільнювальні прокладки в притулах мають забезпечувати 
щільність притиснення стулок і полотен, що виключає проникнення вологи 
до приміщень. Для відведення води та сконденсованої вологи в нижніх про-
філях коробок і стулок повинні бути передбачені спеціальні прорізи відпо-
відно до технічної документації, затвердженої за встановленим порядком.

Ще одним важливим моментом є транспортування та зберігання виробів. 
Їх дозволяється транспортувати будь-яким видом транспорту за умови, якщо 
при транспортуванні та в подальшому при зберіганні виробів вжито заходів 
щодо захисту їх від механічних пошкоджень, дії атмосферних опадів і те-
плової дії, такої, як, наприклад, прилади опалення та пряме сонячне про-
міння. Додержання правил транспортування та зберігання не тільки впливає 
на збереження зовнішнього вигляду виробів, а й в подальшому може впли-
нути на їх експлуатаційні характеристики.

Зовнішній вигляд виробів (колір, глянець, якість лицьових поверхонь) 
мають відповідати показникам, зазначеним на зразках-еталонах, які узгод-
жені за встановленим порядком. При цьому дефекти на лицьовій поверхні 
виробу, такі, як риски, здуття, подряпини та різнотонність кольору, не до-
пускаються. Допускаються лише незначні дефекти на нелицьових поверхнях 
виробів. Слід також зазначити, що лицьові поверхні профілів повинні бути 
покритими захисною плівкою, яка запобігає їх пошкодженню під час тран-
спортування, а також під час монтажу виробів.

При обстеженні особливу увагу слід приділяти перевірці відхилень від 
вертикальності та горизонтальності боків коробок. Відхилення змонтованих 
виробів перевіряються ватерпасом і виском, які не повинні перевищувати 
1,5 мм на 1 м довжини, але не більше 3 мм1.

На завершення хотілося б відмітити, що відсутність технічної докумен-
тації на вироби, актів здавання-приймання виконаних робіт дуже ускладню-
ють проведення досліджень з питань визначення якості. Відсутність даних 
про транспортування, умови зберігання, температурний режим також уне-
можливлює категоричний характер відповіді на поставлені питання.

Характерною особливістю даного виду досліджень для визначення 
остаточного висновку на поставлені перед експертом питання є те, що за-
значені чинники справляють істотний вплив на категоричність загального 
висновку, тобто відповісти на питання можливо з певним ступенем імовір-
ності. Отже, остаточні висновки матимуть носити в більшості випадків 
імовірний характер.

1 Див.: ДСТУ Б В.2.6-15-99 Вікна та двері полівінілхлоридні.
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С. М. Бобрицький, завідувач лаборато-
рії Харківського НДІСЕ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ОБЛАДНАННЯ) ТА ЗАСОБІВ

Розглянуто методичні та практичні питання дослідження телекому-
нікаційних систем (обладнання) і засобів, а також підготовки експертів за 
цією спеціальністю.

Рассматрены методические и практические вопросы исследования 
телекоммуникационных систем (оборудования) и средств, а также подго-
товки экспертов по этой специальности.

Комп’ютерні мережі як явище є невід’ємною часткою сучасного життя. 
Розроблені технічні засоби, протоколи обміну мережною інформацією сво-
єю зручністю, високою швидкістю обміну, простотою використання під-
штовхнули створення нового рівня інформаційних процесів і засобів, на-
самперед у галузі зв’язку, які сьогодні іменуються телекомунікаційними 
системами. І дійсно, при розгляді побудови обладнання сучасного об’єкта 
зв’язку складно провести чітку межу взаємодії окремих засобів, наприклад, 
у наданні послуг IP-телефонії, послуг мережі Internet, та об’єктів, зв’язаних 
у мережу, що взаємодіє із зовнішніми мережами.

Складні соціально-економічні умови, у яких розвиваються виробництво 
та підприємництво України, відсутність чи неконкретність законодавчої бази 
породжують різні тіньові технологічні схеми надання інформаційних послуг. 
Перша науково-дослідна робота, пов’язана з дослідженням програмних і 
апаратних засобів електронно-обчислювальної техніки, виконана співробіт-
никами Харківського НДІСЕ в 1996 р.1. На початковому етапі розвитку 
цього виду досліджень вирішувалися питання, які найчастіше мали суто 
інформаційний характер і стосувалися пошуку, відновлення, аналізу й оцін-
ки інформації про наявність, використання, функціонування програмних і 
апаратних засобів.

Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів як 
окремий напрямок досліджень сформувався наприкінці 90-х років ХХ ст.2. 
Виділення цього виду в окремий напрямок обумовлено не тільки значним 
поширенням телекомунікаційних технологій у виробничій та приватній ді-
яльності, а й тим, що цей вид досліджень потребує окремих пізнань, 
пов’язаних з розумінням інформаційних процесів дії (взаємодії) комп’ютерних 
мереж, мереж зв’язку, спеціалізованих телекомунікаційних пристроїв.

Фахівець не може володіти в достатньому обсязі комплексом пізнань у 
всіх напрямках застосування комп’ютерної техніки. Саме з цим, на нашу 

1 См.: Разработка методики экспертного исследования средств ЭВТ и программ-
ного обеспечения: Отчет НИР (закл.) / МЮУ, ХНИИСЭ: Рук. И. И. Ясинов. — 
№ ГР 0195V023259, инв. № 4 96.05.14. — Х., 1996.

2 См.: Россинская Е. Р., Усов А. И. Судебная компьютерно-техническая экспер-
тиза. — М., 2001. — С. 117–146.
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думку, було пов’язано виділення цього напрямку досліджень з початку 
2007 р. в окрему експертну спеціальність 10.17 «Дослідження телекомуні-
каційних систем (обладнання) та засобів». У зв’язку з тим, що на сьогодніш-
ній день ця експертна спеціальність потребує подальшого методичного за-
безпечення, метою даної публікації є розгляд теоретичних, загально-
методичних питань та узагальнення здобутків практичної роботи.

Предметом експертизи з дослідження телекомунікаційних систем (об-
ладнання) та засобів є дослідження фактів та обставин, що зафіксовані в 
матеріалах кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справ 
і пов’язані з використанням мережевих, телекомунікаційних технологій та 
засобів для встановлення істини у справі.

Відповідно і об’єктами дослідження експертизи телекомунікаційних 
систем (обладнання) та засобів будуть як локальні (персональні та портатив-
ні комп’ютери, комунікатори, засоби мобільного зв’язку, комутаційні при-
строї різної дії, інформація, що залишається в процесі використання апаратно-
програмних пристроїв у вигляді записів у компонентах операційних систем, 
Internet-браузерах, базах електронної пошти та повідомлень), так і глобаль-
ні засоби (інформаційні й апаратні ресурси локальних мереж і мереж про-
вайдерів, які надають такі мережеві послуги). На нашу думку, враховуючи 
наведене, доцільно назву цієї експертної спеціальності викласти в такій 
редакції: «Дослідження апаратних та програмних засобів телекомунікаційних 
систем».

Експертна практика дослідження апаратних і програмних засобів теле-
комунікаційних систем, виходячи з потреб слідства в знаходженні та фікса-
ції фактів і обставин відносно їх використання, породила типові питання, 
що на сучасному етапі розвитку цього напрямку вирішуються експертами:

— Чи має наданий на дослідження системний блок мережеві підклю-
чення та з якими характеристиками вони здійснювалися?

— Які мережеві настройки має мережевий засіб (умонтований чи при-
єднаний)?

— Чи змінювалися користувачем мережеві настройки у певний час та 
на які значення?

— Чи була можливість із системного блоку, що містить досліджувані 
складові, виконувати мережеві з’єднання?

— Який загальний характер мережевих підключень виконує досліджу-
ваний системний блок?

— Чи в робочому стані знаходиться досліджуваний мережевий при-
стрій?

— Якими програмними засобами здійснювалося підключення до мере-
жі?

— Скільки користувачів використовували мережу?
— Які ресурси мережі використовував користувач (користувачі)?
— Який зміст електронних повідомлень і пошти?
— Які ресурси (програмно-апаратні) досліджуваного системного блоку 

є загальнодоступними?
— Яка топологія з’єднання апаратних засобів досліджуваної мережі?
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— Чи могли досліджувані апаратні засоби об’єднуватися в мережу та за 
якими ознаками?

— Чи змінювалась апаратна адреса мережевого пристрою і за допомогою 
якого програмного засобу, які підключення при цьому відбувалися?

— Які індивідуалізуючи мережеві ознаки має мережевий пристрій?
Зазначені питання не вичерпують переліку завдань, які виникають перед 

експертом. Наприклад, для встановлення можливості та надання послуг з 
мереж як локальної (мережа зв’язку), так і глобальної (мережа Internet) екс-
перту необхідно було принципово вивчити можливості:

— телефонної станції SI-2000 та аналізу її статистичної звітності, 
— каналів зв’язку Е1 ISDN PRI як абонентського, так і мережевого по-

токів,
— модуля перетворення голосового трафіка в приладі Cisco AS5300, 

наявність сигнального потоку за протоколом H323;
— топології з’єднання мережевого обладнання на рівнях «сфера дії IP-

телефонії», «сфера дії телефонної мережі загального користування».
Також показовим є дослідження апаратних і програмних засобів автор-

ських розробок, наприклад, дослідження пристроїв, що являють собою 
міні-АТС з можливістю підключення до зв’язку за GSM-протоколом. Ви-
користання такого обладнання, як і стандартного (сервери, маршрутизатори, 
модеми, шлюзи, обладнання перетворення трафіка), з метою надання, як 
правило, послуг зв’язку з порушенням встановленого порядку маршрутиза-
ції є досить поширеним.

Одним з найперших і поширених порушень серед користувачів є одер-
жання, привласнення та подальше використання реєстраційних даних інших 
користувачів засобів і ресурсів мережі з метою як безкоштовного одержання 
інформації, так і незаконного володіння нею. І в цьому напрямку досліджень 
зустрічаються досить цікаві з точки зору функціональних можливостей і 
дуже небезпечні за результатами застосування авторські розробки. Напри-
клад, програма-вірус, що може прикріплятися до будь-якого виконуваного 
графічного, текстового файлу при перегляді відповідної Internet-сторінки чи 
запису інформації з мережі, втручається в настройки та переорієнтовує їх на 
виконання певного завдання. На практиці це виглядає так. Користувач від-
відує певний ресурс, не підозрюючи його небезпечність. Переглядач Інтер-
нет ресурсів (браузер) при відвідуванні мережі кешує до відповідних ділянок 
операційної системи Internet-сторінки, адреси посилань, графічні файли та 
ін. Дія вірусу може бути як уповільненою, так і миттєвою. Непомітно для 
користувача збирається інформація щодо операційної системи, встановлених 
програмних засобів, відкритих портів, загальних ресурсах, архівується та 
передається на певний Internet-ресурс при першій же можливості. Це дає 
змогу надалі не тільки одержати доступ до віддаленої інформації багатьох 
користувачів, а й її копіювати, знищувати, модифікувати. Більш зрозумілим 
буде приклад перетворення всіх текстових документів користувача у формат 
*.txt, його архівація та передача непомітними порціями в адресу певного 
Internet-ресурсу. Для того, щоб уявити межі поширення такого вірусу, у 
Харківському НДІСЕ був проведений такий експеримент. У середі Internet-
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ресурсу було розміщено банер з цікавою tif-карткою кошеняти і надписом 
«взнай більше» та можливістю підрахування відвідувань банера. Результати 
вражають: за 10–12 діб більше чотирьох тисяч відвідувань, тобто якщо «при-
кріпити» до картки тіло вірусу, то можна уявити кількість ресурсів користу-
вачів, що можуть потрапити до рук іншої, більш обізнаної особи.

З огляду на те, що більшість користувачів персональних комп’ютерів, 
які підключено до мережі, неважливо локальної чи глобальної, не усвідом-
люють загрозу користування нею, не здатні захиститися особисто чи адек-
ватно відреагувати на можливі небезпечні прояви вірусних програм. Можна 
стверджувати: підключення до локального чи глобального середовища є 
потенційно небезпечним.

Наведені приклади з експертної практики дають можливість уявити за-
гальний характер пізнань, необхідних експерту для вирішення конкретного 
експертного завдання. Безумовно, обізнаність в широкому розумінні теле-
комунікаційних технологій і засобів є метою. На практиці ці пізнання мають 
вибірковий характер відповідно до практичного досвіду експерта, тому, на 
нашу думку, важливо розглянути як загально-методичні, так і практичні 
підходи до підготовки фахівців з дослідження телекомунікаційних систем 
(обладнання) та засобів.

1. Процесуальні, організаційні, теоретичні питання: поняття судової 
експертизи та її місце як засобу доказування, предметів та об’єктів дослід-
ження, порядку проведення досліджень в експертній установі, права й 
обов’язки експерта, чинне законодавство, що регулює діяльність судового 
експерта; завдання експертизи, методи досліджень.

2. Загально-методичні питання проведення експертного дослідження: 
типи досліджень, з’ясування завдання дослідження та меж компетенції екс-
перта, визначення обсягу додаткових матеріалів на початку дослідження та 
протягом його виконання, вибір методів досліджень.

3. Складання висновку: структура побудови проведення, розгляд умов і 
порядку виконання досліджень, вибір послідовності викладення досліджень, 
логіка формування висновків, оформлення додатків, особливості роботи з 
речовими доказами, проведення експертизи в умовах судового засідання, 
участь експерта/спеціаліста в слідчих діях.

4. Експертна ініціатива: поняття експертної ініціативи, умови і порядок її 
реалізації в експертному проведенні, оформлення результатів дослід жень.

5. Опис встановлених програмних і апаратних засобів: вибір варіанта 
роботи та послідовності дій, опис програмних і апаратних засобів доступу 
(з’єднання) до мережі, їх стисла характеристика, настройки, спосіб викорис-
тання, встановлення працездатності.

6. Опис програмних засобів доступу до мережі (локальної, глобальної): 
дослідження журналів відвідування Internet-ресурсів програмами-браузерами, 
складові програмного пакета браузера.

7. Листування електронною поштою мереж (локальної, глобальної): про-
грами поштових клієнтів (Outlook, The Bat!) опис їх настройок, підтримувані 
протоколи обміну повідомленнями, бази даних електронної пошти, клієнтські 
сервери.
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8. Листування електронними повідомленнями: програми електронних 
повідомлень (Qup, ICQ), опис їх настройок, підтримувані протоколи обміну 
повідомленнями, бази даних електронних повідомлень, клієнтські сервери).

9. Дослідження записів користувачів: встановлення кількості користу-
вачів ПЕВМ, авторизаційних настройок кожного, відносно доступу до про-
грамного забезпечення роботи в мережі.

10. Окремі завдання: відновлення видаленої, знищеної інформації від-
носно апаратних, програмних засобів щодо роботи в мережі, аналіз даних 
системних файлів операційних систем, виявлення слідів і протоколів з’єднань 
віддаленого доступу й одержання інформації з мережі Internet, встановлен-
ня використання програмних засобів, що виконують функції: сервера, об-
числення білінга, віддаленого клієнта тощо.

11. Експертні апаратні та програмні засоби: спеціалізовані програмні, 
апаратні засоби знімання/дублювання інформації з досліджуваного носія, 
спеціалізовані програмні продукти дослідження записів використання про-
грамних засобів у локальній та глобальній мережах, перевірка одержаних 
результатів.

12. Довідково-консультативна діяльність експерта: надання довідок 
уповноваженій особі на етапі призначення експертизи, рекомендації екс-
перта щодо порядку підготовки матеріалів до дослідження, їх стану.

З огляду на наведене можна зробити висновок про те, що для впевненої 
роботи фахівцю необхідний не тільки теоретичний, а й практичний досвід, 
який не прийде сам собою, а є результатом повсякденного навчання. Такий 
досвід можуть мати фахівці, зацікавлені в якості своєї роботи, який в свою 
чергу базується на його адекватній оцінці та забезпеченні з боку держави.

С. В. Поляков, старший научный со-
трудник Харьковского НИИСЭ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 
«КЛИЕНТ-БАНК»

Розглянуто принципи дослідження програмних продуктів «клієнт-банк» 
і приклади характерних випадків з експертної практики. Наведено відо-
мості, що дають можливість виявити, класифікувати і перетворити в 
зручний для подальшої роботи вигляд інформацію, яка зберігається у файлах 
даних програмних продуктів «клієнт-банк».

Рассмотрены принципы исследования программных продуктов «клиент-
банк» и примеры характерных случаев из экспертной практики. Приведены 
сведения, позволяющие обнаружить, классифицировать и преобразовать в 
удобный для дальнейшей работы вид информацию, хранящуюся в файлах 
данных программных продуктов «клиент-банк».

Исследование программных продуктов (ПП) «клиент-банк» и все, что с 
ним связано, является одной из самых проблемных областей в практике 



450

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

компьютерно-технической экспертизы. Эту тему, как правило, обходят мол-
чанием, или же, если неизбежно приходится что-то делать, начинается дис-
куссия о каких-то паролях. Складывается впечатление, что исследование ПП 
«клиент-банк» – некий ритуал, чрезвычайно сложный и не всегда приводя-
щий к успеху.

На самом деле, все обстоит далеко не так. Несомненно, существует не-
мало объектов, которые до сих пор досконально не проработаны, являются 
весьма трудоемкими и требуют серьезного внимания, но исследование ПП 
«клиент-банк» в их число не входит. До сих пор, по крайней мере, удавалось 
разобраться со всеми встретившимися случаями, практически не прибегая 
к «силовым» методам. Рассмотрим, как это делается.

Для начала разберемся с паролями и их взломом. В практике компьютерно-
технической экспертизы какой-либо взлом вообще встречается редко, а 
применительно к исследованию ПП «клиент-банк» – тем более. Причина 
проста – никогда ничего не надо ломать, если в этом нет необходимости. 
Конечно же, если ввести правильный пароль и запустить программу «клиент-
банк», в ней будут средства для просмотра и вывода информации. Однако, 
если до нее можно добраться и непосредственно работая с файлами данных, 
не факт, что вывод информации средствами программы «клиент-банк» будет 
удобнее – конечно, писать ничего не придется, но работы зачастую 
оказывается больше. А как показывает практика, «добраться» до базы данных  
можно практически всегда. 

Посмотрим, как получить информацию, содержащуюся в файлах данных  
ПП «клиент-банк». Как правило, вся информация содержится в одном фай-
ле, реже – в нескольких, например, с разбивкой по месяцам. Нет смысла 
привязываться к конкретным версиям программных продуктов, так как одни 
могут выходить из употребления, другие – появляться, от версии к версии 
может меняться формат файлов данных – достаточно освоить принципы 
работы. Приведем несколько характерных случаев.

Случай первый. Информация содержится в файле данных формата DBF, 
например, текущая информация – в основном файле «P_DOC.DBF», а архив – в 
файлах «P_DOC.YMM», где Y – год, MM – месяц. Существует масса утилит, 
позволяющих извлекать данные из DBF-файлов и делать с ними что угодно. 
При этом некоторые записи в основном файле и файлах архива могут совпа-
дать, а могут и не совпадать – надо изучить записи из всех файлов и отбросить 
дублирующие. Не все поля могут представлять интерес – стоит отбросить 
лишние, чтобы не перегружать бесполезными данными генерируемый 
отчет.

Случай второй. Информация содержится в файле данных формата MDB. 
Эта ситуация совпадает с предыдущей, с тем лишь отличием, что в файле 
содержится много различных таблиц, а требуется, как правило, лишь одна – 
с информацией по платежам. Обычно она имеет название «DOCUMENT», 
«POST_DOCUMENT», «WRITEDOC» или что-то подобное. Тем не менее 
необходимо просмотреть все таблицы, чтобы не упустить никакой важной 
информации. Извлечение информации не представляет труда – с указанным 
форматом работает достаточно много утилит.
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Случай третий. Информация содержится в файле данных формата GDB. 
Этот случай совпадает с предыдущим, однако, иногда при работе с указанным 
форматом данных возникают сложности. Поэтому рассмотрим этот случай 
подробнее.

Для работы с указанным форматом можно использовать, например, 
утилиту «IBEXPERT», бесплатно распространяемую на просторах бывшего 
СССР. Утилита требует наличия библиотеки «GDS32.DLL», поставляемой, 
в частности, в составе программного продукта «InterBase».

Для работы с файлом данных его необходимо зарегистрировать. Для 
этого требуется указать тип сервера (локальный), версию сервера, путь к 
файлу данных, а также имя пользователя («SYSDBA») и пароль («masterkey»), 
как показано на рис. 1.

Рис. 1.

Далее следует подключиться к базе данных, выбрать раздел «Tables», а 
в нем – требуемую таблицу (в нашем случае – таблицу «DOCUMENT»), 
после чего перейти на вкладку «Data» (рис. 2). Нажав правую кнопку мыши, 
получаем всплывающее меню, в котором выбираем команду «Copy records 
to clipboard» («скопировать записи в буфер обмена»).

Случай четвертый. Информация хранится в текстовом виде в файле 
своего собственного формата. Разумеется, информация некоторым 
определенным образом структурирована для того, чтобы она могла быть 
обработана программой «клиент-банк». Другими словами, этот случай 
принципиально ничем не отличается от предыдущих, когда мы работали с 
известными форматами.
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Рис. 2.
Например, некоторые клиенты используют для связи с банком внешнюю 

почтовую программу «RS-MAIL». Указанная почтовая программа сохраняет 
передаваемую информацию в файле «MESSAGE.BTR», являющимся двоичным 
файлом, в котором информация о платежах содержится в текстовом виде, как 
показано на рис. 3. Извлечь указанную информацию и сохранить ее в текстовый 
файл можно, например, с помощью кода на языке Pascal (рис. 4).

Случай пятый. Информация хранится в текстовом файле, при этом, 
разумеется, некоторым образом структурирована. Кроме того, часть инфор-
мации представлена в некоторой «нечитабельной» кодировке. Например, 
один из клиентов хранит данные в текстовых файлах с именем «YYMMDD.
DAT», где YY – год, MM – месяц, DD – день, как показано на рис. 5.

Как видим, имя контрагента и назначение платежа представлены в ко-
дировке «quoted-printable», когда каждый полубайт исходного текста коди-
руется одним байтом, представляющим шестнадцатеричную цифру. Чтобы 
преобразовать представленную информацию в обычный текст, можно ис-
пользовать код на языке Pascal (рис. 6).

Таким образом, используя приведенные сведения, можно получить и 
преобразовать в вид, необходимый для дальнейшей работы, информацию, 
содержащуюся в файлах баз данных некоторых ПП «клиент-банк». Более 
того, используя описанные методы, можно обнаруживать и классифициро-
вать информацию, содержащуюся в файлах баз данных программных про-
дуктов других типов и версий. Также, зная структуру записей, содержащих-
ся в исследуемых файлах, можно производить поиск записей и в области 
удаленных данных.
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program CBank1;
  uses
    SysUtils;
  var
    iFile, oFile: TextFile;
    s: AnsiString;
    ss: ShortString;
begin
  Assign(iFile, 'message.btr');
  Reset(iFile);
  Assign(oFile, 'message.txt');
  Rewrite(oFile);
  repeat
    Readln(iFile, s);
    ss := Copy(s, 1, 4);
    if Copy(s, 1, 12) = 'DATE_MESSAGE' 
then Writeln (oFile, #$d#$a);
    if (ss = 'DATE') or (ss = 'TIME') or (ss = 
#0'NUM') or (ss = 'GROU') or (ss = 'SUM:') 
or (ss = 'PAYE') or (ss = 'ACCO') or (ss = 
'BANK') or (ss = 'MFO_') or (ss = 'RECE') 
or (ss = 'OKPO')
      then Writeln(oFile, s);
  until EoF(iFile);
  Close(oFile);
  Close(iFile);
end.

Рис. 3. Рис. 4.

Рис. 5.
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program CBank2;
  uses
    SysUtils;
  var
    iFile, oFile: File;
    Buf, Bu2: array[1..65000] of Byte;
    SRec: TSearchRec;
    Names: array[1..512] of TFileName;
    Cnt: Word;
    Size: Longint;
    b1, b2: Byte;
    i, j, k: Word;
begin
  Cnt := 0;
  FindFirst('*.dat', 0, SRec);
  repeat
    Inc(Cnt);
    Names[Cnt] := SRec.Name;
  until FindNext(SRec) <> 0;
  for k := 1 to Cnt do begin
    AssignFile(iFile, Names[k]);
    Reset(iFile, 1);
    Size := FileSize(iFile);
    BlockRead(iFile, Buf, Size);
    Close(iFile);

    i := 0;
    j := 0;
    repeat
      Inc(i);
      Inc(j);
      if Buf[i] <> 37
        then Bu2[j] := Buf[i]
        else begin
          if Buf[i + 1] in [$30..$39]
            then b1 := Buf[i + 1] - $30
            else b1 := Buf[i + 1] - $37;
          if Buf[i + 2] in [$30..$39]
            then b2 := Buf[i + 2] - $30
            else b2 := Buf[i + 2] - $37;
          Bu2[j] := b1 shl 4 + b2;
          Inc(i, 2);
        end;
    until i >= Size;
    Assign(oFile, Copy(Names[k], 1, 
Length(Names[k]) - 3) + 'txt');
    Rewrite(oFile, 1);
    BlockWrite(oFile, Bu2, j - 1);
    Close(oFile);
  end;
end.

Рис. 6.
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К. В. Капустник, завідувач лабораторії 
Харківського НДІСЕ,
В. В. Власенко, провідний науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ, кан-
дидат економічних наук,
М. О. Чишкала, молодший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

ВИЗНАЧЕННЯ УЗАГАЛЬНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ 
ЩОДО НАСЛІДКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ 

КЕРІВНИЦТВОМ ПІДПРИЄМСТВ

Проаналізовано методичні рекомендації, затверджені центральними 
органами виконавчої влади, які зазвичай використовуються при проведенні 
економічних експертиз, пов’язаних зі здійсненням підприємствами госпо-
дарських операцій стратегічного характеру. Визначено недоліки та недо-
сконалість існуючих рекомендацій для проведення такого типу експертиз. 
Запропоновано формулу визначення загальної платоспроможності як уза-
гальненого показника фінансового стану підприємств і організацій.

Проанализированы методические рекомендации, утвержденные 
центральными органами исполнительной власти, которые обычно исполь-
зуются при проведении экономических экспертиз, связанных с осуществле-
нием предприятиями хозяйственных операций стратегического характера. 
Отмечены недостатки и несовершенство существующих рекомендаций для 
проведения такого типа экспертиз. Предложена формула определения об-
щей платежеспособности как обобщенного показателя финансового со-
стояния предприятий и организаций.

В останні роки значно збільшилася кількість судово-економічних екс-
пертиз, пов’язаних з наслідками здійснення підприємствами господарських 
операцій стратегічного характеру, які призводять до змін фінансового стану, 
насамперед із загрозою майбутнього банкрутства.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності борж-
ника або визнання його банкрутом» від 17 червня 1993 р. № 3292-ХІІ під бан-
крутством розуміється визнана господарським судом неспроможність боржни-
ка відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги 
кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Отже, 
основним питанням судової експертизи, пов’язаної із банкрутством, є оцінка 
платоспроможності підприємства. Однак, оскільки ані зазначений Закон, ані 

К. В. Капустник, завідувач лабораторії 

СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА СУДОВО-ЕКОНОМІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗАЕКСПЕРТИЗА
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Закон України «Про банкрутство» від 14 травня 1992 р. № 2343-ХІІ не встанов-
люють вичерпного переліку методичного забезпечення доказової бази, а відпо-
відно й методичного апарату економічного обґрунтування прийнятого рішення 
про визнання банкрутом, на практиці неодноразово виникали ситуації, коли 
підприємства, визнані судом банкрутами, мали скриті резерви для відновлення 
платоспроможності, але за чинним законодавством не мали підстав бути визна-
ними фіктивними банкрутами. Тому для судочинства необхідне використання 
методичної бази, яка б дозволяла обґрунтовано визначати ступень неплатоспро-
можності господарюючого суб’єкта та його умов, причин та наслідків і вино-
сити остаточне рішення щодо банкрутства, приховування банкрутства, фіктив-
ного банкрутства або доведення до банкрутства та наступних рішень щодо 
відповідальності, передбаченої ст. 1562–1564 КК України.

Оцінка платоспроможності безпосередньо пов’язана із фінансовим ме-
неджментом і його основним інструментом – фінансовим аналізом, який при 
оцінці платоспроможності ставить за мету оцінку фінансового стану підпри-
ємства. Фінансовий стан підприємства – це складна економічна категорія, 
що відображає на певний момент стан капіталу в процесі його обігу і здат-
ність суб’єкта господарювання до саморозвитку. У процесі операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності відбувається безупинний процес обі-
гу капіталу, змінюються структура коштів і джерел їх формування, наявність 
і потреба у фінансових ресурсах і, як наслідок, фінансовий стан підприєм-
ства, зовнішнім проявом якого є платоспроможність.

Якщо поточна платоспроможність – це зовнішній прояв фінансового 
стану підприємства, то фінансова стійкість – його внутрішній бік, що забез-
печує стабільну платоспроможність у тривалій перспективі, в основі якої 
лежить збалансованість активів і пасивів, доходів і витрат, позитивних і не-
гативних грошових потоків (рис. 1)1.

Отже, фінансовий стан підприємства, його стійкість і стабільність за-
лежать від результатів його виробничої, комерційної та фінансової діяльнос-
ті. Якщо виробничий і фінансовий плани успішно виконуються, то це по-
зитивно впливає на фінансовий стан підприємства. Навпаки, внаслідок па-
діння обсягів виробництва і продажів відбуваються підвищення собівартос-
ті продукції, зменшення виручки і суми прибутку і, як наслідок, – погіршен-
ня фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Отже, стійкий 
фінансовий стан – не щаслива випадковість, а підсумок грамотного, вмілого 
керування всім комплексом чинників, що визначають результати господар-
ської діяльності підприємства.

В економічній теорії для діагностики ймовірності банкрутства викорис-
товуються декілька підходів, заснованих на застосуванні:2 а) аналізу широкої 
системи критеріїв і ознак; б) обмеженого кола показників; в) інтегральних 
показників.

1 Див.: Савицька  Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. 
посіб. — К., 2005.

2 Див.: Великий Ю. М., Проскура О. Ю. Особливості кризового стану вітчизняних 
підприємств і методів його оцінки // Фінанси України. — 2002. — № 10. — С. 29–
352.
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Рис. 1. Взаємозв’язок фінансової стійкості та платоспроможності 
підприємства

Відповідно до чинного законодавства України про банкрутство підпри-
ємств для діагностики їх неспроможності застосовується обмежене коло 
показників:

— коефіцієнт поточної ліквідності (загальний коефіцієнт покриття);
— коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом;
— коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності.
За цими правилами підприємство визнається неплатоспроможним за 

наявності однієї з таких умов:1

— коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) на кінець звітного періоду 
нижчий від нормативного значення;

— коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними кошта-
ми (Квок) на кінець звітного періоду нижчий від нормативного значення;

— коефіцієнт поновлення (втрати) платоспроможності (Кпп) < 1.
До достоїнств цієї системи індикаторів можливого банкрутства можна 

віднести системний і комплексний підходи, а до недоліків – більш високий 
ступінь складності ухвалення рішення в умовах багатокритеріального за-
вдання, інформативний характер розрахованих показників, суб’єктивність 
прогнозного рішення.

Недоліками цієї системи показників є: перший – те, що вони дублюють 
один одного. Знаючи рівень одного з них, легко знайти значення другого:

 КК
ПЛ

ВОК

11−=  ; КК
ВОК

ПЛ

11−=  .

Другий недолік полягає в тому, що не може бути єдиного нормативу цих 
коефіцієнтів для всіх галузей економіки. Так, якщо для торговельного під-
приємства, у якого висока швидкість обороту капіталу, частки власного ка-
піталу 10% цілком достатньо, то для промислового або сільськогосподар-
ського підприємства цього явно замало. При такій забезпеченості оборотних 
активів власним капіталом коефіцієнт ліквідності становитиме лише

  11,111 =−=
КК

ВОК
ПЛ .

Тому цієї системи показників явно недостатньо: аби зробити правильний 
висновок про ступінь платоспроможності підприємства, її слід доповнити 

1 Див.: Неволина Е. В. Об оценке кредитоспособности заемщиков // Деньги и 
кредит. — 2002. — № 10. — С. 31–35.
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показниками ефективності використання капіталу, ділової активності під-
приємства та його фінансової стійкості.

Враховуючи різноманітність показників фінансової стійкості, різницю 
в рівні їх критичних оцінок і ускладнення, які виникають у зв’язку з цим у 
діагностиці платоспроможності підприємства та ризику його банкрутства, 
багато вітчизняних і зарубіжних економістів рекомендують оцінювати фі-
нансову стабільність, застосовуючи інтегральні показники, для розрахунку 
яких можна використовувати1: скорингові моделі, багатовимірний рейтин-
говий аналіз, мультиплікативний дискримінантний аналіз та ін.

На сучасному етапі розвитку економіки використовується значна кіль-
кість підходів і методів щодо визначення оцінки платоспроможності пози-
чальника. Вдалою, на наш погляд, є запропонована І. В. Вишняковим кла-
сифікація підходів до оцінки кредитоспроможності позичальника (рис. 2)2.

Рис. 2. Підходи до оцінки платоспроможності суб’єктів господарювання 
(кредитоспроможності позичальників)

Серед існуючих вітчизняних та зарубіжних методів і моделей оцінки 
платоспроможності позичальників виділяють такі:

— класифікаційні (статистичні) методи оцінки, до яких належать рей-
тингові (бальні) системи оцінки та моделі прогнозування банкрутств;

— моделі комплексного аналізу (на основі «напівемпіричних» методо-
логій, тобто які базуються на експертних оцінках аналізу економічної до-
цільності надання кредиту): правило «п’яти Сі», РАRSFR, САМРАRІ, 
МЕМОRISК, РАRTS, система 4FС.

1 Див.: Ансофф И. Стратегическое управление. — М., 1989; Єпіфанов А. О. 
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єкта господарю-
вання. — К., 2007.

2 Див.: Вишняков И. В. Методы и модели оценки кредитоспособности заемщи-
ков. — С.Пб., 1998.
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Заслуговує на увагу концепція оцінювання фінансової стабільності, за-
пропонована М. С. Абрютіною і А. В. Грачовим1, в основі якої лежить поділ 
активів підприємства на фінансові та нефінансові. Фінансові активи, у свою 
чергу, поділяються на мобільні та немобільні. Мобільні фінансові активи – це 
високоліквідні активи (кошти і легкореалізовані короткострокові фінансові 
вкладення). Немобільні фінансові активи включають довгострокові фінансо-
ві вкладення, всі види дебіторської заборгованості, термінові депозити. Не-
фінансові активи підрозділяються на довгострокові нефінансові активи, куди 
входять основні засоби, нематеріальні активи, незавершене будівництво й 
оборотні нефінансові активи, що включають запаси та витрати. Нефінансові 
активи і немобільні фінансові активи разом становлять немобільні активи. Усі 
фінансові активи та нефінансові оборотні активи – це ліквідні активи.

Відповідно до цієї концепції фінансової рівноваги та стійкості фінансо-
вого стану досягають тоді, коли нефінансові активи покриваються власним 
капіталом, а фінансові – позиковим. Запас стійкості збільшується в міру 
перевищення власного капіталу над нефінансовими активами або те ж саме 
в міру перевищення фінансових активів над позиковим капіталом. Відхи-
лення від параметрів рівноваги в протилежний бік перевищення нефінансо-
вих активів над власним капіталом свідчить про втрату стійкості.

Отже, одним з індикаторів фінансового стану підприємства є його плато-
спроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами вчасно 
погашати свої платіжні зобов’язання. Розрізняють поточну платоспромож-
ність, що склалася на певний момент часу, та перспективну платоспромож-
ність, що очікується в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій 
перспективі.

Поточна (технічна) платоспроможність означає наявність у достатньому 
обсязі коштів і їх еквівалентів для розрахунків за кредиторською заборгова-
ністю, що вимагає негайного погашення. Звідси основними індикаторами 
поточної платоспроможності є наявність достатньої суми коштів і відсутність 
у підприємства прострочених боргових зобов’язань.

Поточна платоспроможність обчислюється за формулою2

 Пп = ДФІук + ДФІін + ГК – КП = ф.1 р.040 + ф.1 р.045 + ф.1 р.230 +
  + ф.1 р.240 – (ф.1 р.480 + ф.1 р.620),  (1)

де ДФІук – довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за 
принципом участі в капіталі інших підприємств; ДФІін – довгострокові 
фінансові інвестиції – інші; ГК – грошові кошти та їх еквіваленти в націо-
нальній та іноземній валюті, поточні фінансові інвестиції; КП – позиковий 
капітал (довгострокові та поточні зобов’язання); ф.1 р. – рядок відповідно 
до форми № 1 «Баланс» фінансової звітності.

Але формула (1) дозволяє визначити платоспроможність підприємства 
лише як можливість погашення зобов’язань за рахунок наявних грошових 
(обігових) коштів на конкретну дату та не враховує стан усіх інших наявних 
активів суб’єкта господарювання. Такий підхід не дозволяє об’єктивно оці-

1 Див.: Єпіфанов А. О. Вказ. праця.
2 Див.: Там само.
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нити наслідки конкретних господарських операцій з точки зору впливу на 
фінансовий стан, що насамперед, є метою призначення судово-економічних 
експертиз у справах, пов’язаних з доведенням до банкрутства або фіктивним 
банкрутством.

У судовій практиці застосовується чимала кількість законодавчо-
нормативних актів, розроблених і затверджених різними міністерствами та 
відомствами державних установ, за якими надаються методичні рекоменда-
ції з приводу обґрунтування та виявлення ознак неплатоспроможності під-
приємства, дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи 
доведення до банкрутства, але всі вони різняться як за підходами до фінан-
сового аналізу, так і за показниками та принципами обґрунтування висновків, 
що одержуються в результаті їх використання.

Серед методик, які найчастіше використовуються в практиці судових 
експертиз, можна виокремити такі:

— Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможнос-
ті підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного бан-
крутства чи доведення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства 
економіки України від 19 січня 2006 р. № 14 (далі – Методичні рекомендації 
№ 14);

— Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств 
державного сектору економіки, затверджена наказом Міністерства фінансів 
України від 14 лютого 2006 р. № 170 (далі – Методика № 170).

Ці методичні рекомендації передбачають вивчення майнового стану та 
платоспроможності боржника шляхом фінансового аналізу його активів. Обидві 
методики містять формули для визначення ключових показників, необхідних 
для аналізу фінансово-господарського стану підприємства, проте суттєво від-
різняються за алгоритмом їх розрахунку. Слід зазначити, що основні коефіцієн-
ти, такі як рентабельність активів, рентабельність власного капіталу, рентабель-
ність сукупного капіталу, коефіцієнти зносу та відновлення основних засобів, а 
також покриття та ліквідності, присутні в обох методиках.

Перша із зазначених методик є більш ґрунтовною для вирішення прак-
тичних експертних завдань у питаннях банкрутства, оскільки має безпосеред-
ню спрямованість проведення оцінки фінансового стану на визначення ймо-
вірності банкрутства підприємства. Система показників, за якими оцінюють-
ся фінансовий стан підприємства та ймовірність банкрутства, базується на 
порівнянні поточних зобов’язань тільки з оборотними активами, тобто як 
джерело погашення зобов’язань враховуються грошові кошти, а не усі активи 
підприємства. Як свідчить практика проведення експертиз за даною категорі-
єю справ, принципові положення цієї методики використовується з метою 
приховування реального стану справ. Так, з метою умисного погіршення по-
казника поточної платоспроможності грошові кошти витрачаються на при-
дбання інших видів активів, а в разі приховування банкрутства проводяться 
операції зі зменшення матеріальних і нематеріальних активів підприємства 
без зменшення, а у деяких випадках при збільшенні грошових коштів. Тому 
використання тільки Методичних рекомендацій № 14 не дозволяє експертам 
об’єктивно оцінювати фінансовий стан підприємства.
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Методика № 170 передбачена для проведення аналізу фінансово-
господарської діяльності тільки державних підприємств, тому має досить 
обмежене застосування. Але вона містить, зокрема, такий показник, як ко-
ефіцієнт фінансової стійкості підприємств, котрий передбачає визначення 
поточної збалансованості активів і пасивів підприємства шляхом співвідно-
шення власного капіталу до суми довгострокових і короткострокових 
зобов’язань. Власний капітал входить до пасиву балансу (рядок 380) та 
згідно із формою № 1 включає до свого складу статутний капітал, пайовий 
капітал, додатковий вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний 
капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал 
і вилучений капітал. Однак кожна складова містить саме загальну вартість 
активів, яка формується з різних видів активів, що згідно із Законом України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 
1999 p. № 996-XVII кореспондується з відповідними статтями бухгалтер-
ського обліку в активі балансу. Тому при проведенні відповідних судових 
експертиз виникає необхідність у встановленні сутності та структури цих 
складових, що потребує додаткового аналізу первинного бухгалтерського 
обліку й установчих документів, а це значно ускладнює проведення експер-
тизи. До того ж, за узагальненими статтями власного капіталу, тобто у не-
розгорнутому за видами формуючих активів, у подальшому унеможливлю-
ється проведення факторного аналізу платоспроможності підприємства. 
Таким чином, пропонується здійснювати аналіз фінансового стану підпри-
ємства як внутрішньої сторони платоспроможності за конкретними видами 
активів, що формують складові власного капіталу, зазначені у відповідних 
рядках активу балансу.

Поглиблений аналіз підходів та ознак щодо виявлення ознаки наявності 
банкрутства, ступеня неплатоспроможності, за якими різні державні органи 
формують висновки, у тому числі господарські суди, виходячи із застосова-
них у практиці методик аналізу фінансово-господарчого та майнового стану 
підприємств, вказує про відсутність єдиних методів та умов їх застосування, 
отже, вони не можуть претендувати на однозначність. Відповідно жодна з 
наявних методичних рекомендацій не дозволяє зробити остаточні, безпереч-
ні висновки щодо зазначених завдань аналізу, оскільки, базуючись на 
нормативах законодавства, не дає змоги врахувати специфічні умови 
фінансово-господарського стану й особливості функціонування конкретно-
го боржника, а з огляду на Стандарти бухгалтерського обліку в Україні1 також 
не дозволяє коректно й об’єктивно врахувати стан активів боржника та їх 
реальну ринкову вартість.

Виходячи з наведеного, ми ставимо за мету на основі існуючих наукових 
розроблень, запропонувати для використання в експертній практиці інтегру-
ючий показник, який дозволяє дати комплексну оцінку наслідків фінансово-
господарських операцій стратегічного характеру.

При вирішенні цих експертних завдань виникає необхідність у розра-
хунку низки коефіцієнтів – показників фінансового стану підприємства та 

1 Див.: Национальные положення (стандарты) бухгалтерського учета: норматив-
ная база. — Х., 2002.
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дослідженні їх динаміки. Ці коефіцієнти визначаються за допомогою відпо-
відних методів, розроблених у теорії економічного аналізу. Узагальнення 
всіх методів оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного 
майнового комплексу, що є основою фінансового аналізу платоспроможнос-
ті, запропоновано І. А. Бланком (рис. 4)1.

За наведеним оціночним комплексом з огляду на практичні завдання 
судової експертизи в справах визначення банкрутства придатним, тобто 
таким, що відповідає питанням експертизи, є тільки балансовий метод, 
оскільки всі інші належать до компетенції судових експертиз іншого харак-
теру. Метод балансової оцінки сукупності вартості активів підприємства 
здійснюється на основі даних звітного бухгалтерського балансу. В основі 
цього методу лежить визначення вартості чистих активів, тобто сукупності 
активів, сформованих за рахунок власного капіталу підприємства. Оцінка 
вартості чистих активів балансовим методом має низку різновидів, однак за 
вимогами чинного законодавства однозначні висновки можна зробити тіль-
ки за оцінкою фактично відображеної сукупної вартості активів. Розгорнутий 
алгоритм оцінки фактично відображеної балансової вартості чистих активів 
підприємства може бути виражений такою формулою

 ЧАф = ОСо + Нао + НКв + НУ + 3 ± (ФА – ФЗ),  (2)
де ЧАф – фактично відображена балансова вартість чистих активів підпри-
ємства; ОСо – остаточна вартість нематеріальних активів, відображених 
балансом; НКв – вартість незавершених капітальних вкладень; НУ – вартість 
устаткування, призначеного до монтажу; 3 – запаси товарно-матеріальних 
цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично відобра-
женою залишковою вартістю; ФА – фінансові активи (грошові активи, дебі-
торська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкла-
дення й інші їх види, відображені у звітному балансі); ФЗ – фінансові 
зобов’язання всіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові креди-
ти; товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість тощо).

На жаль цей показник не відображає низку принципових активів, склад 
і вартість яких можуть істотно вплинути на результат визначення рівня пла-
тоспроможності підприємства, тому пропонуємо, використовуючи застосо-
вану І. А. Бланком методику в загальному вигляді, ввести показник, яка 
умовно називається «загальна платоспроможність», що обчислюється в 
абсолютному вигляді:

Пз = ДФІук + ДФІін + ГК + ВЗ + НВ + ГП + Т + ВО + 
 +ДЗ + ОЗ +НА – КП,  (3)

де ДФІук – довгострокові фінансові інвестиції, які обчислюються за методом 
участі в капіталі інших підприємств; ДФІін – довгострокові фінансові інвес-
тиції – інші; ГК – грошові кошти та їх еквіваленти в національній та іно-
земній валюті, поточні фінансові інвестиції; ВЗ – вартість виробничих за-

1 Див.: Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. — М., 1999.
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пасів; НВ –вартість незавершеного виробництва; ГП – вартість готової 
продукція; Т – товари; ВО – векселі одержані; ДЗ – дебіторська заборгова-
ність; ОЗ – залишкова вартість основних засобів; НА – залишкова вартість 
нематеріальних активів; КП – позиковий капітал (довгострокові та поточні 
зобов’язання).

Або, з огляду на те, що джерелом інформації для обчислення є форма 
№ 1 «Баланс», яка формується відповідно до Положення (Стандарту) бух-
галтерського обліку, формулу (3) можна записати так:

Пз = ф.1 р.040 + ф.1 р.045 + ф.1 р.230 + ф.1 р.240 + ф.1 р.100 +
ф.1 р.120 + ф.1 р.130 + ф.1 р.140 + ф.1 р.150 + ф.1 р.160 + ф.1
р.170 + ф.1 р.180 + ф.1 р.190 + ф.1 р.200 + ф.1 р.210 + ф.1 р.220 +
ф.1 р.030 – (ф.1 р.480 + ф.1 р.620).             (4)

Але формула (3) з абсолютним вимірюванням показника (у гривні) під-
ходить для застосування в умовах стабільної економіки. Для економіки ж 
перехідного періоду, що характеризується різкими коливаннями та високим 
ростом інфляції, доцільно використовувати відносні показники. До того ж, 
в експертних завданнях часто становляться питання стосовно динаміки фі-
нансового стану, що призвела до неплатоспроможності підприємства.

На цей факт вказують і провідні економісти-науковці (І. А. Бланк, 
А. М. Ковальова, Г. В. Савицька та ін.): характеризуючи даний метод оцінки, 
слід зазначити, що в умовах інфляційної економіки він істотно занижує ре-
альну вартість чистих активів підприємства. Це пов’язано з тим, що вартість 
основних засобів, окремих видів нематеріальних активів, запасів усіх видів 
товарно-матеріальних цінностей у звітному балансі відображена з урахуван-
ням їх попередньої переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла 
під дією інфляції. Тому метод балансової оцінки сукупних активів за фак-
тично відображеною їх вартістю дозволяє одержати лише приблизне уяв-
лення про мінімальну вартість чистих активів підприємства. Таким чином, 
пропонується використовувати коефіцієнт загальної платоспроможності для 
оцінки фінансового стану підприємства

        .       (5)

Слід зазначити, що у формулі (5) не враховано період дослідження, 
оскільки, він визначається виходячи зі змісту експертного завдання. Джере-
лом інформації для дослідження є фінансова звітність підприємств.

На нашу думку, саме деталізація складових частин сукупної вартості акти-
вів підприємства, яка передбачена в чисельнику формули (5), визначення кое-
фіцієнта загальної платоспроможності дозволять у подальшому здійснювати 
багатофакторний аналіз впливу окремих складових на кінцеве значення цього 
коефіцієнта. Такий аналіз повинен проводитися за окремою методикою вико-
ристання різноманітних математичних методів, наприклад, ланцюгових під-
становок і подальшого прогнозування впливу на основі побудови тренду.
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Крім того, використання у формулі (5) як вихідних даних балансових 
показників дає можливість у разі необхідності дослідити правильність фор-
мування цих показників, застосовуючи методи документальної перевірки 
достовірності бухгалтерського обліку підприємства.

Н. Ф. Водоп’ян, директор Дніпропет-
ровського НДІСЕ

МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЕКСПЕРТА ПРИ ВИКОНАННІ
СУДОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Розглянуто проблеми встановлення меж компетенції експерта-
економіста та їх залежності від основних чинників, що визначають сут-
ність судово-економічної експертизи: предмета, завдань, питань, які по-
ставлені на вирішення експерта, та об’єктів дослідження.

Рассмотрены проблемы установления пределов компетенции експерта-
экономиста, их зависимости от основных факторов, определяющих сущ-
ность судебно-экономической экспертизы: предмета, задач, вопросов, 
которые поставлены на разрешение эксперта, и объектов исследования.

Межі компетенції експерта-економіста дуже важко визначити у зв’язку 
з тісним поєднанням у законодавчих актах основних бухгалтерських, по-
даткових і юридичних положень (норм). Тому межі компетенції експерта-
економіста визначають з огляду на предмет судово-економічної експертизи, 
завдання, коло питань і об’єктів дослідження.

Від правильного визначення предмета експертизи залежать практична 
діяльність експерта, межі його компетенції в аспекті визначення кола питань, 
які він може вирішувати. Предмет експертизи – її суттєва ознака, котрою 
визначаються природа та джерела знань експерта будь-якої спеціальності.

Різні види судових експертиз мають загальну юридичну базу і викону-
ються відповідно до вимог єдиних процесуальних норм. Разом з тим кожен 
вид судової експертизи відрізняється від інших за своїм предметом, об’єктами 
і методами експертного дослідження.

За напрямами досліджень економічна експертиза поділяється на бухгал-
терську, фінансово-економічну і фінансово-кредитну та включає відповідно 
дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 
дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організа-
цій; дослідження документів фінансово-кредитних операцій. Для проведен-
ня таких досліджень Положенням про експертно-кваліфікаційні комісії та 
атестацію судових експертів (у редакції наказу Міністерства юстиції Украї-
ни від 9 серпня 2005 р. № 86/5) встановлено експертні спеціальності:

— 11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і 
звітності;

— 11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств 
і організацій;
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— 11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій.
Питання, що ставляться на вирішення експертизи, повинні викладатися 

в логічній послідовності, ясно й чітко, що виключало б їх різне тлумачення, 
належати до компетенції експерта та бути істотними для справи. Це може 
бути реалізовано тільки за умови поінформованості судово-слідчих органів 
про можливості економічної експертизи у виявленні економічних правопо-
рушень. Вирішення цього завдання залежить від обставин конкретної спра-
ви, специфіки ведення обліку на тому підприємстві, у тій організації, де 
виявлено ознаки економічного злочину.

Особа, яка призначила експертизу, повинна не лише добре орієнтувати-
ся в матеріалах справи, а й достатньо повно знати загальні питання цього 
виду експертизи та уявляти її можливості. За найбільш складними справами 
рекомендується одержати консультацію щодо формулювання питань.

На будь-якому підприємстві систематично здійснюються різні господар-
ські операції. За цим ведеться спостереження і контроль за допомогою до-
кументації. Предмет судово-бухгалтерської експертизи – це відображені в 
документах бухгалтерського та податкового обліку господарські операції, 
що стали об’єктом розслідування або судового розгляду і відносно яких 
експерт дає висновок з поставлених на його вирішення питань.

Таким чином, експерт досліджує не самі господарські операції, а доку-
менти, у яких вони відображені (первинні документи, бухгалтерські регістри, 
бухгалтерську та податкову звітність), встановлює відповідність даних, що 
відображені в цих документах, нормативним актам згідно із завданнями та 
колом питань, які поставлені на вирішення.

Коло питань, які вирішуються експертизою, визначається її завданнями. 
Головні завдання і орієнтовний перелік вирішуваних економічною експер-
тизою питань наведено в Науково-методичних рекомендаціях з питань під-
готовки та призначення судових експертиз.

Головними завданнями дослідження документів бухгалтерського, по-
даткового обліку і звітності є встановлення:

— документальної обґрунтованості розміру нестачі або надлишків 
товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів, періоду та місця їх 
утворення;

— документальної обґрунтованості оформлення операцій з одержання, 
зберігання, виготовлення, реалізації товарно-матеріальних цінностей;

— документальної обґрунтованості відображення в обліку грошових 
коштів, цінних паперів;

— документальної обґрунтованості відображення в обліку операцій з 
нарахування та виплати заробітної плати, інших виплат;

— відповідності чинному законодавству відображення в податковому 
обліку валового доходу та валових витрат за фінансово-господарськими 
операціями, що підлягають оподаткуванню податком на прибуток;

— відповідності чинному законодавству відображення в податковому 
обліку податкових зобов’язань і податкового кредиту з податку на додану 
вартість.
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Орієнтовний перелік питань, які вирішуються при проведенні бухгал-
терської експертизи, такий:

— Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентари-
зації нестача (надлишки) товарно-матеріальних цінностей (грошових коштів) 
на конкретному підприємстві?

— За який період документально підтверджується нестача, яку встанов-
лено актом інвентаризації, і хто зобов’язаний був забезпечити збереження 
товарно-матеріальних цінностей (грошових коштів) у цей період згідно з 
чинним законодавством?

— Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення 
бухгалтерського обліку і контролю, могли сприяти виникненню матеріальних 
збитків (нестача, необґрунтоване списання матеріалів, сировини та готової 
продукції)?

— Чи підтверджуються документально зазначене в акті ревізії завищен-
ня обсягу та вартості виконаних робіт з урахуванням висновків технічних 
експертиз?

— Чи підтверджується документально зазначене в акті податкової ін-
спекції зниження об’єкта оподаткування і донарахування до сплати податків 
та обов’язкових платежів до бюджету?

— Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення 
бухгалтерського та податкового обліку, призвели до несплати податків і 
обов’язкових платежів унаслідок заниження об’єктів оподаткування?

Предмет фінансово-економічної експертизи – це відображена в доку-
ментах інформація щодо фінансово-економічних показників діяльності 
підприємства (організації, установи), акціонування, банкрутства, орендних 
відносин, цільового використання бюджетних коштів, які стали об’єктом 
розгляду судово-слідчими органами, відносно яких поставлені питання на 
вирішення експерта.

На підставі відображеної у фінансовій документації підприємства ін-
формації встановлюються дані, які характеризують утворення, розподіл і 
використання на підприємстві доходів, грошових фондів, наявність негатив-
них відхилень у цих процесах, що вплинули на показники господарської 
діяльності або сприяли вчиненню правопорушень, які пов’язані з невико-
нанням фінансової дисципліни.

Головними завданнями дослідження документів про економічну діяль-
ність підприємств і організацій є встановлення:

— документальної обґрунтованості аналізу показників фінансового 
стану (платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та ін.);

— документальної обґрунтованості аналізу і структури майна та джерел 
його придбання;

— документальної обґрунтованості стану та інтенсивності використан-
ня оборотних активів і джерел їх формування;

— документальної обґрунтованості аналізу джерел власних коштів і 
результатів фінансово-господарської діяльності;

— документальної обґрунтованості аналізу реальності розрахунків з 
дебіторами і кредиторами;
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— документальної обґрунтованості аналізу витрат і цін як чинників 
фінансової стабільності, беззбитковості;

— документальної обґрунтованості розрахунків при приватизації та 
оренді, відповідності чинним методикам оцінки вартості майна, що прива-
тизується, та інші питання, пов’язані з приватизацією, банкрутством підпри-
ємств;

— документальної обґрунтованості розрахунків частки майна при ви-
ході учасника зі складу засновників;

— документальної обґрунтованості розрахунків втраченого заробітку 
(від несвоєчасної виплати компенсації заподіяної шкоди при втраті праце-
здатності та в інших випадках);

— документальної обґрунтованості цільового витрачання бюджетних 
коштів;

— документальної обґрунтованості розрахунків утраченої вигоди.
Орієнтовний перелік питань (завдань), які вирішуються при проведенні 

фінансово-економічної експертизи:
— визначити основні економічні показники (ліквідності, платоспромож-

ності та прибутковості) господарсько-фінансової діяльності підприємства;
— визначити розмір збитків від необґрунтованого заниження (несплати) 

орендної плати;
— Чи підтверджується документально внесок до статутного фонду під-

приємства в конкретній сумі та яка частка відповідно до статутних докумен-
тів підлягає поверненню учаснику (учасникам), що вибули зі складу заснов-
ників?

Вирішуючи питання щодо визначення матеріальної шкоди (збитків), 
експерт досліджує лише економічний бік шкоди, тобто розмір втрат, завданих 
особі, незалежно від підстав їх виникнення.

Пошук ефективних форм економічного та юридичного захисту від шах-
райства, невиконання зобов’язань по боргах і внесках, незаконного одержан-
ня економічними суб’єктами кредитів і несвоєчасного їх повернення та за-
хисту інших прав учасників економічних відносин надають великого зна-
чення судовій фінансово-кредитній експертизі.

Предметом фінансово-кредитної експертизи є відображені в докумен-
тах господарські операції банків і підприємств (організацій, установ) при 
взаємовідносинах з банками, що стали об’єктом розгляду судово-слідчими 
органами, відносно яких поставлені питання на вирішення експерта.

Основною метою фінансово-кредитної експертизи є експертне дослід-
ження операцій з одержання кредитів без матеріального та правового забез-
печення, аналіз повернення кредиту, дослідження документального оформ-
лення готівкових і безготівкових розрахунків.

Головними завданнями дослідження документів фінансово-кредитних 
операцій є встановлення:

— документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій 
з відкриття рахунків, руху грошових коштів на рахунках;

— документальної обґрунтованості оформлення та відображення в об-
ліку операцій з видання, використання та погашення кредитів;
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— відповідності відображення фінансово-господарських операцій бан-
ків вимогам нормативних актів з ведення обліку і подання звітності;

— документальної обґрунтованості відображення фінансово-
господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків і їх 
відповідності даним обліку та звітності, чинному законодавству;

— кола посадових осіб, на яких покладено обов’язок забезпечення до-
держання вимог нормативно-правових актів з банківського обліку і конт-
ролю.

Орієнтовний перелік питань, які вирішуються при проведенні фінансово-
кредитної експертизи:

— Чи відповідає вимогам чинного законодавства документальне оформ-
лення операцій з надання кредитів, повноти нарахування та сплати відсотків 
за користування кредитами?

— Чи підтверджується документально наявність майна в підприємства, 
що надано останнім у заставу за кредитною угодою?

— У якій сумі завдано збитків банку внаслідок необґрунтованого ви-
дання, неповернення кредиту за кредитною угодою?

— Чи підтверджується документально нецільове використання кредит-
них коштів за кредитною угодою?

— Які допущені порушення вимог нормативних актів, що регулюють 
порядок видання, погашення кредитів, їх обліку та контролю, хто з посадо-
вих осіб був зобов’язаний забезпечити виконання встановлених правил?

Коло питань, які вирішуються судово-економічною експертизою, досить 
велике і тому навести їх вичерпний перелік неможливо. Виходячи з постав-
лених питань, експерт досліджує господарські операції, які цікавлять судово-
слідчі органи і стосуються справи. Разом з тим, він може вказувати у виснов-
ку на факти, які мають значення для справи, але стосовно яких йому не були 
поставлені питання, та на обставини, що сприяли (могли сприяти) вчиненню 
правопорушення.

Об’єкти експертизи конкретизують предмет певного виду експертизи і 
визначають методи дослідження.

Об’єктами судово-економічної експертизи є:
1) документи бухгалтерського, податкового обліку і звітності, а саме:
— первинні документи (накладні, податкові накладні, акти прийому-

передання, касові ордери, платіжні доручення, чеки, квитанції, платіжні 
відомості, митні декларації (ВМД), інвентаризаційні описи тощо);

— облікові регістри (головні книги, касові книги, банківські виписки, 
журнали-ордери, відомості аналітичного обліку, картки складського обліку, 
реєстри податкових накладних тощо);

— бухгалтерська, фінансова, податкова і статистична звітність (товарні 
звіти матеріально-відповідальних осіб, касові звіти, авансові звіти, баланс, 
звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний 
капітал, податкові декларації тощо).

2) інші матеріали справи, до яких належать:
— акти ревізій, документальних перевірок діяльності підприємств;
— протоколи допитів, показання обвинувачених, свідків тощо;
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— висновки експертів інших спеціальностей;
— протоколи виїмок та ін.
При розгляді документів бухгалтерського і податкового обліку та звіт-

ності як об’єктів судово-економічної експертизи експерт вивчає їх з погляду 
відповідної галузі економіки і дає їм оцінку, яка не повинна виходити поза 
межі його спеціальних знань: вказує на недоліки в оформленні документів, 
наявність чи відсутність обов’язкових реквізитів, арифметичні помилки, 
невідповідність між даними обліку і звітності. Неприпустимим є надання 
експертом юридичної оцінки бухгалтерських операцій.

Закон вимагає від експерта повноти дослідження, об’єктивності й об-
ґрунтованості своїх висновків, тому дослідження господарських операцій 
неможливе без вивчення інших матеріалів, до яких належать у першу чергу 
акти ревізій, документальних перевірок фінансово-господарської діяльнос-
ті підприємств. 

Експерт, маючи досвід і знання в галузі бухгалтерського та податкового 
обліку, повинен надати висновок на підставі всіх джерел інформації. Пока-
зання обвинувачених, свідків використовуються як джерело інформації про 
фактичне здійснення досліджених операцій, орієнтують експерта на вибір 
спрямованості операції.

Правове забезпечення господарської діяльності в останні роки значно 
ускладнилось у зв’язку із частими змінами нормативної бази, її значним 
розширенням і неоднозначним тлумаченням. Неприпустимо призначення 
експертизи у випадках, коли з’ясування певних обставин не потребує спеці-
альних знань, а також порушення перед експертом питань, вирішення яких 
віднесено законом до компетенції суду (зокрема щодо вини, неосудності чи 
недієздатності особи тощо). При використанні своїх спеціальних знань 
експерт-економіст не може припуститися виходу за межі компетенції, у той 
же час всі нормативні акти, що регулюють здійснення фінансово-господарської 
діяльності підприємств, у тому числі організацію та ведення бухгалтерсько-
го обліку, оподаткування, містять в собі два види норм – спеціальні та юри-
дичні. Для застосування спеціальних норм експерту необхідно мати спеці-
альні знання певної економічної кваліфікації (ведення бухгалтерського та 
податкового обліку, складання звітності).

Експертна практика показує, що досить часто на вирішення експерта 
ставляться питання, відповідь на які передбачає вихід за межі його компе-
тенції. Такі питання стосуються правової оцінки договорів або здійснених 
господарських операцій, оцінки дій службових або посадових осіб, тобто 
завданням судової експертизи може бути оцінка не всіх обставин справи, а 
тільки тих задокументованих фактів про здійснення господарських операцій 
та їх відображення в облікових регістрах підприємства, що потребують 
спеціальних знань у межах експертної кваліфікації. Експерт може відповісти 
на питання щодо відповідності додержання вимог законодавства в частині 
оформлення первинних документів, повноти, достовірності та своєчасності 
їх відображення в облікових регістрах, статистичній і податковій звітності.

Серед експертних завдань, проведення дослідження за якими межує з 
можливістю виходу за межі компетенції, є питання визначення збитків, яке 
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по-різному розглядається в економічній і юридичній літературі. Збитки в 
юридичному розумінні поділяються на прямі понесені витрати, які здійснив 
кредитор, або завдані йому внаслідок пошкодження майна чи його втрати, 
та не одержані кредитором доходи внаслідок невиконання зобов’язань контр-
агентом (боржником)1. Економічний зміст збитків багато хто з науковців та 
практикуючих економістів визначають як матеріальні (майнові та фінансові) 
втрати, що їх зазнала одна сторона внаслідок порушення будь-яких 
зобов’язань іншою стороною або через форс-мажорні обставини (стихійне 
лихо, девальвація національної валюти, військові дії тощо)2.

Як свідчить експертна практика, на вирішення експертам ставляться 
питання як в економічній, так і в юридичній площині або редакція питань 
може бути на межі економічного та юридичного розуміння збитків, що 
ускладнює експертне завдання. У такому разі необхідно корегувати питання 
так, щоб можна було надати вичерпну відповідь на них.

Таким чином, чітко визначені завдання судової експертизи, об’єкти до-
слідження та коло питань, поставлених на вирішення експерта, дають змогу 
навіть експерту-початківцю не переступити межі його компетенції.

Н. О. Кушакова, заступник директора з 
експертної роботи Дніпропетровського 
НДІСЕ 

ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ 
ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ 

ЕКОНОМІКИ

Розглянуто теоретичні положення щодо використання спеціальних 
економічних знань при розслідуванні правопорушень у сфері економіки на 
основі аналізу чинного законодавства, літературних джерел, слідчо-судової 
та експертної практики.

Рассмотрены теоретические положения применения специальных 
экономических знаний при расследовании правонарушений в сфере экономики 
на основе анализа действующего законодательства, литературных источ-
ников, следственно-судебной и экспертной практики.

Економічна злочинність пов’язана з посяганнями на суспільно-виробничі 
відносини в економіці, які є фундаментом держави, і тому становить підви-
щену небезпечність для суспільства. Правопорушення у сфері економіки – це 

1 Див.: Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. 
ред. Я. М. Шевченко. — К., 2004. — Ч. 2. — С. 696–697.

2 Див., напр.: Юдин О. Відшкодування шкоди: основи права та обліку: Збірник 
систематизованого законодавства. — Вип. 11. — Лист. 2007. — С. 10–12; Рогоза В. 
Збитки як економіко-правова категорія // Вирішення економічних задач стосовно 
питань щодо спричинення матеріальних збитків. — К., 2004. — С. 5–6.
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протиправна діяльність, яка завдає істотної шкоди економічній безпеці кра-
їні, заподіює матеріальні та моральні збитки інтересам держави, більшості 
підприємницьких структур і громадян, відбувається під прикриттям законної 
економічної діяльності та з використанням службового становища як фізич-
ними, так і юридичними особами з метою незаконного одержання доходів.

Найбільш поширеними видами економічних злочинів є розкрадання, 
незаконна банківська діяльність, легалізація (відмивання) грошових коштів 
або іншого майна, що придбані незаконним шляхом, неправомірні дії при 
банкрутстві, умисне та фіктивне банкрутство, ухилення від сплати податків 
і зборів. Слід особливо відзначити відносно нові види злочинної діяльності 
в економічній сфері, наприклад, шахрайство, пов’язане з використанням 
кредитних карток, шахрайство із страховкою, комп’ютерні злочини та ін. 
Особливістю економічних злочинів є те, що при їх вчиненні використову-
ються легальні економічні інститути (правила, форми, механізми економіч-
ної діяльності).

Діяльність правоохоронних органів у боротьбі з цими злочинами без 
залучення фахівців у галузі економіки, бухгалтерського та податкового об-
ліку є малоефективною. Оперативні працівники часто не в змозі своєчасно 
відстежувати кримінальні процеси в господарській діяльності організацій 
(через їх специфіку), а слідчі нерідко не можуть зібрати необхідні докази в 
кримінальних справах.

Отже, до спеціальних знань належать знання в галузі природних, тех-
нічних, економічних та інших наук, якими не володіють (як правило) особи 
з професійною юридичною підготовкою. Такий аспект діяльності слідчого, 
як використання спеціальних економічних знань, залишається проблем-
ним.

Науково-теоретичні основи використання бухгалтерських знань при 
розслідуванні та попередженні економічних злочинів викладено в роботах 
М. Т. Білухи, М. І. Камлик, Г. А. Матусовського, Г. Г. Мумінової-Савіної, 
С. С. Остроумова, В. Д. Понікарова, П. К. Пошюнаса, А. М. Ромашова, 
В. Г. Танасевича, С. П. Фортинського, О. Р. Шляхова й ін.1 З огляду на аналіз 
їх робіт можна зробити висновок про те, що зміст спеціальних економічних 
знань складають загальна теорія бухгалтерського, податкового обліку і фі-
нансової звітності, галузеві види обліку, прийоми аналізу фінансово-
господарської діяльності підприємств, а також суміжні з бухгалтерським 
обліком галузі знань (з бюджетної сфери, кредитно-банківських відносин, 
оподаткування).

1 Див.: Білуха М. Т. Судово-бухгалтерська експертиза. Підручник. — К., 1992; 
Камлик М. І. Судова бухгалтерія. Підручник. — К., 2000; Матусовский Г. А. Эконо-
мические преступления. Криминалистический анализ. — Х., 1999; Мумінова-
Савіна Г. Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навч. посібник. — К., 2003; Остроу-
мов С. С., Фортинский С. П. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской 
экспертизы. — М., 1964; Понікаров В. Д. Судово-економічна експертиза: Навч. 
посіб. — Х., 2005; Пошюнас П. Применение бухгалтерских познаний при расследо-
вании и предупреждении преступлений. — Вильнюс, 1977; Ромашов А. М. и др. 
Актуальные проблемы развития судебно-бухгалтерских экспертиз // Сб. науч. тр. — М., 
1974; Шляхов А. Р. Судебная экспертиза. — М., 1979.
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Особливістю спеціальних економічних знань є те, що на відміну від 
інших вони значною мірою базуються на положеннях і правилах, установ-
лених нормативно-правовими актами.

При вчиненні економічних злочинів використовуються господарські 
операції та відповідні документи, особливості змісту яких визначаються 
сферою господарської діяльності. При розслідуванні такої злочинної діяль-
ності виникає необхідність враховувати не тільки вид злочину, а й галузеву 
специфіку нормативного регулювання та документообігу.

Особливо велике значення при розслідуванні економічних злочинів 
мають документи бухгалтерського, податкового обліку і звітності. У про-
цесі своєї діяльності підприємства, організації здійснюють численні госпо-
дарські операції, які повинні відображатися в бухгалтерському обліку під-
приємства. Згідно із Законом України «Про бухгалтерській облік та фінан-
сову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV, господарська 
операція – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів і 
зобов’язань, власному капіталі підприємства. Підставою для бухгалтерсько-
го обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти 
здійснення господарських операцій. Первинні документи відображаються в 
регістрах бухгалтерського обліку.

У практичній діяльності правоохоронних органів і судів спеціальні еко-
номічні знання використовуються для виявлення ознак економічного зло-
чину та їх документування як підстав для порушення кримінальної справи, 
встановлення обставин економічного злочину, що вимагає застосування 
спеціальних знань, і їх процесуальної фіксації як доказів на стадії досудо-
вого слідства та перевірки доказів, одержаних із застосуванням спеціальних 
знань.

До непроцесуальних форм використання спеціальних економічних знань 
належать:

— методи документального (ревізія, перевірка) і фактичного (інвента-
ризація, контрольні обміри виконаних робіт та ін.) контролю;

— консультативна робота фахівців.
Документальна ревізія як непроцесуальна форма використання спеці-

альних економічних знань може застосовуватися правоохоронними органа-
ми як засіб документального встановлення ознак економічних злочинів, що 
слугують підставами для порушення кримінальної справи, та як засіб вста-
новлення обставин здійснення тих чи інших фінансово-господарських 
операцій у кримінальній справі.

Слід розрізняти планові ревізії та ревізії, які проводяться на вимогу 
правоохоронних органів. У спеціальній літературі практично не висвітлю-
ються відмінності ревізій, що призначаються і проводяться на вимогу право-
охоронних органів, від тих, що здійснюються планово. Відповідно до чин-
ного законодавства проведення ревізій за ініціативою правоохоронних ор-
ганів покладене на Державну контрольно-ревізійну службу України. Проте 
до проведення ревізій можуть залучатися й інші державні контролюючі 
органи (податкова служба, установи Пенсійного фонду, Фонду соціального 
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страхування України), а також незалежні фахівці. Плановою ревізією вва-
жається ревізія в підконтрольних установах, яка передбачена планом роботи 
державного контролюючого органу і проводиться за місцем знаходженням 
такої юридичної особи чи за місцем розташування об’єкта права власності, 
стосовно якого проводиться така планова виїзна ревізія.

Оскільки ревізія не є процесуальною дією, а непроцесуальний характер 
діяльності ревізора не забезпечує повноту, об’єктивність і якість ревізії, її 
матеріали набувають значення доказів тільки після їх перевірки процесуаль-
ними засобами, зокрема шляхом призначення судово-економічної експерти-
зи. Статусу процесуальної фігури ревізор набуває тоді, коли він виступає в 
кримінальній справі як свідок і може повідомити про факти, що сталі йому 
відомі в результаті виконання своєї службової ревізійної діяльності.

У практичній діяльності з розслідування злочинів і теоретичних дослід-
женнях обґрунтовано виділяється та застосовується непроцесуальна форма 
використання спеціальних знань – одержання від фахівців довідок, рекомен-
дацій, порад з питань, що виникли в стадії порушення кримінальної справи 
та під час провадження досудового слідства.

До процесуальних форм використання спеціальних знань належать: 
експертиза (ст. 75 КПК України), участь спеціаліста при проведенні слідчих 
дій (ст.1281 КПК України).

Застосування будь-якої форми використання спеціальних економічних 
знань визначається конкретними обставинами. Експертизи є найбільш до-
сконалою і відпрацьованою формою використання спеціальних знань під 
час розслідування злочинів. Виключно важливу роль у доказуванні обставин 
вчинення порушень, що призвели до економічного злочину, відіграють 
судово-економічні експертизи.

На практиці часто змішують поняття «судово – економічна експертиза» 
і «ревізія», тому як і судово-економічна експертиза, ревізія є формою вико-
ристання спеціальних знань у ході дізнання, досудового слідства та судово-
го процесу. Істотні відмінності між висновком судово-економічної експер-
тизи й актами документальних перевірок зумовлені їх юридичною природою, 
цілями і завданнями, які вони вирішують. Якщо ревізія комплексно дослід-
жує фінансово-господарську діяльність підприємства з метою її подальшо-
го удосконалення, то судово-економічна експертиза вивчає окремі недоліки, 
виявлені ревізією для документального обґрунтування вимог, пред’явлених 
у слідчі або судові органи до конкретних матеріально відповідальних та 
інших посадових осіб. На відміну від ревізії судово-економічна експертиза 
має процесуально-правовий зміст.

Процесуально-правовий зміст економічної експертизи визначається 
системою норм, закріплених законодавчими актами, що регулюють порядок 
призначення та проведення експертизи, умови оцінки слідством і судом її 
результатів, права й обов’язки державних органів, які здійснюють судочин-
ство, а також права й обов’язки експерта.

На підставі ст. 65 КПК України судово-економічна експертиза, як і судова 
експертиза взагалі, входить у коло доказів у справі та є досить ефективним 
засобом доказування. Результативність судово-економічної експертизи знач-
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ною мірою залежить від таких чинників: моменту призначення експертизи 
(визначається з урахуванням особливостей кожної справи), підготовки мате-
ріалів для її проведення, винесення постанови про призначення експертизи.

Судово-економічні експертизи слід розуміти як експертні дослідження 
матеріальних об’єктів (документів бухгалтерського, податкового обліку і 
звітності), що містять інформацію про обставини справи та підлягають до-
слідженню за їх змістом і формою та допомагають суду досягти об’єктивності 
в доказуванні, додержуватися принципів рівних можливостей у процесі, 
презумпції невинуватості, забезпечення змагальності ву доведенні дійсного 
стану фактів та захисту прав і свобод. Доказове значення має лише катего-
ричний висновок експерта-економіста. Ймовірні висновки та припущення 
не можуть бути покладені в основу обвинувального висновку та вироку.

Для застосування фактичних даних, одержаних при проведенні судово- 
економічної експертизи, у процесі доказування висновок експерта підлягає 
оцінці слідчим або судом. Оцінка здійснюється з урахуванням таких вимог: 
у висновку встановлені факти повинні бути викладені об’єктивно на під-
ставі спеціальних знань експерта (він не має права виходити за межі своєї 
компетенції), висновок експерта-економіста має бути безпосередньо 
пов’язаний з іншими джерелами доказів у справі.

Іншою процесуальною формою використання спеціальних знань є участь 
спеціаліста при проведенні слідчих дій. Питання залучення спеціаліста-
бухгалтера до участі при розслідуванні кримінальних справ досить деталь-
но висвітлено в працях П. К. Пошюнаса.

Відповідно до кримінально-процесуального принципу безпосередності 
слідчий зобов’язаний особисто встановлювати і досліджувати фактичні дані, 
що мають значення для справи. Додержуючись цього принципу, слідчий 
повинен особисто перевіряти документи. Це перш за все необхідно для під-
твердження свідчень підозрюваних у справі щодо вчинення ними правопо-
рушень з використанням бухгалтерських документів. Однак значна частина 
слідів економічних злочинів недоступна безпосередньому сприйняттю слід-
чого, тому при провадженні досудового слідства він використовує допомогу 
спеціаліста, який володіє економічними знаннями.

Істотне значення допомога спеціаліста має при допиті матеріально відпо-
відальних і службових осіб. Так, спеціаліст може надати консультацію слід-
чому при підготовці до допиту, або безпосередньо бути присутнім під час 
допиту. При цьому доцільно надавати спеціалісту право ставити особі, яка 
допитується, питання, вирішення яких пов’язане зі спеціальними знаннями, 
тобто які стосують бухгалтерського (податкового) обліку і звітності.

Залучення фахівця-економіста також допоможе одержати додаткову 
інформацію про зміст фінансово-господарських операцій, що відображені в 
документах.

Здійснення кваліфікованого огляду і вилучення документації вимагають 
знань не тільки основ бухгалтерського обліку і звітності, а й вивчення по-
становки ведення обліку на конкретному підприємстві. У зв’язку з тим, що 
розслідування економічних злочинів пов’язано з використанням документів 
бухгалтерського, податкового обліку, участь фахівця при проведенні виїмки 
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стане додатковою гарантією того, що будуть вилучені всі необхідні докумен-
ти. Безпосередньо при проведенні виїмки спеціаліст надасть допомогу у 
виявленні необхідних документів і визначенні їх назв.

Для того щоб допомога фахівця була ефективною, до нього потрібно 
доводити, у чому полягає його роль у проведенні слідчих дій, до участі в 
яких він залучається.

И. Ю. Писарева, директор научно-
исследовательской лаборатории судебных 
экспертиз, г. Симферополь

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВЫВОДОВ ЭКСПЕРТОВ КАК
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Розглянуто види висновків, які може дати експерт-економіст при про-
веденні судових економічних досліджень. Наведено критерії визначення 
видів висновків, а також думки різних авторів стосовно питання, що є до-
казом за наявності в матеріалах справи висновку експерта-економіста.

Рассмотрены виды выводов, которые может дать эксперт-экономист 
при проведении судебных экономических исследований. Приведены критерии 
определения видов выводов, а также мнения разных авторов в отношении 
вопроса, что является доказательством при наличии в материалах дела 
заключения эксперта-экономиста.

Формулирование выводов экспертного заключения является итоговым 
и наиболее значимым этапом производства судебной экспертизы. Выводы 
исследования излагаются в виде ответов на поставленные вопросы в той 
последовательности, в которой они изложены в его вступительной части. На 
каждый вопрос должен быть дан ответ по сути или указаны причины, по 
которым его невозможно решить. Выводы эксперта должны быть четкими, 
краткими, ясными, не допускающими различных толкований. Они должны 
логически вытекать из анализа исследованных материалов.

В выводах экспертного заключения излагаются:
1) факты или обстоятельства, явившиеся предметом судебно-экономи-

ческой экспертизы;
2) заключение о том, характеризует ли исследуемый факт несоблюдение 

требований каких-либо нормативно-правовых актов, правил и т. п., а если 
характеризует, то какого именно нормативного акта, за какой период, на 
какую сумму нанесен материальный ущерб, кто и чем способствовал 
этому.

Иногда выводы экспертов не содержат кратких ответов, не соответству-
ют исследовательской части заключения или же, наоборот, в них приводят-
ся данные, которых нет в исследовательской части, что недопустимо при 
производстве судебных экспертиз.
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В случае, если заключительный вывод не может быть сформулирован 
в сжатой форме, то в соответствии п. 4.14 Инструкции о назначении и про-
ведении судебных экспертиз и экспертных исследований1 допускается 
ссылка на результаты исследований, изложенные в исследовательской 
части.

В выводах могут содержаться ответы на вопросы, которые разрешались 
экспертом по собственной инициативе в случаях установления при иссле-
довании новых обстоятельств, имеющих значение для дела (в соответствии 
со ст. 13 Закона Украины «О судебной экспертизе»2, ст. 200 УПК Украины, 
ст. 53 ГПК Украины, ст. 42 ХПК Украины, ст. 66 КАС Украины, п. 2.2.4 
Инструкции). Такие ответы излагаются в конце заключения.

Выводы эксперта могут излагаться на нескольких страницах, тогда каж-
дая страница должна быть подписана экспертом. Если экспертиза проводи-
лась несколькими экспертами, которые пришли к противоположным выводам, 
то они составляют и подписывают свои заключения отдельно с объяснением 
причин и оснований для таких разногласий.

Если перед экспертом ставятся вопросы, выходящие за пределы его 
специальных познаний, или представленных материалов недостаточно для 
дачи заключения, то эксперт составляет уведомление о невозможности дачи 
заключения.

Доказательственное значение заключения эксперта в значительной мере 
зависит также от формы выводов. Применение различных форм выводов 
при производстве судебно-экономических экспертиз обусловлено наличием 
двух групп документов – объектов исследования и иных используемых 
экспертом материалов дела. Выводы в заключениях судебно-экономической 
экспертизы имеют следующие формы: категорическую, условно-
категорическую и альтернативную.

Категорические выводы даются в случаях, когда эксперт в процессе 
исследования документов бухгалтерского учета оценивает их и на этой осно-
ве устанавливает определенные факты (обстоятельства), связанные с 
хозяйственными операциями, обоснованностью их совершения.

Категорический вывод содержит информацию, необходимую для уста-
новления интересующего следствие или суд факта. Такой вывод подразуме-
вает полную уверенность эксперта в том, что данный факт имел (не имел) 
место в действительности. Он может быть положительным или отрицательным 
и дается на основе применения достоверных методов исследования. Кате-
горический вывод должен быть определенным и вытекать из данных, 
приведенных в исследовательской части заключения, в нем не должно быть 
противоречивых толкований. Факты, содержащиеся в категорическом выводе 
экспертного заключения, являются доказательствами по делу.

1 См.: Инструкция «О назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных 
исследований», утвержденная приказом Министерства юстиции Украины от 8 октяб-
ря 1998 г. № 53/5, с изменениями и дополнениями (далее – Инструкция).

2 См.: Закон Украины «О судебной экспертизе» от 25 февраля 1994 г. № 4038-ХII, 
с изменениями и дополнениями (далее – Закон о судебной экспертизе).
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Условно-категорические выводы представляют собой суждения эксперта, 
в которых определенное решение зависит от какого-либо условия. Обычно 
условие выражается с помощью союза «если». Содержащаяся в таком выводе 
информация обусловлена обстоятельствами, вытекающими из данных след-
ствия и суда. Выяснение этих обстоятельств и окончательное решение во-
проса об их доказательственном значении лежат за пределами экспертного 
исследования.

Необходимость условно-категорических выводов при производстве 
судебно-экономических экспертиз вызвана тем, что заключение эксперта-
экономиста рассматривается следователем или судом в совокупности со 
всеми собранными по делу доказательствами.

На практике условно-категорические выводы формулируются по-
разному. Формулировки выводов, указывающих следствию или суду на 
выполнение того или иного условия, неприемлемы («При доказательстве 
следствием ...», «При подтверждении следствием ...», «Если следствием 
будет установлено ...»). В выводе должно содержаться лишь условие, 
выраженное с помощью слов «если», «с учетом», «при условии», иначе 
вывод может быть оценен как категорический.

В ряде случаев условно-категорические выводы даются при установле-
нии обстоятельств, не отраженных в акте документальной ревизии, прото-
колах допросов обвиняемых и свидетелей.

Условно-категорические выводы даются чаще всего в таких случаях:
— при использовании показаний обвиняемых и свидетелей;
— при использовании заключений специалистов других областей зна-

ний;
— при использовании «неофициальной» учетной документации;
— когда эксперт-экономист на основании бухгалтерских документов не 

может прийти к определенному выводу (например, когда одни и те же бух-
галтерские документы (разные экземпляры) содержат различные данные).

Если данные, изложенные в показаниях обвиняемых и свидетелей, име-
ют отношение к предмету судебно-экономической экспертизы, они исполь-
зуются экспертом на основе его специальных познаний. Заключения специ-
алистов других областей знаний также учитываются экспертом-экономистом. 
Так, на основании заключения эксперта-строителя определяются завышение 
объема выполненных работ и излишнее списание материалов по строительным 
объектам; с учетом заключений экспертов-почерковедов даются выводы о 
необоснованном списании денежных средств; заключение эксперта-
товароведа дает возможность произвести зачет однородных товаров по 
сличительной ведомости, после чего эксперт-экономист выводит 
окончательные результаты инвентаризации.

Дача условно-категорических выводов при использовании «неофици-
альной» учетной документации объясняется тем, что эта документация со-
держит многочисленные исправления, ошибки, неполные записи, не имеет 
подписей. Категорический вывод по этим записям возможен лишь при 
выполнении таких условий:
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— если «неофициальная» документация относится к тому же исследо-
вательскому периоду, за который проверяются бухгалтерские документы;

— если «неофициальная» документация относится к товарно-денежным 
операциям, совершенным между материально ответственными лицами и 
сотрудниками того же предприятия;

— если инвентаризационные описи остатков товаров как на начало, так 
и на конец инвентаризационного периода были составлены раздельно по 
месту нахождения товаров;

— если правильно и полно заполнены реквизиты «неофициальной» до-
кументации.

Условно-категорические выводы даются также в случаях, когда одни и 
те же бухгалтерские документы, составленные в нескольких экземплярах, 
содержат различные данные, например, о количестве или наименованиях 
товаров.

Альтернативные выводы строятся в форме разделительного суждения 
эксперта с помощью союзов «или ... или», где все члены деления взаимно 
исключают друг друга. В доказательственном отношении ценность такого 
вывода определяется результатами следственной (судебной) оценки исходных 
данных.

При производстве судебно-экономических экспертиз альтернативный 
вывод применяется в том случае, когда результаты анализа бухгалтерских 
документов свидетельствуют не об одном, а о нескольких обстоятельствах. 
Эксперт формулирует альтернативный вывод об определенных фактах или 
обстоятельствах, которые требуют подтверждения в следственном (судебном) 
порядке.

Альтернативные выводы наиболее часто даются по контрольному сли-
чению товаров, при наличии в одних и тех же документах различных за-
писей и т. д. На практике альтернативный вывод часто сочетается с условно-
категорическим.

Разумеется, на основании всестороннего исследования документальных 
данных и иных материалов дела, необходимо достигать объективной кате-
горичности ответов на поставленные перед экспертом вопросы. При этом 
отдельные виды судебных экспертиз (например, почерковедческая) допус-
кают возможность дачи вероятного вывода, в основе которого лежат два 
критерия:

— степень убежденности эксперта в правильности сделанной им оцен-
ки выявленной совокупности признаков, оценки отдельных признаков и их 
идентификационной значимости;

— степень научной обоснованности совокупности выявленных при-
знаков.

Другими словами, эксперт уверен в достоверности установленных 
данных (это его субъективное мнение), но в силу ограниченного объема 
выявленных признаков и других объективных причин обосновать кате-
горичное заключение он не может. Такая ограниченность в обосновании 
вывода во многом зависит от того, насколько совершенна методика 
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исследования, которой пользуется эксперт в каждом конкретном слу-
чае1.

Считаем, что заключения с предположительными или вероятными выводами 
не должны даваться экспертами-экономистами, поскольку вероятное суждение 
имеет предположительный характер и не является доказательством.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что достаточно 
часто при оценке заключения эксперта следователи и суд обращают внима-
ние только на выводы, при этом изучению остальных структурных частей 
экспертного заключения не уделяется должного внимания.

Некоторые авторы (И. Д. Перлов, И. Л. Петрухин и др.) считают, что 
источником доказательств является лишь заключительная часть экспертного 
заключения – выводы. Такой подход нельзя признать правильным.

Позиция Ф. Э. Давудова представляется более объективной. Он пишет: 
«Заключение эксперта со всеми его разделами и приложениями (вводной, 
исследовательской, выводной, а также приложениями к заключениям, фото-
таблицами) является по своей природе единым документом»2.

Все данные выводов эксперта должны быть рассмотрены и сопоставлены 
следователем и судом с другими доказательствами по делу в рамках уста-
новленного законом порядка. Раздельное же рассмотрение отдельных частей 
заключения может привести к следственно-судебным ошибкам при рассмот-
рении и оценке заключения как доказательства в целом.

Обоснованность выводов заключения эксперта можно проверить исходя 
из таких критериев:

— соответствуют ли выводы проведенному исследованию, связаны ли 
они логически с содержанием исследования;

— применены ли наиболее эффективные методы исследования;
— достаточно ли исследованных материалов для сделанных выводов;
— не противоречат ли выводы нормам процессуального законодатель-

ства, Закону Украины о судебной экспертизе, Инструкции и др. нормативным 
актам.

Таким образом, при производстве судебно-экономической экспертизы 
эксперту необходимо учитывать следующее.

1. Правильное формулирование и применение форм выводов обеспечивает 
доказательственное значение заключения. Выводы в заключениях экспертов-
экономистов должны быть четко сформулированными и содержать в обобщен-
ном виде основные моменты, изложенные в исследовательской части заключе-
ния и имеющие значение для дела. В выводах не должно приводиться данных, 
отсутствующих в исследовательской части заключения, недопустимо также 
вместо выводов ссылаться на исследовательскую часть.

2. При проведении судебно-экономических экспертиз применяются ка-
тегорические, условно-категорические и альтернативные выводы. При не-
возможности решения вопросов экспертом составляются уведомления о 
невозможности дачи заключения. 

1 См.: Винберг Л. А., Шванкова М. В. Почерковедческая экспертиза: Учебник для 
вузов МВД СССР. — Волгоград, 1977.

2 Давудов Ф. Э. Вопросы судебной экспертизы. — Баку, 1971. — Вып. 12.
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Т. М. Рибкіна, завідувач сектору Хар-
ківського НДІСЕ,
О. В. Хомутенко, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

МІСЦЕ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В ПРОЦЕСІ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ШКОДИ ТА ЗБИТКІВ

Проаналізовано нормативні та законодавчі акти України, що регулюють 
порядок визначення шкоди та збитків. Визначено основні випадки, у яких може 
виникнути необхідність встановлення шкоди та збитків. Запропоновано на-
прямок подальшої роботи для вдосконалення відповідних досліджень.

Проанализированы нормативные и законодательные акты Украины, 
регулирующие порядок определения ущерба и убытков. Определены основные 
случаи, в которых может возникнуть необходимость установления ущер-
ба и убытков. Предложено направление дальнейшей работы для усовершен-
ствования соответствующих исследований.

Як свідчить практика судово-економічної експертизи, органами слідства 
і суду досить часто на розгляд експертів ставляться питання визначення 
збитків (шкоди) у їх юридичному розумінні. Однак такі питання виходять 
за межі компетенції експерта-економіста. Тому уявляється доцільним роз-
глянути більш докладно те, які питання, пов’язані з визначенням заподіяної 
шкоди, що виникають у слідства або суду, можна вирішувати при проведен-
ні судово-економічних експертиз.

Для того, щоб внести ясність у практику використання експертами-
економістами термінів «матеріальна шкода» і «збитки» та встановити місце 
судово-економічної експертизи в процесі визначення розміру матеріальної 
шкоди і збитків, розглянемо їх більш докладно з метою встановлення роз-
біжностей та особливостей їх застосування відповідно до норм чинного 
законодавства.

Згідно зі ст. 132 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) за 
шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових 
обов’язків, працівники, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну 
відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого серед-
нього місячного заробітку.

Постановою Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 
в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, 
організаціям їх працівниками» від 29 грудня 1992 р. № 14 визначено, що під 
прямою дійсною шкодою слід розуміти втрату, погіршення або зниження 
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ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЕКОНОМІЧНИХ 
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цінності майна, необхідність для підприємства, установи, організації про-
вести затрати на відновлення, придбання майна чи інших цінностей або 
провести зайві, тобто викликані внаслідок порушення працівником трудових 
обов’язків, грошові виплати.

При проведенні досліджень з питань, що потребують встановлення роз-
міру заподіяної шкоди, експерт-економіст має визначати лише економічний 
бік шкоди, тобто розмір втрат, унаслідок кількісного і якісного зменшення 
цінностей, спричинених потерпілій особі, незалежно від підстав їх виник-
нення та без встановлення вини працівника.

Так, у ст. 1353 КЗпП розмір заподіяної підприємству, установі, організа-
ції шкоди визначається за фактичними втратами, на підставі даних бухгал-
терського обліку, виходячи з балансової вартості (собівартості) матеріальних 
цінностей за вирахуванням зносу згідно з установленими нормами.

Саме експерт-економіст у рамках своєї компетенції визначає розмір 
матеріальної шкоди, що виникла в результаті нестачі матеріальних цінностей 
у частині встановлення їх балансової вартості, на підставі наданих докумен-
тів щодо проведеної відповідним чином інвентаризації. При цьому правиль-
не визначення розміру матеріальної шкоди має важливе значення, оскільки 
від розміру шкоди в багатьох випадках залежать кваліфікація злочину та міра 
його покарання.

Слід зазначити, що, вирішуючи питання стосовно визначення розміру 
матеріальної шкоди, завданої юридичній або фізичній особі (підприємцю) 
у зв’язку з нестачею товарно-матеріальних цінностей, яку встановлено ін-
вентаризацією, експерт-економіст діє в рамках завдань, які вирішуються 
судово-економічною експертизою. Визначення розміру матеріальної шкоди 
або взагалі шкоди, завданої кому-небудь в інших випадках, крім наведеного, 
до завдань, які виконуються при проведенні судово-економічної експертизи, 
не належать.

Експерт-економіст у рамках своєї компетенції також визначає розмір 
збитків, що виникли в результаті розкрадання, нестачі, знищення (псування) 
матеріальних цінностей.

Розмір збитків, заподіяних підприємству, установі, організації, визначаєть-
ся відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих 
підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), не-
достачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валют-
них цінностей» від 6 червня 1995 р. № 217/95-ВР і постановою Кабінету Міні-
стрів України «Про порядок визначення розміру збитків від розкрадання, не-
стачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» від 22 січня 1996 р. № 116, 
зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
1996 р. № 1009 та від 20 січня 1997 р. № 34 (далі – Порядок).

При цьому відповідно до п. 10 Порядку із сум, стягнутих згідно з цим 
Порядком, здійснюється відшкодування збитків, завданих підприємству, уста-
нові, організації, залишок коштів перераховується до Державного бюджету 
України. Таким чином, сума збитків, які підлягають відшкодуванню безпо-
середньо підприємству та сума загальних збитків, – це не однакові суми.

У листі Державного казначейства України від 12 серпня 2002 р. № 07-
06/1381-7140 повідомлено, що кошти, які підлягають перерахуванню до 
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Державного бюджету, слід зараховувати на рахунки, відкриті в управліннях 
Державного казначейства за балансовим рахунком 3111 Надходження до 
загального фонду Державного бюджету (код бюджетної класифікації доходів 
23010000, символ звітності 073).

При цьому виникає питання чи повинне підприємство приватної форми 
власності, небюджетна установа перераховувати до Державного бюджету суми 
збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, 
розмір яких визначається відповідно до Порядку? Це питання на цей час не 
вирішено та потребує додаткових роз’яснень органів законодавчої влади.

Поняття збитків у правовому розумінні не слід ототожнювати з поняттям 
збитків у бухгалтерському обліку.

Нормами Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 Звіт про фі-
нансові результати, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 31 березня 1999 р. № 87, визначено, що збиток – це перевищення суми 
витрат над сумою доходу, для одержання якого були здійснені ці витрати. 
Витрати – це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або 
збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за 
винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу 
власниками) за звітний період. Доходи – це збільшення економічних вигод 
у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять 
до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків 
власників) за звітний період.

З економічної точки зору збитками визнаються будь-які втрати, пов’язані 
зі зменшенням майна чи погіршенням його якості незалежно від того, з яких 
причин вони виникли. В основу юридичного визначення збитків покладено 
підстави їх виникнення, противоправні дії певної особи. Питання щодо 
протиправності поведінки у зв’язку з його юридичним характером не може 
вирішуватися при проведенні судово-економічної експертизи. Вирішення 
такого питання – компетенція слідчого або суду.

Поняття збитків також визначено у Господарському та Цивільному ко-
дексах України, проте неоднаково.

Згідно зі ст. 224 ГК під збитками розуміються витрати, зроблені управ-
неною стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею 
доходи, які управнена сторона одержала б у разі належного виконання 
зобов’язання або додержання правил здійснення господарської діяльності 
другою стороною.

Відповідно до ст. 22 ЦК збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 

речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлен-
ня свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода).

Поняття збитків, наведене в ГК, передбачає правову оцінку договірних 
взаємовідносин, а в ЦК встановлення порушення цивільного права особи, 
що не входить до компетенції експерта-економіста.

Крім того, для обрання порядку розрахунку збитків перш за все слід 
встановити, які саме правовідносини мали місце – господарські, цивільні чи 
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трудові, що не належить до компетенції експертів-економістів. Також не 
належить до їх компетенції визначення управненої сторони та сторони, яка 
припустилася правопорушення. Однак у межах компетенції експертів-
економістів залишається визначення таких складових збитків і шкоди, як 
балансова вартість майна, вартість відповідних робіт.

З огляду на наведене, при проведенні досліджень з питань, що потребу-
ють встановлення розміру завданої шкоди, збитків, завданням судово-
економічної експертизи є визначення тільки економічних складових цих 
понять у грошовому виразі, які в подальшому кваліфікуються судом або 
слідством шкодою або збитками у правовому розумінні.

Також слід зазначити, що для подальшого розвитку досліджень у цьому 
напрямку необхідні класифікація збитків і розроблення конкретних методик 
розрахунку на кожний їх вид.

С. О. Козуб, старший науковий співро-
бітник Харківського НДІСЕ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ 
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВАРІАНТІВ 

ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Запропоновано використання методу моделювання при дослідженні 
альтернативних варіантів господарських операцій у ракурсі їх впливу на 
фінансово-господарський стан підприємства.

Предложено использование метода моделирования при исследовании 
альтернативних вариантов хозяйственный операцій, в ракурсе их влияния 
на фінансово- хозяйственное состояние предприятия.

Судово-експертна діяльність передбачає вирішення складних завдань 
стосовно дослідження різних об’єктів за допомогою наукових методів, що 
неможливо без чіткої впорядкованості проведення судових експертиз. Упо-
рядкувати дії експерта можливо за наявності відповідних правил. Кожна з 
існуючих на даний час методик експертного дослідження являє собою су-
купність докладних правил дій суб’єкта дослідження.

Питання, поставлені перед експертом, вирішуються відповідно до сис-
теми певних правил (алгоритму) виконання конкретного експертного до-
слідження, що зафіксовані в методиці експертизи або створені самим екс-
пертом. Доцільно, а у деяких випадках навіть необхідно при вирішенні пи-
тань, поставлених перед експертом-економістом, застосовувати метод моде-
лювання, що дозволить дослідити альтернативні варіанти проведення гос-
подарських операцій і визначити їх вплив на фінансово-господарський стан 
підприємства. Результатом цього стане складання відповідного висновку 
експерта, у якому буде визначено, як вплине на фінансово-господарський 
стан підприємства проведення керівництвом підприємства тієї чи іншої 
господарської операції, укладання того чи іншого контракту (угоди) тощо.
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До теперішнього часу метод моделювання використовувався в разі втра-
ти або знищення частини документів. Кожна господарська операція в бух-
галтерському обліку спочатку фіксується первинним документом, потім 
відображається в бухгалтерських регістрах на підставі даних первинних 
документів. Тобто, вона реєструється як на рахунках, так і в угруповувальних 
або накопичувальних відомостях, журналах-ордерах, головній книзі, обо-
ротній відомості за синтетичними рахунками і балансі – залежно від облі-
кової політики підприємства. Таким чином, за відсутності документів не-
можливо вирішити поставлені перед експертом питання без відновлення в 
обліку господарських операцій, облікових записів у тій формі, у якій їх спо-
чатку було відображено.

Однак, як показує практичний досвід, органи досудового слідства все 
частіше ставлять перед експертами питання, вирішення котрих передбачає 
визначення, яким чином вплинула на фінансовий стан підприємства окрема 
господарська операція (укладання того чи іншого договору та проведення 
подальших розрахунків за ним), або чи мало підприємство можливість по-
гасити у встановлені законом строки вимоги кредитора з урахуванням не-
відображення в бухгалтерському та податковому обліках операції з тим чи 
іншим підприємством-контрагентом та ін.

Вирішення зазначених питань при проведенні економічного досліджен-
ня передбачає моделювання ситуації з подальшим визначенням її впливу на 
фінансовий стан підприємства, окрема, впливу на поліпшення чи погіршен-
ня платоспроможності підприємства, надасть відповідь щодо наявної мож-
ливості на проведення інших операцій (наприклад, погашення вимог креди-
торів), а також щодо того, чи призвела зазначена операція до банкрутства 
підприємства тощо.

Крім того, раніше при застосуванні методу моделювання (у разі втрати, 
відсутності первинних документів) передбачалося відновлення обліку, що 
проводилося ревізорами та виходило за межі компетенції експерта-економіста. 
Відновлення втрачених документів (відновлення не самих документів, а 
відображених у них господарських операцій) досягалося через побудову 
моделі, тобто створення такої матеріальної системи, яка слугувала б джере-
лом інформації про відомості, що містяться в ньому.

Однак, слід зазначити, що за межі компетенції експерта-економіста не 
виходитиме моделювання процесів відображення в бухгалтерському обліку 
(відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств 
і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 лис-
топада 1999 р. № 291) з подальшим відтворенням у фінансовій звітності 
зазначених змін.

Окремо треба визначити, що у наданні відповіді із застосуванням мето-
ду модулювання експертом, з огляду на Інструкцію про призначення та 
проведення судових експертиз і Науково-методичні рекомендації з питань 
підготовки та призначення судових експертиз (зі змінами та доповненнями), 
затверджених наказом Міністерством юстиції України від 8 листопада 1998 р. 
№ 53/5, можливе надання відповідного висновку, що має ймовірний характер, 
складеного за умов, викладених у постанові чи листі про призначення до-
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слідження (зокрема, не враховувати у бухгалтерському, податковому обліках 
проведення певної господарської операції, надати висновок за виключенням 
укладання відповідної угоди тощо).

Метод моделювання треба застосовувати в сукупності з іншими мето-
дами судово-економічної експертизи. Окремо слід зупинитися на методі 
економічного аналізу, застосовувати який експерти рекомендували ще за 
радянських часів при проведенні планово-економічних експертиз. В умовах 
ринкової економіки цей метод набуває дещо нового змісту та має викорис-
товуватися при проведенні експертиз фінансового стану суб’єктів господа-
рювання на основі аналізу виконання бізнес-планів підприємств як реаліза-
ції фінансової стратегії.

Використання прийомів економічного аналізу є ефективним засобом 
встановлення динамічних змін показників фінансової звітності, їх впливу 
на фінансовий стан у цілому, порівняння фактично досягнутих результатів 
з плановими показниками, виявлення чинників впливу на фінансові підсум-
ки діяльності підприємств і організацій. Як свідчить експертна практика, 
переважна кількість призначуваних судово-економічних експертиз так чи 
інакше пов’язана з дослідженням реалізації стратегічних рішень керівництва 
підприємств у сфері фінансово-господарської діяльності.

Слід також звернути увагу на такий економічний прийом, як аналіз від-
носних показників (коефіцієнтів), оскільки, як показує практичний досвід, 
визначення саме показників, на які встановлено нормативні значення, до-
зволяє надавати ґрунтовні відповіді на поставлені питання. Аналіз відносних 
показників (коефіцієнтів) – це найбільш оперативний розрахунок співвідно-
шень між окремими позиціями різних форм звітності, визначення 
взаємозв’язків показників, у тому числі контроль порогових значень аналі-
тичних коефіцієнтів, тобто граничних величин.

Як уже відмічалось експерт при вирішенні завдання конкретного екс-
пертного дослідження керується системою певних правил, зафіксованих в 
експертній методиці або створених ним самим. У практичній діяльності 
експертів повинні використовуватися «гнучкі» алгоритми, оскільки в їх роз-
порядженні немає таких конкретних вихідних даних, які є в математиків і 
без яких не можна повною мірою застосовувати методи вирішення матема-
тичних задач. Вихідні дані судового експерта не завжди є визначеними і 
повними. У таких умовах чіткі математичні алгоритми не прийнятні. Кри-
міналістичні алгоритми допускають різні відхилення, залишають місце для 
творчих самостійних пошуків. Однак навіть «гнучкі» криміналістичні алго-
ритми містять вказівки на ті вихідні дані, які потрібні для вирішення зав-
дання, послідовність дій експерта і деякі результати, які варто очікувати 
після виконання всіх передбачених алгоритмічних дій.

Зокрема, алгоритм виконання дій при проведенні методу моделювання 
в разі дослідження альтернативних варіантів господарських операцій у ра-
курсі їх впливу на фінансово-господарський стан підприємства схематично 
відображено на рисунку.

На етапі формування експертного завдання важливе значення має по-
переднє консультування особи або органу, що бажає призначити експертизу, 
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з експертами, під час якого з’ясовуються основні мотиви необхідності про-
ведення експертизи. Після цього замовник має змогу сформулювати питан-
ня, які треба поставити на вирішення експерту відповідно до ситуації, що 
склалася, та одержати консультацію щодо відповідного переліку об’єктів 
досліджень, які слід надати.

Застосування методу моделювання при дослідженні альтернативних 
варіантів господарських операцій у ракурсі їх впливу на фінансово-
господарський стан підприємства наведемо на окремому прикладі.

Рисунок. Загальна схема моделювання при дослідженні альтернативних варіантів 
господарських операцій у ракурсі їх впливу на фінансово-господарський стан 

підприємства

Перед експертом слідство поставило запитання: Чи мало можливість 
підприємство «А» погасити у встановлені законом строки вимоги кредито-
ра підприємства «В» з урахуванням невідображення в бухгалтерському та 
податковому обліках операції з підприємством – контрагентом «В»? Чи ха-
рактеризується фінансовий стан підприємства «А» ознаками стійкої фінан-
сової неспроможності (період з 01.01.2005 р. по 01.07.2007 р.)? Чи відповідає 
фінансовий стан підприємства «А» фінансовому стану потенційного бан-
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крота? Чи можливо при такому фінансовому стані підприємства погашення 
вимог кредиторів (період з 01.01.2006 р. по 01.07.2007 р.)?

На дослідження надано матеріали справи: баланси підприємства «А» за 
період 2006 р. – ІІ квартал 2007 р., документи щодо господарських відносин 
підприємства «А» з підприємством – контрагентом «В», регістри бухгалтер-
ського та податкового обліків відображення зазначених господарських від-
носин, відомості бухгалтерського обліку щодо відображення кредиторської 
заборгованості підприємству кредитору «В».

Для проведення аналізу фінансового стану підприємства «А» за період 
з 01.01.2006 р. по 01.07.2007 р. та визначення наявності ознак фінансової 
неспроможності, а також відповідності фінансового стану підприємства «А» 
фінансовому стану потенційного банкрота доцільно застосовувати Методич-
ні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 
та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи дове-
дення до банкрутства, затверджені наказом Міністерства економіки України 
від 19 січня 2006 р. № 14.

Методичні рекомендації передбачають, зокрема, оцінку змін фінансово-
го стану підприємства за попередні два роки з подальшим формуванням 
загального уявлення та загальних тенденцій його розвитку. За результатами 
аналізу показників роблять висновок про спрямованість змін і їх вплив на 
стан платоспроможності підприємства, однак ще раз зазначимо, що, як по-
казує практичний досвід, доцільно проводити аналіз показників, на які ви-
значено нормативні значення.

При визначенні цих показників дослідженням встановлено (наводимо 
лише висновки, оскільки наводити дані балансів, застосованих формул і одер-
жаних розрахункових показників недоцільно, оскільки треба тільки показати 
на практиці використаний метод, а застосовані формули та математичні мето-
ди є загальноприйнятними): у динаміці змін показників, що характеризують 
фінансовий стан підприємства, збільшується кількість значень суттєво нижчих 
за нормативні; за період 2006 р. – І півріччя 2007 р. підприємство мало не-
ліквідний баланс і не мало можливості своєчасно ліквідувати борги. Показ-
ники балансу вказують на поточну неплатоспроможність суб’єкта підприєм-
ницької діяльності, що протягом зазначеного періоду відбувалися погіршення 
фінансового стану підприємства (який характеризується як нестійкий), збіль-
шення фінансової залежності підприємства від позикових коштів, тобто 
зростання частки позикових коштів при фінансуванні підприємства, що при-
звело до зменшення фінансової стійкості, стабільності та незалежності під-
приємства, і, як наслідок, до зменшення можливості використання позасудових 
заходів відновлення платоспроможності.

Таким чином, в обсязі наданих документів визначено, що фінансовий 
стан підприємства «А» за період з 01.01.2006 р. по 01.07.2007 р. характери-
зується як стан з ознаками фінансової неспроможності та відповідає фінан-
совому стану потенційного банкрота. Підприємство не має можливості 
своєчасно ліквідувати борги, тобто своєчасно погасити вимоги кредиторів.

В обсязі наданих документів визначено, що підприємство «А» уклало з 
підприємством «В» договір № 25/1 від 25.01.2006 р., згідно з умовами якого 
підприємство «В» (постачальник) зобов’язано поставити ТМЦ (поковки 
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чорних металів та ін.), а підприємства «А» (покупець) – прийняти та спла-
тити за ці ТМЦ. З підприємства «В» на адресу підприємства «А» було ви-
писано відповідні накладні та податкові накладні на загальну суму 
6109461,0 грн, у тому числі ПДВ – 1018243,0 грн.

Розрахунок підприємства «А» з підприємством «В» проводився в без-
готівковій формі. Станом на 30.06.2007 р. відповідно даним бухгалтерсько-
го обліку на розрахункові рахунки підприємства «В» було перераховано 
грошових коштів у сумі 1672962,6 грн. За даними обліку станом на 
31.01.2007 р. кредиторська заборгованість становить 4436498,4 грн.

Відповідно до Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтер-
ського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій під-
приємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів Укра-
їни від 30 листопада 1999 р. № 291, облік запасів ведеться на рахунку 20 
«Виробничі запаси» (згідно з наданими відомостями всі ТМЦ, одержані 
підприємством «А», оприбутковувалися на рахунку 20, а розрахунки про-
водилися за рахунком 631). Придбання запасів відображається в бухгалтер-
ському обліку таким чином:

1) одержано ТМЦ (запаси на склад):
— Дебет 20 Кредит 631 (одержано накладну);
— Дебет 644 Кредит 631 (сума податкового кредиту з ПДВ);
— Дебет 641 Кредит 644 (право на податковий кредит по одержаній по-

датковій накладній);
2) сплачено постачальнику за ТМЦ:
— Дебет 631 Кредит 311 (платіжне доручення).
В обсязі наданих на дослідження регістрів бухгалтерського обліку ви-

значено, що господарські операції проведено підприємством «А» з підпри-
ємством «В» за договором № 25/1 від 25.01.2006 р., а саме: за даними бух-
галтерського обліку оприбутковано ТМЦ на склад у розмірі 6109461,0 грн, 
у тому числі ПДВ – 1018243,0 грн, та відображено перерахунок грошових 
коштів на адресу підприємства-контрагента «В» у розмірі 1672962,6 грн 
(Дебет 631 Кредит 311). За даними обліку станом на 31.01.2007 р. креди-
торська заборгованість становить 4436498,4 грн (Кредит 631).

Відповідно до постанови про призначення судово-економічної експер-
тизи викладено умову щодо проведення дослідження, а саме: не враховува-
ти за бухгалтерським і податковим обліками проведення операції з підпри-
ємством «В». З огляду на зазначене, ці умови призведуть до коригувань 
даних бухгалтерського та податкового обліків з подальшим коригуванням 
фінансової звітності, а саме:

— зменшення Дебет 20 на суму 5091217,5 грн;
— зменшення Дебет 641 на суму 1018243,5 грн;
— зменшення Кредит 631 на суму 4436498,4 грн;
— збільшення Дебет 311 на суму 1672962,6 грн.
Зазначене призведе також до необхідності коригувати фінансову звіт-

ність, зокрема баланс за період 2006 р. – ІІ квартал 2007 р., а саме:
— зменшення значення стр. 100 балансу в розмірі 5091,21 тис. грн (ста-

ном на 31.12.2006 р. на суму 4074,48 тис. грн; станом на 30.06.2007 р. на 
суму 5091,21 тис. грн);
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— зменшення значення стр. 170 «Дебіторська заборгованість по роз-
рахункам з бюджетом» балансу в розмірі 1018,24 тис. грн (станом на 
31.12.2006 р. на суму 814,89 тис. грн; станом на 30.06.2007 р. на суму 
1018,24 тис. грн);

— зменшення значення стр. 530 «Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги» балансу в розмірі 4436,49 тис. грн (станом на 
31.12.2006 р. на суму 3551,42 тис. грн; станом на 30.06.2007 р. на суму 
4436,49 тис. грн);

— збільшення значення стр. 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в 
національній валюті»: «Дебіторська заборгованість по виданим авансам» 
балансу в розмірі 1672,96 тис. грн (станом на 31.12.2006 р. на суму 1337,96 тис. 
грн; станом на 30.06.2007 р. на суму 1672,96 тис. грн).

Так, відповідно до коригувань всього сум:
— зменшення всього за розділом II активу балансу в розмірі 

4436,49 тис. грн;
— зменшення всього за розділом IV пасиву балансу в розмірі 

4436,49 тис. грн;
— балансу в розмірі 4436,49 тис. грн.
Аналізом фінансового стану підприємства за період 2006 р. – ІІ квартал 

2007 р. з урахуванням умов щодо проведення дослідження, викладених у 
постанові, а саме: не враховувати за бухгалтерським і податковим обліками 
проведення «безтоварної» операції з підприємством «В», визначено, що 
деякі показники поліпшилися, хоча їх значення також є менш норматив-
них.

Крім того, відповідно до даних бухгалтерського обліку, а саме рахунку 
20, підприємством «А» в грудні 2007 р. було проведено коригування (стор-
новане) вартості ТМЦ, одержаних від підприємства «В» за період 2006 р. 
– січень 2007 р. у розмірі 5091217,4 грн. З цього випливає, що протягом 
періоду 2006 р. – липень 2007 р. підприємством не було використано у ви-
робництві зазначені ТМЦ (запаси). На дослідження не надано відомостей 
щодо передання у виробництво вказаних ТМЦ.

З урахуванням умов щодо проведення дослідження, викладених у по-
станові, поряд з незначним погіршенням окремих показників спостерігаєть-
ся поліпшення деяких показників господарської діяльності, а саме: поліп-
шення платоспроможності підприємства, зменшення фінансової залежнос-
ті підприємства від позикових коштів, незначне збільшення фінансової 
стійкості, стабільності та незалежності підприємства. Це, призвело до на-
явності на рахунках підприємства «А» грошових коштів у сумі 1672962,6 грн, 
тобто суми, достатньої для погашення наявної в бухгалтерському обліку 
кредиторської заборгованості перед підприємством «С» (Кредит 631 з цим 
підприємством станом на 31.12.2006 р. становить 201150,0 грн) та погашен-
ня за рішенням Господарського суду заборгованості підприємства «А» перед 
кредитором «В» у розмірі 233057,26 грн.

Наведені методичні підходи вже сьогодні використовуються у роботі 
експертів-економістів Харківського НДІСЕ та постійно вдосконалюються в 
ході експертної практики.



490

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

Н. Л. Чумаченко, науковий співробіт-
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ділення Харківського НДІСЕ,
І. В. Стрілецька, викладач кафедри 
правових дисциплін Сумської філії Хар-
ківського університету внутрішніх 
справ

МЕЖІ КОМПЕТЕНЦІЇ ЕКСПЕРТА-ЕКОНОМІСТА 
ПРИ ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗРАХУНКОМ 

РОЗМІРУ ШКОДИ, ЗАПОДІЯНОЇ ВНАСЛІДОК САМОВІЛЬНОГО 
ЗАНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Зазначено нормативно-правові та законодавчі акти України, що регу-
люють питання з контролю за використанням земельних ділянок і визна-
чення розміру шкоди від самовільного заняття їх юридичними чи фізичними 
особами. Визначено межі компетенції експерта-економіста при проведенні 
судово-економічних досліджень, пов’язаних з використанням земельних ді-
лянок.

Указаны нормативно-правовые и законодательные акты Украины, ре-
гулирующие вопрос по контролю за использованием земельных участков и 
определению размера ущерба от самовольного занятия их юридическими 
или физическими лицами. Определены пределы компетенции эксперта-
экономиста при проведении судебно-экономических исследований, связанных 
с использованием земельных участков.

Актуальність цієї теми зумовлена перш за все тим, що з набранням 
чинності Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок само-
вільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за 
цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) 
без спеціального дозволу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 липня 2007 р. № 963 (далі – Методика), все частіше до Хар-
ківського НДІСЕ надходять постанови від слідства про призначення судових 
економічних експертиз із питання документального підтвердження розра-
хунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельної 
ділянки юридичною чи фізичною особою.

Ця Методика спрямована на визначення розміру шкоди, заподіяної дер-
жаві, територіальним громадам, юридичним і фізичним особам, на всіх ка-
тегоріях земель унаслідок самовільного заняття земельних ділянок, вико-
ристання їх не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родю-
чого шару ґрунту) без спеціального дозволу.

Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на 
низку категорій, зокрема: землі сільськогосподарського призначення; землі 
житлової та громадської забудови; землі природно-заповідного та іншого 
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природоохоронного призначення; землі оздоровчого призначення; землі 
рекреаційного призначення; землі історико-культурного призначення; землі 
лісового фонду; землі водного фонду; землі промисловості, транспорту, 
зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Земельні відносини в Україні регулюються Земельним кодексом України 
(прийнятим відповідним Законом України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-ІІІ), 
у ст. 4 якого визначено, що завдання земельного законодавства є регулюван-
ня земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, 
юридичних осіб, територіальних громад і держави, раціонального викорис-
тання й охорони земель. У гл. 32 ЗК «Контроль за використанням та охоро-
ною земель» передбачено:

ст. 187 – контроль за використанням та охороною земель полягає в за-
безпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами зе-
мельного законодавства України;

ст. 188 – державний контроль за використанням та охороною земель 
здійснюється уповноваженими органами виконавчої влади по земельних 
ресурсах, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель – спе-
ціально уповноваженими органами з питань екології та природних ресурсів. 
Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною 
земель встановлюється законом;

ст. 189 – самоврядний контроль за використанням та охороною земель 
здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними 
радами;

ст. 190 – громадський контроль за використанням та охороною земель 
здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються відповідними 
органами місцевого самоврядування і діють на підставі положення, затвер-
дженого центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про державний контроль за вико-
ристанням та охороною земель» від 19 червня 2003 р. № 963-IV державний 
контроль за використанням та охороною земель здійснює спеціально уповно-
важений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів. Державний 
контроль за додержанням законодавства про охорону земель здійснює спе-
ціально уповноважений орган виконавчої влади з питань екології та при-
родних ресурсів.

Згідно з Порядком планування та проведення перевірок з питань здій-
снення державного контролю за використанням та охороною земель, затверд-
женого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 
12 грудня 2003 р. № 312 державний контроль за використанням та охороною 
земель у системі центрального органу виконавчої влади з питань земельних 
ресурсів здійснює Державна інспекція з контролю за використанням і охо-
роною земель та її територіальні органи (п. 1.2).

Цим Порядком передбачено (п. 5.1), що при проведені всіх видів пере-
вірок державний інспектор складає акт перевірки додержання вимог земель-
ного законодавства. Акт перевірки додержання вимог земельного законодав-
ства складається за результатами перевірки:



492

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

— якщо виявлено чи не виявлено порушення земельного законодав-
ства;

— при усуненні чи не усуненні раніше виявлених порушень у строк, 
установлений у приписах (у тому числі і в повторно виданих приписах);

— при неможливості встановити особу порушника.
Отже, на підставі наведених законодавчих актів контроль за використан-

ням та охороною земель покладено на Державну інспекцію з контролю за 
використанням і охороною земель та її територіальні органи.

Методикою передбачено, що розрахунок розміру шкоди, заподіяної 
державі, територіальним громадам унаслідок самовільного заняття земель-
них ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, 
зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозво-
лу, проводиться інспекціями Мінприроди або Державною інспекцією з 
контролю за використанням і охороною земель та її територіальними орга-
нами, а розміру шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам, – тери-
торіальними органами Державної інспекції з контролю за використанням і 
охороною земель на підставі матеріалів обстежень земельних ділянок, про-
ведених відповідно до Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та 
надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 
2000 р. № 1619 (п. 7).

Під час проведення судової економічної експертизи при визначені роз-
міру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, 
необхідно встановити, чи має місце в матеріалах справи розрахунок розміру 
шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки юри-
дичною чи фізичною особою, складений державним інспектором з контр-
олю за використанням та охороною земель.

При досліджені наданої земельно-кадастровою документації слід визна-
чити функціональне використання земельної ділянки та до якої категорії 
земель за основним цільовим призначенням належить зайнята юридичною 
чи фізичною особою земельна ділянка.

Відповідно до п. 4. Методики розмір шкоди, заподіяної внаслідок само-
вільного заняття земельної ділянки, визначається:

— для всіх категорій земель (крім земель житлової та громадської за-
будови) за формулою

 Шс = Пс × Нп × Кф × Кі ,  (1)
де Шс – розмір шкоди, заподіяної внаслідок самовільного заняття зе-

мельної ділянки, грн; Пс – площа самовільно занятої земельної ділянки, 
га; Нп – середньорічний дохід, який можна отримати від використання зе-
мель за цільовим призначенням, визначений у додатку 1, з урахуванням 
переліків, наведених у додатках 2 і 3 Методики; Кф — коефіцієнт функціо-
нального використання земель, визначений у додатку 4; Кі – коефіцієнт ін-
дексації нормативної грошової оцінки земель, який дорівнює добутку кое-
фіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за 2007 та наступ-
ні роки, що визначаються відповідно до Порядку проведення індексації 
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грошової оцінки земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 12 травня 2000 р. № 783;

— для земель житлової та громадської забудови за формулою

 Шс = Пс × (Нпз × Кн × Кк) × Кф × Кі ,  (2)
де Шс, Пс, Кф і Кі – мають таке саме визначення, як у формулі (1); Нпз – 

середньорічний дохід, який можна отримати від використання земель жит-
лової та громадської забудови за цільовим призначенням відповідно до 
групи населених пунктів за чисельністю населення, визначений у додатку 
5; Кн – коефіцієнт, що застосовується до населених пунктів обласного зна-
чення, міст Києва та Севастополя, визначений у додатку 6; Кк – коефіцієнт, 
що застосовується до населених пунктів, віднесених до курортних, визна-
чений у додатку 7.

Підставою для здійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної держа-
ві, територіальним громадам, юридичним чи фізичним особам внаслідок 
самовільного заняття земельних ділянок, є матеріали справи про адміністра-
тивне провадження, складені державними інспекторами з контролю за ви-
користанням та охороною земель, які підтверджують факт вчинення право-
порушення, а саме: 

— акт перевірки додержання вимог земельного законодавства;
— протокол про адміністративне правопорушення;
— припис (з вимогою усунення порушення земельного законодав-

ства);
— акт обстеження земельної ділянки.
Таким чином, при дослідженні експерт для повноти й обґрунтованості 

розрахунку розміру шкоди використовує перелічені документи та вихідні 
дані, наведені у додатках до Методики.

При цьому зміст терміна «самовільне зайняття земельних ділянок» роз-
крито в Законі України «Про державний контроль за використанням та 
охороною земель» від 19 червня 2003 р. № 963-IV. Згідно зі ст. 1 цього За-
кону самовільне зайняття земельних ділянок – це будь-які дії особи, які 
свідчать про фактичне використання не наданої їй земельної ділянки чи на-
мір використовувати земельну ділянку до встановлення її меж у натурі (на 
місцевості) до одержання документа, що посвідчує право на неї, та до його 
державної реєстрації.

Отже, в основі самовільного зайняття земельних ділянок лежить пору-
шення порядку щодо передачі (надання) земельних ділянок з установленням 
меж та оформлення права на них.

З огляду на зміст терміна «самовільне зайняття земельних ділянок», 
питання самовільного зайняття і використання земельної ділянки юридич-
ними чи фізичними особами не належить до компетенції експерта-економіста, 
оскільки воно передбачає встановлення фактичних обставин справи та пра-
вову оцінку дій і має вирішуватися слідством або судом на основі аналізу 
норм чинного законодавства України.

Враховуючи зазначене, судово-економічна експертиза може бути при-
значена з питання підтвердження розрахунків, проведених контролюючими 
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органами із застосуванням Методики. При проведенні дослідження експерт 
керується чинним законодавством та нормативними актами, які поширю-
ються на операції, пов’язані з використанням земельних ділянок, і досліджує 
документи, на основі яких проведено розрахунки розміру шкоди державним 
інспектором з контролю за використанням та охороною земель.

Підсумовуючи викладене, відмітимо, що під час призначення судово-
економічної експертизи з питання визначення розміру шкоди, заподіяної 
внаслідок самовільного заняття земельних ділянок, слідчим органам не слід 
ставити питання стосовно самовільного заняття земель та їх використання, 
які не можуть бути вирішені експертами-економістами, остільки вони ви-
ходять за межі їх компетенції.

Наведений аналіз чинного законодавства України може допомогти при 
проведенні експертних досліджень, пов’язаних з визначенням розміру шко-
ди, заподіяної внаслідок самовільного заняття земельної ділянки юридич-
ними чи фізичними особами.

Л. В. Мамонтова, завідувач сектору 
Харківського НДІСЕ,
І. О. Бондарєва, науковий співробітник 
Харківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ЩОДО 
ОПЛАТИ ПРАЦІ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ЛІКВІДАТОРІВ АВАРІЇ

НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС

Розглянуто загальні підходи до вирішення питань щодо визначення роз-
міру заробітної плати працівників, які були відряджені та тимчасово пере-
ведені на підприємства, в установи й організації на час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС в період з 1986 р. по 1 березня 1988 р., для 
нарахування пенсій. Також запропоновано порядок здійснення конкретних 
розрахунків розміру оплати праці.

Рассмотрены общие подходы к решению вопросов относительно опреде-
ления размера заработной платы работников, которые были командированы 
и временно переведены на предприятия, в учреждения и организации на 
период ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в период с 
1986 г. по 1 марта 1988 г., для начисления пенсий. Также предложен порядок 
проведения конкретных расчетов размера оплаты труда.

Кількість досліджень щодо призначення судово-економічних експертиз 
із питань визначення розміру заробітної плати за роботу з ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС) в період до 1 березня 1988 р., з 
якої обчислюється розмір пенсії, й досі не зменшується. На теперішній час 
законодавчо затвердженої методики визначення розміру заробітної плати 
працівників, відряджених і тимчасово переведених на підприємства, в уста-
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нови й організації на період ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, не існує. У 
зв’язку з цим пропонуємо порядок здійснення конкретних розрахунків роз-
міру оплати праці.

У період 1986–1990 рр., тобто за часів колишнього СРСР, нарахування 
оплати праці громадянам, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, проводилося на підставі урядових роз’яснень, які в основному над-
силалися до галузевих міністерств. Останні доводили ці роз’яснення до відо-
ма підпорядкованих їм підприємств, установ та організацій. Більшість 
указів і постанов Уряду щодо наслідків катастрофи на ЧАЕС, а також по-
рядку оплати праці учасникам ліквідації наслідків цієї аварії були прийняті, 
але не оприлюднені та зберігалися в архівах з позначкою «таємно». І тільки 
у 90-х роках XX ст. деяка кількість нормативно-правових актів була розсе-
кречена, однак не доведена до відома широкого кола громадян.

Проаналізувавши нормативно-правову базу та судову практику з питань 
визначення розміру оплати праці громадянам за роботи, пов’язані з ліквіда-
цією наслідків аварії на ЧАЕС у період з 1986 р. по 1 березня 1988 р., вста-
новлено таке. Громадяни, які брали участь у роботах з ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС підрозділяються на декілька категорій, а саме:

— працівники та службовці підприємств, організацій і установ зони 
ЧАЕС, що брали участь у ліквідації наслідків аварії;

— відряджені та тимчасово переведені на підприємства, в установи й 
організації на період ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

— військовозобов’язані, викликані на спеціальні військові збори (у тому 
числі військовозобов’язані, які виконували роботи в складі загону Управлін-
ня Державної пожежної охорони при Управлінні МВС України в Харківській 
області та Зведеного загону Міністерства вугільної промисловості СРСР);

— військовослужбовці.
Розглянемо порядок розрахунку оплати праці працівників і службовців 

тільки перших двох категорій. У період з 1986 р. по 1 березня 1988 р. мате-
ріальне забезпечення працівників підприємств, організацій, установ і кол-
госпів та тимчасово переведених або відряджених для виконання робіт з 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, провадилося відповідно до певних 
нормативно-правових актів.

Інструкцією про службові відрядження, затвердженою постановою 
Міністерства фінансів СРСР, Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦСПС 
від 15 лютого 1980 р. № 30, передбачено, що службовим відрядженням вва-
жається поїздка робітника за розпорядженням керівника об’єднання, під-
приємства, організації, установи на визначений термін для виконання до-
ручення поза межами місця постійної роботи. За відрядженими працівника-
ми зберігаються місце роботи (посада) та середній заробіток за весь час 
відрядження, а також за час перебування в дорозі. Під середнім заробітком 
слід розуміти розмір заробітної плати працівника, розрахований із фактично 
нарахованого заробітку за минулий час.

У період 1986—01.03.1988 р.р. середній заробіток визначався відповід-
но до вимог Постанови НКТ СРСР від 22 квітня 1930 р. № 142 «Про серед-
ній заробіток та оплату за неповний місяць», а також вимог «Основних по-
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ложень з обліку праці та заробітної плати у промисловості та будівництві», 
затверджених Держкомпраці, Мінфіном СРСР і ЦСУ СРСР від 27 квітня 
1973 р. № 75- АБ/89/10-8.

Вимоги наведених нормативних актів використовувалися при обчислен-
ні середнього заробітку робітника у випадках оплати праці за час службо-
вого відрядження, виконання державних і громадських обов’язків. 

Робітникам, у яких розміри заробітної плати змінюються за місяцями, 
середній заробіток обчислюється із розрахунку нарахувань за останні два 
календарні місяці роботи (з 1-го по 1-е число) перед тим місяцем, за який 
виплачується середній заробіток.

У п. 1 постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міні-
стрів СРСР та ВЦСПС від 7 травня 1986 р. № 524-156 (постанова Ради 
Міністрів УРСР від 8 травня 1986 р. № 168-5) передбачено підвищення та-
рифних ставок (посадових окладів) робітникам підприємств та організацій, 
що брали участь у роботах, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на 
ЧАЕС у 30-ти кілометровій зоні до 100%. Підвищення тарифних ставок 
передбачається і п. 5 наказу Міненерго СРСР «Про залучення персоналу 
організацій Міненерго СРСР до виконання робіт з ліквідації наслідків ава-
рійної ситуації на Чорнобильській АЕС» від 12 травня 1986 р. № 254: «На-
дати пільги залученому персоналу відповідно до списку № 1, у тому числі 
15% надбавку до заробітної плати, спецхарчування та додаткову відпустку 
терміном 12 днів».

У постанові Ради Міністрів СРСР і ВЦСПС від 5 червня 1986 р. № 665-
195 (постанова Ради Міністрів УРСР та УКРПРОФСОФА від 10 червня 
1986 р. № 207-7) зазначено: «Встановити, що за робітниками, направленими 
для виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС і 
запобіганням забруднення навколишнього середовища, зберігається середня 
заробітна плата (за винятком пільг для робітників в районах Крайньої Пів-
ночі та прирівняних до них місцевостей).

Розповсюдити на працівників підприємств, організацій та установ, не-
залежно від відомчої підлеглості (включаючи осіб, що тимчасово переведе-
ні та відряджені), а також на військовослужбовців, військових будівельників, 
що зайняті на вказаних роботах, дію пунктів 1 (на період проведення цих 
робіт) і 10 Постанови ЦК КПРС, Президії Верховної Ради СРСР, Ради Мі-
ністрів СРСР і ВЦСПС від 7 травня 1986 р. № 524-156.

Надати право керівникам Міністерств і відомств та їх заступникам про-
водити оплату праці працівникам, що зайняті на роботах з ліквідації наслід-
ків аварії на Чорнобильській АЕС у відповідних зонах небезпеки, у розмірах, 
передбачених Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 травня 1986 р. 
№ 964.

Оплата праці робітників, що зайняті на роботах у третій, другій та пер-
шій зонах небезпеки, провадиться відповідно в чотири-, три- та дворазовому 
розмірах понад середньомісячну заробітну плату, виходячи із тарифної 
ставки (посадового окладу), встановленої за основним місцем роботи.

Встановити робітникам підприємств, організацій та установ, що вико-
нують роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській 
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АЕС і запобіганням забруднення довкілля, додаткову оплату праці в нічний 
час у розмірі 35% годинної тарифної ставки (окладу) за кожний час роботи 
в нічний час і максимальний розмір премії – 60% тарифної ставки (окладу) 
на місяць.

Дозволити підприємствам, організаціям та установам залучати робітни-
ків на роботи, що пов’язані з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, у вихідні та святкові дні з оплатою праці у подвійному розмірі.

Пільги, що передбачені цією Постановою, встановлюються з моменту 
аварії на Чорнобильській АЕС».

Також Розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 17 травня 1986 р. 
№ 964-рс «дозволено керівникам міністерств та відомств, які приймають 
участь у ліквідації аварії, по узгодженню з головою Державної комісії про-
водити у виключних випадках оплату праці робітників, зайнятих на вказаних 
роботах у III зоні небезпеки, у п’ятикратному розмірі порівняно з встанов-
леними чинними законодавчими нормами, у II  зоні – у чотириразовому 
розмірі, у I зоні – у трикратному розмірі».

Крім того, відповідно до постанови Держкомпраці СРСР і Секретаріату 
ВЦСПС від 7 травня 1986 р. № 153/10-43:

«1. Робітникам, безпосередньо зайнятим на роботах з усунення наслідків 
аварії на ЧАЕС, премії, заохочення та винагороди нараховувати відповідно 
до чинного положення на підвищені, згідно з п. 1 Постанови ЦК КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР, Ради Міністрів і ВЦСПС від 7 травня 1986  р. 
№ 524-156, тарифні ставки (відрядні розцінки) та посадові оклади, встанов-
лені законодавством граничні розміри премій вираховувати виходячи із 
вказаних підвищених тарифних ставок (відрядних розцінок) і посадових 
окладів.

2. Для робітників, безпосередньо зайнятих на роботах з усунення на-
слідків аварії, у зоні іонізуючого випромінювання встановлюється шестиго-
динний робочий день».

Постановою Ради Міністрів СРСР і ВЦСПС від 5  червня 1986 р. № 665-
195 (Постанова Ради Міністрів УРСР та УКРПРОФСОФА від 10 липня 
1986 р. № 207-7) передбачено, що підвищена оплата праці в зоні відчуження 
застосовується від дня аварії, граничний розмір премії встановлено – 60% 
тарифної ставки (посадового окладу).

Цей порядок розрахунку премії відповідає і роз’ясненням Держкомпра-
ці УРСР та УКРПРОФСОФА від 8 січня 1987 р. № 05/2-25-2, 03-51-8 з питань 
оплати праці та пільг для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. 
Відповідно до цих роз’яснень робітникам, безпосередньо зайнятим на ро-
ботах з усунення наслідків аварії на ЧАЕС, премії нараховуються на тариф-
ні ставки (відрядні розцінки) і посадові оклади з урахуванням їх підвищен-
ня та кратності.

Відповідно до роз’яснень Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦСПС 
від 16 січня 1969 р. № 1/2, працівникам, яким тарифна ставка була встанов-
лена при 8- (7-) годинному робочому дні, перерахунок тарифної ставки на 
6-годинний робочий день проводиться таким чином:

— годинна тарифна ставка, встановлена при 8-годинному робочому дні, 
множиться на середньомісячну тривалість робочого часу в годинах при 



498

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

8-годинному робочому дні (173,1) і ділиться на середньомісячну тривалість 
робочого часу в годинах при 6-годинному робочому дні (152,5).

Нарахування заробітної плати за роботи з ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС працівникам і службовцям підприємств, організацій та установ, що 
брали участь у ліквідації наслідків аварії; відрядженим і тимчасово пере-
веденим на підприємства, в установи й організації на період ліквідації на-
слідків аварії на ЧАЕС проводиться на підставі табеля обліку робочого часу 
за відповідні періоди. У табелях обліку робочого часу вказуються конкретні 
дні роботи, кількість фактично відпрацьованих щоденно годин, кількість 
годин, відпрацьованих понаднормово, кількість годин, відпрацьованих у 
нічний час, а також можуть вказуватися населені пункти, де проводилися 
роботи.

Для відряджених працівників заробітна плата нараховується і виплачу-
ється за основним місцем роботи. Їх заробіток складається із збереженого 
середнього заробітку й оплати праці за роботу з ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС з урахуванням кратності на одну одиницю менше, ніж працівникам 
підприємств, організацій, установ, які безпосередньо були розташовані в 
зонах небезпеки. Це зумовлено тим, що за ними зберігається середній за-
робіток за основним місцем роботи.

Розглянемо приклад розрахунку розміру заробітної плати відрядженим 
працівникам за роботу з ліквідації аварії на ЧАЕС згідно з табелями обліку 
робочого часу.

Вихідні дані:
— згідно з посвідченням на відрядження працівник Н. був відряджений 

до м. Чорнобиль у 30-кілометрову зону для проведення виробничих робіт з 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, а саме – для дезактивації дільниці в 
районі 3–4 енергоблоку ЧАЕС. Зона небезпеки № 3. Строк відрядження з 
1 липня 1986 р. по 21 липня 1986 р., тобто 21 день;

— середньоденний заробіток складає – 12,38 крб;
— годинна тарифна ставка – 0,79 крб при 8-годинному робочому дні;
— годинна тарифна ставка в перерахунку на 6-годинний робочий день – 

0,897  крб. (0,79 × 173,1/152,5);
— згідно з табелем обліку робочого часу за липень 1986 р. (1–18, 20, 

21 липня) всього відпрацьовано 135 робочих годин, у тому числі 15 годин 
понаднормово (1–4, 6–11, 14–18 по 7 годин кожен день, де 1 година понад-
нормово щодня), 5, 12, 13, 20, 21 – по 6 годин щодня. Вихідні дні – 5, 12 чис-
ла. За липень 1986 р. (1–18, 20, 21) відпрацьовано 20 днів.

1. Збережений середній заробіток за 15 робочих днів (1–3, 6–10, 13–17, 
20, 21) – 185,70 крб (12,38 крб × 15 дн.).

2. Оплата в 4-разовому розмірі відповідно до постанови Ради Міністрів 
СРСР і ВЦСПС від 5 червня 1986 р. № 665-195 за 20 робочих днів (135 ро-
бочих годин) всього – 554,35 крб (430,56 + 80,73 + 43,06):

— оплата за 6-годинний робочий день – 430,56 крб (0,897 крб × 6 год × 
20 дн. × 4 р.);

— оплата за роботу в понаднормовий час – 80,73 крб (0,897 крб × 15 дн. × 
1 год × 1,5 коеф. × 4 р.);
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— доплата за роботу у вихідні дні – 5, 12 липня по 6 годин – 43,06 крб 
(0,897 крб × 2 дн. × 6 год × 1 коеф. × 4 р.).

3. Премія за роботу в зоні небезпеки 60% – 290,63 крб (0,897 крб × 
135 год × 4 р. × 0,60).

Всього за липень 1986 р. – 1030,68 крб (185,70 + 554,35 + 290,63).
Урахування наведених нормативно-правових актів з оплати праці при 

проведенні економічних експертиз, пов’язаних з обчисленням заробітку 
працівникам і службовцям підприємств, що брали участь у ліквідації на-
слідків аварії на Чорнобильській АЕС до 1 березня 1988 р., сприятиме більш 
ретельному обґрунтуванню експертних висновків.

І. Ю. Никифорова, завідувач сектору 
Дніпропетровського НДІСЕ

ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВНЕСКУ 
ПРИ ВИХОДІ ЧЛЕНА З КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Проаналізовано нормативні документи щодо створення колективного 
підприємства та формування його майна. Розглянуто порядок визначення 
розміру внеску при виході члена з колективного підприємства за результа-
тами експертних досліджень.

Проанализированы нормативные документы относительно создания 
коллективного предприятия и формирования его имущества. Рассмотрен 
порядок определения размеров вклада при выходе члена из коллективного 
предприятия по результатам экспертных исследований.

Власність в Україні може виступати в колективній формі, що передба-
чено Законом України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ. Цей 
Закон втратив чинність у зв’язку з прийняттям Цивільного кодексу України. 
Конституцією України та ЦК України, колективної форми власності не пе-
редбачено, а регламентовано право власності Українського народу, право 
приватної, державної та комунальної власності.

Колективне підприємство – це підприємство, засноване на власності 
трудового колективу та є одним із видів підприємств, яке може діяти в Укра-
їні1. З 1 січня 2004 р. згідно з уведенням в дію Господарського кодексу 
України в Україні може діяти підприємство на основі колективної власності. 
Підприємством колективної власності визнається корпоративне або унітар-
не підприємство, що діє на основі колективної власності засновника (заснов-
ників), – це виробничі кооперативи, підприємства споживчої кооперації, 
підприємства громадських і релігійних організацій, інші підприємства, пе-
редбачені законом. Трудовий колектив набуває прав колективного власника 

1 Закон України «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991 р. № 887-ХІІ 
(втратив чинність з 1 січня 2004 р. згідно з Господарським кодексом України від 
16 січня 2003 р. № 436-ІV).
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після повного викупу підприємства. Колективний власник самостійно воло-
діє, користується і розпоряджається об’єктами власності, які йому нале-
жать.

До прийняття ЦК України право колективної власності регламентувало-
ся Законом України «Про власність», яке виникало на підставі:

— добровільного об’єднання майна громадян і юридичних осіб для 
створення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських това-
риств і об’єднань;

— передачі державних підприємств в оренду;
— викупу колективами трудящих державного майна;
— перетворення державних підприємств в акціонерні та інші товари-

ства;
— безоплатної передачі майна державного підприємства, державних 

субсидій у власність трудовому колективу;
— пожертвувань організацій і громадян, інших цивільно-правових 

угод1.
У колективну власність можуть бути передані землі колективних сіль-

ськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сіль-
ськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі 
радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, землі 
садівницьких товариств – за рішенням загальних зборів цих підприємств, 
кооперативів, товариств.

Вищим керівним органом колективного підприємства є загальні збори 
(конференція) власників майна. Виконавчі функції з управління колективним 
підприємством здійснює правління, яке обирається власниками майна на 
загальних зборах таємним голосуванням на альтернативній основі. Повно-
важення правління визначаються статутом, який затверджується власниками 
майна.

У майні колективного підприємства визначаються внески його праців-
ників. На внесок працівника колективного підприємства нараховуються і 
виплачуються проценти в розмірі, що визначається трудовим колективом, 
виходячи з результатів господарської діяльності підприємства.

Працівнику, який припинив трудові відносини з підприємством, а також 
спадкоємцям померлого працівника виплачується вартість внеску. Розмір 
внеску працівника визначається залежно від участі в збільшенні майна ко-
лективного підприємства після його створення.

Саме поняття «трудова участь працівника в діяльності підприємства», 
від якої залежить розмір внеску працівника в майні колективного підпри-
ємства, нормативно не встановлено. Будь-яка методика щодо визначення 
розміру внеску при виході члена з колективного підприємства відсутня.

У власності колективного підприємства є вироблена продукція, одержа-
ні доходи, а також інше майно, придбане на підставах, не заборонених за-

1 Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. № 697-ХІІ (втратив чинність 
згідно із Законом України від 27 квітня 2007 р. № 997-V «Про внесення змін та ви-
знання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв’язку 
з прийняттям Цивільного кодексу України»).
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коном. Оскільки майно підприємства становлять основні фонди й оборотні 
кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі під-
приємства, при визначенні вартості внеску працівника, який припинив із 
підприємством трудові відносини, повинен враховуватися баланс підпри-
ємства, що існував на час його звільнення, оскільки саме в балансі підпри-
ємства відображено, чи мало місце збільшення вартості майна підприємства 
в період роботи працівника.

Джерелами формування майна підприємства є: грошові та матеріальні 
внески засновників, доходи, одержані від реалізації продукції, доходи від 
цінних паперів, кредити банків, капітальні вкладення і дотації з бюджету, 
надходження від роздержавлення і приватизації власності, придбання майна 
іншого підприємства, безоплатні або благодійні внески, інші джерела, не 
заборонені законодавчими актами України.

Особливості проведення судово-економічної експертизи з питань щодо ви-
значення розміру внеску при виході члена з колективного підприємства роз-
глянемо на прикладі проведення дослідження по цивільній справі за позовом 
особи Д. до колективного підприємства «Дніпро» про стягнення суми внеску.

Належало вирішити питання про визначення розміру частки особи Д. в 
майні КП «Дніпро» станом на 1 серпня 2002 р. в грошовому та відсотковому 
еквівалентах.

На дослідження було надано такі документи КП «Дніпро»:
— статут зі змінами та доповненнями;
— баланс станом на 1 січня, 1 липня та 1 жовтня 2002 р.;
— іменне приватизаційне свідоцтво особи Д. (особистий рахунок);
— положення про дольовий фонд та його розділення;
— перелік реєстрації внесків членів КП «Дніпро» (витяг);
— положення щодо виходу робітників КП «Дніпро» зі складу членів 

підприємства при звільненні;
— інші документи.
Згідно зі статутом, затвердженим протоколом загальних зборів членів 

трудового колективу підприємства, КП «Дніпро» зареєстровано як орендне 
підприємство матеріально-технічного постачання та перереєстровано 8 ве-
ресня 1993 р. як підприємство колективної власності матеріально-технічного 
постачання «Дніпро». За статутом на підприємстві сформовано статутний 
(дольовий) фонд.

Відповідно до протоколу № 1 від 2 квітня 1998 р. розмір статутного 
фонду КП «Дніпро» станом на 1 січня 1998 р. затверджено в сумі 383,5 тис. 
грн. Згідно з п. 6.2 статуту розмір дольового фонду є статутним фондом під-
приємства та складає 383500 грн. Статутний фонд може змінюватися в бік 
збільшення:

а) у разі індексації основних засобів;
б) у разі придбання нових одиниць основних засобів.
Розмір статутного фонду в сумі 383500 грн відображено в балансі під-

приємства станом на 1 січня 1999 р.
За статутом КП «Дніпро» на внесок робітника – співвласника підпри-

ємства з чистого прибутку нараховуються та виплачуються проценти (диві-
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денди) у розмірі, який визначається трудовим колективом, виходячи з ре-
зультатів господарської діяльності підприємства відповідно до рішення за-
гальних зборів, щомісячно, щоквартально, за результатами роботи за рік. 
Частина чистого прибутку, яка залишається, є неподільною та залишається 
в розпорядженні підприємства.

Відповідно до зареєстрованих змін і доповнень від 19 жовтня 2001 р. до 
статуту КП «Дніпро» статутний фонд підприємства склав 665,2 тис. грн, що 
й відображено в балансі підприємства станом на 1 липня 2001 р. і на 31 лип-
ня 2002 р.

Згідно з положенням про дольовий фонд підприємства та його розподі-
лення, затвердженого загальними зборами колективу співвласників підпри-
ємства «Дніпро», дольовий фонд колективного підприємства являє собою 
вартісну величину всього викупленого майна, який складається з вартості 
колективної власності (суми коштів, сплачених за основні фонди за рахунок 
прибутку), яка підлягає розділенню відповідно до трудового внеску кожно-
го в кінцевий результат господарської діяльності з урахуванням стажу робо-
ти на підприємстві, вартості внесених майнових сертифікатів та особистих 
внесків співвласників.

Згідно з копією прибуткового касового ордеру від 27 травня 1993 р. КП 
«Дніпро» від особи Д. прийнято особистий внесок орендаря на викуп під-
приємства 95875 крб. Відповідно до копії іменного приватизаційного свідо-
цтва на ім’я особи Д., наявність внеску в майні колективного підприємства 
станом на 1 червня 1993 р. всього складає 3310524 крб, у тому числі осо-
бисті грошові кошти 95875 крб; персоніфікована частка прибутку та власні 
орендні кошти 3214649 крб. Питома вага власності в загальному обсязі 
становить 3,3094%.

Розмір частки особи Д. за досліджуваний період з визначено згідно з її 
особистим рахунком і розрахунку питомої ваги частки власності в майні 
власників КП «Дніпро», у яких відображено перерахунок частки особи Д. у 
статутному фонді підприємства.

Станом на 1 січня 1997 р. розмір статутного фонду – 545,9 тис. грн, при 
цьому питома вага її власності в загальному обсязі визначено 3,3094%, за-
гальна сума внеску – 18066,01 грн.

Згідно з протоколом № 3 загальних зборів власників КП «Дніпро» від 
12 листопада 1998 р. у зв’язку з тим, що було зменшено статутний фонд під-
приємства до 383,5 тис. грн і зменшилася кількість співвласників з 237 до 
109 чоловік було прийнято рішення: долю, яка залишилася в розпорядженні 
підприємства з прибутку після виплати власникам, що вибули, розділити між 
власниками, що залишилися, за питомою вагою, та в подальшому при вибут-
ті робітників і виплати їм частки в грошовому еквіваленті розподіляти її за 
питомою вагою між власниками, що залишилися. Тому в результаті зменшен-
ня співвласників до 109 осіб та статутного фонду до 383,5 тис. грн, питома 
вага власності особи Д. в загальному обсязі становили 5,8787%, що в грошо-
вому розмірі складає 22544,81 грн (383500 × 5,8787/100 = 22544,81).

Згідно з розрахунком питомої ваги частки власності в майні власників 
КП «Дніпро» станом на 1 липня 2001 р. (згідно рішення загальних зборів 
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власників від 29 березня 2001 р.), зменшилася кількість співвласників до 
42 осіб і частка особи Д. у відсотках до статутного фонду 383,5 тис. грн 
становить 11,3387%, що у грошовому розмірі складає – 43483,91 грн (383500 × 
11,3387%).

Відповідно до змін і доповнень від 19 жовтня 2001 р. до статуту КП 
«Дніпро» статутний фонд підприємства збільшено до 665,2 тис. грн. Розмір 
долі особи Д. у грошовому еквіваленті при цьому статутному фонді та кіль-
кості співвласників 42 особи складає 75425,03 грн (665200,00 × 11,3387/100 = 
75425,03).

Згідно з розрахунком частки у зв’язку із зміною чисельності власників 
по КП «Дніпро» (вибув гр-н В. і його частка складала 9053,02 грн) на під-
ставі рішення збору власників від 24 квітня 2002 р. частка особи Д. у відсот-
ках до статутного фонду 665,2 тис. грн при кількості співвласників 41 особа 
становить  11,4951% (665200 – 9053,02 = 656146,98; 75425,03 × 
100/656146,98 = 11,4951%), а розмір частки особи Д. у грошовому еквіва-
ленті – 76465,41 грн. (665200,00 × 11,4951/100 = 76465,41).

Отже, на підставі наданих документів (протоколів зборів, розрахунків) 
загальний розмір частки особи Д. в майні колективного підприємства «Дні-
про» станом на 1 серпня 2002 р. в грошовому еквіваленті становить 
76465,41 грн та у відсотковому еквіваленті – 11,4951%.

Таким чином, Законом України «Про власність» встановлено, що розмір 
внеску працівника в майні колективного підприємства визначається залеж-
но від його трудової участі в діяльності підприємства, а порядок розрахунку 
внеску від «трудової участі» нормативно не передбачено, тому розмір внеску 
працівника в майні колективного підприємства може бути визначено лише 
згідно з рішеннями співвласників колективного підприємства. Крім того, 
розмір статутного (дольового) фонду підприємства первинно було визна-
чено за результатами оцінки ринкової вартості основних фондів і в подаль-
шому змінювався в бік збільшення в разі індексації основних засобів та 
придбання нових одиниць основних засобів. Згідно зі статутом колективно-
го підприємства на внесок робітника – співвласника підприємства з чистого 
прибутку нараховуються та виплачуються проценти (дивіденди), розмір яких 
визначається трудовим колективом з огляду на результати господарської 
діяльності підприємства відповідно до рішення загальних зборів, щомісяч-
но, щоквартально, за результатами роботи за рік. Вартість новостворених 
(придбаних) основних засобів розподіляється між членами підприємства 
відповідно до трудового внеску та може йти на збільшення статутного фон-
ду підприємства за рішенням загальних зборів. За положенням «Про до-
льовий фонд підприємства та його розподілення», затвердженим протоколом 
загальних зборів колективу співвласників підприємства, дольовий фонд 
колективного підприємства являє собою вартісну величину всього викупле-
ного майна, який складається з вартості колективної власності (суми коштів, 
сплачених за основні фонди за рахунок прибутку), яка підлягає розділенню 
відповідно до трудового внеску кожного в кінцевий результат господарської 
діяльності з урахуванням стажу роботи на підприємстві, вартості внесених 
майнових сертифікатів та особистих внесків співвласників. Величина до-
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льового фонду визначається загальними зборами колективу співвласників і 
не перевищує 85% вартості основних виробничих фондів.

Крім того, у ст. 18 Закону України «Про підприємства в Україні» зазна-
чено, що у випадках, передбачених статутом підприємства, частина чистого 
прибутку може передаватися у власність членів або трудового колективу 
підприємства. Порядок розподілу і використання цієї частини прибутку ви-
значається радою або зборами (конференцією) трудового колективу.

Отже, на визначення розміру внеску при виході члена з колективного 
підприємства впливають такі чинники:

— розмір статутного фонду підприємства;
— розміру внеску члена колективного підприємства у відсотковому ви-

разі залежно від статутного фонду;
— кількість власників.

В. В. Ковш, старший науковий співро-
бітник Харківського НДІСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ЕКСПЕРТНИХ ЗАВДАНЬ 
ПРИ АНАЛІЗІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБҐРУНТОВАНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН

Розглянуто деякі аспекти порядку ціноутворення при аналізі фінансово-
господарської діяльності підприємства та обґрунтованості застосування цін.

Рассмотрены некоторые аспекты порядка ценообразования при анали-
зе финансово-хозяйственной деятельности предприятия и обоснованности 
применения цен.

Аналізуючи практику призначення судово-економічних експертиз, слід 
зазначити про поширення випадків постановки питань стосовно докумен-
тальної обґрунтованості цін та їх впливу на результати фінансово-
господарської діяльності підприємства. При проведенні досліджень щодо 
документальної обґрунтованості цін необхідно провести економічний аналіз 
впливу фінансових показників на результати господарської діяльності, при 
цьому слід враховувати її галузеві особливості. Для цього розглянемо чинний 
порядок ціноутворення.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про ціни та ціноутворення» (зі 
змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 22 вересня 2006 р. 
№ 189-V) застосовуються як вільні ціни і тарифи, так і державні фіксовані 
та регульовані. Згідно зі ст. 7 цього Закону вільні ціни і тарифи встановлю-
ються на всі види продукції, товари та послуги, за винятком тих, за якими 
здійснюється державне регулювання цін і тарифів. Державне регулювання 
цін і тарифів здійснюється (ст. 8) шляхом встановлення:

— державних фіксованих цін (тарифів);
— граничних рівнів цін (тарифів) або граничних відхилень від держав-

них фіксованих цін і тарифів.
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У разі необґрунтованого зростання цін, раніше виведених з-під контро-
лю за рішенням Кабінету Міністрів України, виконавчих комітетів обласних, 
міських (міст республіканського значення) Рад допускається тимчасове по-
вернення до державного регулювання цін і тарифів.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про ціни та ціноутворення», дер-
жавні фіксовані та регульовані ціни і тарифи встановлюються на ресурси, 
які справляють значний вплив на загальний рівень і динаміку цін, на товари 
та послуги, які мають вирішальне соціальне значення, а також на продукцію, 
товари і послуги, виробництво яких зосереджено на підприємствах, що 
мають монопольне становище на ринку.

При встановленні фіксованих рівнів тарифів беруться за основу плано-
ва собівартість послуг і рівень рентабельності, необхідний для забезпечення 
беззбиткової діяльності підприємства. При встановленні граничного рівня 
рентабельності розраховується необхідна сума прибутку, яка забезпечує 
підприємству потрібні платежі з прибутку, кошти на розвиток підприємства, 
матеріальне заохочення працівників. 

При обов’язковому декларуванні тарифів, їх зміні, в органи ціноутво-
рення подаються відповідні дані. Зміні підлягають тарифи, якщо собівартість 
послуг змінюється з незалежних від підприємства причин. При цьому вра-
ховується рівень рентабельності не вище досягнутого по підприємству та не 
менше 10% до планової собівартості. При визначенні собівартості послуг у 
всіх випадках встановлення тарифів за основу аналізу береться попередній 
звітний період (місяць, квартал, рік). З огляду на фактичні дані за прийнятий 
період планується собівартість з урахуванням передбачуваних змін та індек-
сів інфляції.

Слід також зазначити: якщо підприємство визнано обласним територі-
альним відділенням Антимонопольного комітету України монополістом на 
ринку товарів (робіт, послуг), то ціни (тарифи) можуть регулюватись облдер-
жадміністрацією (постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. 
№ 1548 зі змінами та доповненнями, внесеними постановою КМУ від 
26 червня 2007 р. № 874). Метод регулювання тарифів визначається органом 
ціноутворення облдержадміністрації. При цьому можуть встановлюватись: 
а) граничні фіксовані рівні тарифів; б) граничний рівень рентабельності до 
собівартості; в) обов’язкове декларування тарифів.

Треба зазначити, що ціна є:
— одним із основних інструментів у конкурентній боротьбі;
— однією з головних передумов купівлі-продажу товарів;
— чітко і просто вимірювальною змінною, яка традиційно використо-

вується в економічних розрахунках;
— важливою передумовою досягнення підприємством своїх стратегіч-

них цілей;
— надійним зрівнювачем попиту і пропозиції.
Основними цілями цінової політики є:
— максимізація поточного прибутку;
— збільшення частки ринку торговельного підприємства;
— завоювання лідерства за якістю товарів;
— забезпечення виживання.
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Визначаючи ціну на певний вид товару, підприємство повинно врахову-
вати основні чинники, які впливають на ціну:

1) витрати обігу;
2) визначення попиту на товари та його еластичність;
3) аналіз цін та товарів конкурентів. 
Обґрунтування визначення цін на товари (продукцію, роботи, послуги) 

підприємства належать до визначальних рішень, від яких залежать успіх 
усієї комерційної діяльності підприємства, ефективність його функціону-
вання.

Практична реалізація самостійності підприємств з питань встановлення 
цін на товари (продукцію, роботи, послуги), що реалізуються, передбачає 
розроблення його цінової політики, яка являє собою систему рішень підпри-
ємства, пов’язаних з визначенням рівня цін. Розроблення цінової політики 
підприємства покликана забезпечити умови досягнення його стратегічних 
цілей і завдань та окреслити принципи ціноутворення, методи визначення 
базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та коригування.

Підприємство, з огляду на специфіку свого становища на ринку, може 
реалізовувати різні цінові стратегії. Виходячи з принципів, покладених в 
основу ціноутворення, розрізняють стратегії, які ґрунтуються на:

— збуті (полягають в орієнтації на збільшення обсягів реа лізації та 
максимізації своєї частки ринку в боротьбі з конкурентами);

— прибутку (полягають в орієнтації на одержання підприємством цільо-
вої норми та маси прибутку з кожної одиниці товарів, що реалізуються);

— ринковій ситуації, що склалася (полягає у визначенні рівня ціни, з 
огляду на кон’юнктуруи ринку, що склалася).

З точки зору активності та ініціативи підприємства з питань ціноутво-
рення прийнято розрізняти активну і пасивну стратегії ціноутворення. Ак-
тивну стратегію цін здійснюють підприємства, які більш або менш авто-
номно встановлюють ціни на свою продукцію (товари), орієнтуючись на 
ринкові умови реалізації. Пасивна стратегія цін характеризується пасивніс-
тю підприємства при встановленні цін, їх орієнтацією перш за все на дії 
конкурентів.

Застосовуючи активну стратегію ціноутворення, підприємство може 
реалізувати різні тенденції щодо рівня цін та їх руху в часі.

Висока ціна на види товарів (продукції), які просуваються на ринок 
(стратегія високих цін), обирається тоді, коли попит нееластичний (кількість 
продукції, що реалізується, не залежить від ціни) і відсутня конкуренція. 
Вона використовується передусім для нових видів продукції, в умовах де-
фіцитного ринку, для споживчого ринку на іміджеві та модні товари. Стра-
тегія високої ціни може реалізовуватися досить тривалий час за умови ви-
сокої якості продукції, її відповідності світовим стандартам, захисту прав 
підприємства на її випуск (патенти, ноу-хау).

Стратегія вилучення є продовженням стратегії високих цін у випадках 
небезпеки виникнення імітаторів і конкурентів. У цей час витрати на просу-
вання товарів (продукції) на ринок уже покриті, одержані високі початкові 
прибутки дозволяють розширити виробничі потужності та збільшити пропо-
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зицію продукції. Тепер підприємство може запропонувати свою продукцію за 
більш низькими цінами, розширяючи коло потенційних споживачів.

Низька ціна на товар, який просувається на ринок (стратегія низьких 
цін), може бути доцільною в тому разі, коли товар зустрічає дуже гнучкий 
(еластичний) попит, існує безпосередня небезпека конкурентів, наявні ви-
робничі потужності дозволяють забезпечити високий обсяг реалізації про-
дукції. У цьому разі підприємство робить ставку не на прибуток, який 
одержується з одиниці продукції, а на максимізацію маси одержаного при-
бутку завдяки великому обсягу збуту.

Стратегія проникнення полягає у встановленні низької ціни лише у разі 
впровадження товару на ринок з подальшим підвищенням рівня цін. Це ви-
дається можливим завдяки тому, що споживачі вже звикли до товару, під-
приємство має перевагу перед конкурентами за рахунок його якості, іміджу, 
мережі збуту тощо.

Стратегія пульсації характеризується систематичними змінами цін. Від-
чутне зниження ціни стимулює покупця і розширяє можливості збуту, після 
чого ціни починають поступово зростати.

Одержана ціна, яка покриває витрати, повинна бути перевірена на її 
ринкову життєздатність, тобто можливість збуту продукції (товарів) за такою 
ціною з урахуванням ринкової кон’юнктури. Якщо ця вимога не виконуєть-
ся, слід вишукувати резерви зниження собівартості (витрат обігу) або змен-
шувати норму запланованого прибутку.

Ціна, визначена з орієнтацією на ринок, має бути перевірена на те, чи 
покриває вона хоча б змінні витрати на виробництво та реалізацію, чи утво-
рюється маржинальний дохід, достатній для відшкодування постійних витрат 
та одержання прибутку. Якщо ця умова не виконується, треба шукати інші 
можливості реалізації продукції (товарів). Специфіка цінової політики під-
приємства визначається такими особливостями.

1. Об’єктом цінової політики торговельного підприємства виступає не ціна 
товару в цілому, а лише один з її елементів – торгова надбавка. Саме цей еле-
мент характеризує ціну торговельної послуги, що пропонується покупцеві при 
реалізації товарів. Переважну більшість роздрібної ціни реалізації товарів 
становить виробнича складова, тобто ціна виробника. Хоча торговельне під-
приємство і може впливати на рівень цієї ціни (у процесі управління закупів-
лею товарів і зменшення партій товарів, що закуповуються), рівень цього 
впливу невеликий. Значною мірою рівень ціни виробника визначається чин-
никами виробничого характеру та його маркетинговою стратегією.

2. Виробниче підприємство повністю самостійне в питанні встановлен-
ня рівня ціни на вироблювану продукцію. Торговельне підприємство само-
стійне тільки у встановленні розміру надбавки, який складає, як правило, 
5–20% від ціни роздрібної реалізації товару. Так, цінова політика торговель-
ного підприємства в основному орієнтується на цінову політику виробника. 
Незважаючи на високий рівень взаємозалежності, цінова політика виробни-
ка та торговельного підприємства має незалежний характер. При низькому 
рівні ціни виробника може бути сформований високий рівень торгової над-
бавки та навпаки.
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3. На відміну від підприємств-виробників торговельні підприємства об-
межені в своїй ціновій поведінці більшою кількістю чинників.

4. Виробнича програма підприємств-виробників охоплює обмежену 
кількість видів продукції, що визначає можливість обґрунтування рівня ціни 
з кожного окремого виду продукції (монотоварна цінова політика). Торго-
вельні підприємства здійснюють реалізацію, як правило, більшої кількості 
видів і різновидів товарів. Широта та глибина товарного асортименту зумов-
лює використання політоварної цінової політики, при якій рівень торгової 
надбавки диференціюється не за товарами, а за асортиментними групами та 
комплексами товарів.

5.Виробниче підприємство має можливість зменшувати ціни реалізації 
в процесі переговорів з окремим покупцем. Це створює умови для макси-
мально гнучкої політики, обліку всіх особливостей покупців при визначен-
ні розміру цінових знижок, що надаються.

Наведемо приклад. ДАК «Хліб України» виконує функції оптового по-
стачальника зерна переробним підприємствам за єдиною встановленою 
державою договірною ціною. Чи є ціна поставки державним підприємством 
звичайною і як вона впливає на фінансово-господарську діяльність підпри-
ємства?

Насамперед слід зазначити, що договірні ціни, які складаються на по-
ставки зерна, відображають фінансову діяльність у цілому по галузі за по-
передній період і не враховують витрати по окремих підприємствах. Відпо-
відно до п. 1.20 ст. 1 Закон України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємства» від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 
22 травня 1997 р. № 283/97-ВР, зі змінами та доповненнями) звичайною 
ціною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами догово-
ру. Якщо не доведено зворотне, то вважається, що така звичайна ціна відпо-
відає рівню справедливих ринкових цін.

Справедлива ринкова ціна – це ціна, за якою товари (роботи, послуги) 
передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі 
товари (роботи, послуги), а покупець – одержати їх за відсутності будь-якого 
примусу. Обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, 
володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а 
також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – одно-
рідних) товарів (робіт, послуг).

Для визначення звичайної ціни товару (робіт, послуг) використовується 
інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, послуги) 
договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послугами) у 
порівняних умовах, зокрема, враховуючи такі умови договорів, як кількість 
(обсяг) товарів (наприклад, товарів нової партії), строки виконання 
зобов’язань, умови платежів, звичайних для такої операції, а також інші 
об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. При цьому умови договорів 
на ринку ідентичних (а в разі їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, 
послуг) визнаються порівняними, якщо відмінність між такими умовами 
суттєво не впливає на ціну або може бути економічно обґрунтованою. При 
цьому враховуються звичайні при укладанні угод між непов’язаними осо-
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бами надбавки чи знижки до ціни. Зокрема, але не виключно, враховуються 
знижки, пов’язані із сезонними й іншими коливаннями споживчого попиту на 
товари (роботи, послуги), втратою товарами якості або інших властивостей; 
закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, 
реалізації); збутом неліквідних товарів; маркетинговою політикою, у тому 
числі при просуванні товарів (робіт, послуг) на ринки; наданням дослідних 
моделей і зразків товарів з метою ознайомлення з ними споживачів.

При цьому в пп. 1.20.5. п. 1.20 ст. 1 Закону «Про оподаткування при-
бутку підприємства» визначено, що у разі, коли ціни на товари (роботи, 
послуги) підлягають державному регулюванню відповідно до законодавства, 
звичайною вважається ціна, встановлена згідно з принципами такого регу-
лювання. Це правило не поширюється на встановлення мінімальної про-
дажної ціни – у цьому разі звичайною є справедлива ринкова ціна.

Отже, у зв’язку з тим, що ціни на поставку зерна підлягають державно-
му регулюванню, звичайною ціною для підприємства, яке здійснює продаж 
зерна, є ціна, встановлена державою.

Проведеним аналізом витрат і цін було визначено, що в собівартість 
продукції були враховані витрати в цілому по галузі, безпосередньо пов’язані 
з переробленням і зберіганням зерна та встановленням рівня рентабельнос-
ті в межах 7%. Встановлення цієї рентабельності не дає змогу ДАК «Хліб 
України» повністю покривати витрати як оптового постачальника зерна та 
передбачає державну дотацію.

С. С. Петров, завідувач сектору Полтав-
ського відділення Харківського НДІСЕ

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВІДОБРАЖЕННЯМ У ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ

ПІДПРИЄМСТВА ВИЯВЛЕНИХ НАДЛИШКІВ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ

Розглянуто досить проблемне питання щодо відображення в податко-
вому обліку підприємств операцій, пов’язаних з оподаткуванням надлишків 
основних засобів, наявність яких встановлена під час інвентаризації.

Рассматрен достаточно проблемный вопрос относительно отображе-
ния в налогом учете предприятий операцій, связанных с налогообложением 
излишков основных средств, наличие которых выявлено во время инвента-
ризации.

Останнім часом для проведення експертного дослідження дедалі часті-
ше надходять матеріали кримінальних і господарських справ стосовно 
суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб, у яких за наслідка-
ми документальних перевірок їх господарської діяльності органом держав-
ної податкової служби був донарахований податок на прибуток підприємства 
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внаслідок порушення пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону України «Про оподаткуван-
ня прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР (далі – Закон 
№ 283/97-ВР). Суть порушення полягає в тому, що підприємство не віднесло 
до складу валового доходу в поданій декларації з податку на прибуток за 
відповідний звітний період вартість основних (основного) засобів, наявність 
яких була встановлена за наслідками проведеної інвентаризації та оприбут-
кована в бухгалтерському обліку підприємства за оціночною вартістю. Таким 
чином був встановлений майновий надлишок, який, до речі, не використо-
вувався в господарській діяльності підприємства за минулі періоди.

Ревізори податкової служби трактують оприбуткування такого надлиш-
ку як безоплатно одержані основні засоби та посилаються на вимоги ст. 4 
Закону № 283/97-ВР.

Проблема цього питання полягає в тому, що експерт повинен чітко ви-
значити та розмежувати поняття «безоплатно надані основні засоби» й 
«оприбуткований надлишок основних засобів» і визначити порядок їх опо-
даткування, який суттєво різниться.

При проведенні експертного дослідження з цього питання слід, по-
перше, чітко визначитися з об’єктами дослідження, по-друге – з норматив-
ною базою, яку необхідно використовувати.

Об’єктами дослідження в цьому випадку повинні бути:
— декларація з податку на прибуток підприємства за відповідний пері-

од з додатками;
— регістри податкового обліку валових доходів і валових витрат (у разі 

їх ведення підприємством);
— інвентаризаційні відомості та акти проведеної інвентаризації;
— регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку під-

приємства за рахунками 1 та 6  класів;
— головна книга підприємства;
— баланс підприємства (форма № 1).
Також треба використовувати такі нормативно-законодавчі акти України:
— Закон України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16  липня 199 р. № 996-XIV;
— Закон № 283/97-ВР (із змінами та доповненнями);
— Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 

обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 
2000 р. № 356 (із змінами та доповненнями);

— Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і орга-
нізацій, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 30 листо-
пада 1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями);

— наказ Державної податкової адміністрації України «Про затверджен-
ня форми декларації з податку на прибуток підприємства та порядку її 
складання» від 29 березня 2003 р. № 143 (із змінами та доповненнями);

— Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. 
№ 92 (із змінами та доповненнями);
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— Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних ак-
тивів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 11 серп-
ня 1994 р. № 69 (із змінами та доповненнями);

— Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, 
затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. 
№ 561 (із змінами та доповненнями).

Питання щодо відображення в податковому обліку підприємства вияв-
лених надлишків основних засобів розглянемо на конкретному прикладі з 
експертної практики. З районного суду м. Полтави надійшла постанова про 
призначення судово-економічної експертизи за обвинуваченням головного 
бухгалтера ДП «Спецбуд» у несплаті податків за ознаками злочину, перед-
баченого ч. 2 ст. 212 КК України. Разом з постановою на дослідження було 
надано матеріали кримінальної справі, яки містили всі необхідні документи 
бухгалтерського та податкового обліку. На вирішення експерту було постав-
лене таке питання: Чи підтверджується документально висновки Акта до-
кументальної перевірки «Про результати перевірки додержання вимог по-
даткового законодавства ДП «Спецбуд» за період з 01.01.2004 р. по 
01.04.2005 р.» щодо безпідставного заниження валового доходу за IV квартал 
2004 р. внаслідок неоприбуткування залізничної колії за місцем знаходжен-
ня на ст. Машівка та чи відповідають вони вимогам чинного податкового 
законодавства?

З цього Акта слідує, що ДП «Спецбуд» безпідставно занизило валовий 
дохід за IV квартал 2004 р. на 1316704,00 грн унаслідок неоприбуткування 
залізничної колії за місцем знаходження на ст. Машівка за вказаною вартіс-
тю (без ПДВ). Відповідно до Акта перевірки підприємство порушило ви-
моги пп. 4.1.6 п. 4.1 ст. 4 Закону № 283/97-ВР. Наявність на території ДП 
«Спецбуд» залізничної колії було встановлено при проведенні інвентариза-
ції 24 листопада 2004 р. За її наслідками були складені інвентаризаційна 
відомість і відповідний акт № 97.

Згідно з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних 
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та 
розрахунків основними завданнями інвентаризації є:

а) виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних ак-
тивів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших 
грошових документів, а також обсягів незавершеного виробництва в натурі;

б) установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зістав-
лення фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку.

При регулюванні інвентаризаційних різниць перевищення вартості цін-
ностей, що виявились у надлишку, проти вартості цінностей, що виявились 
у нестачі при пересортиці, відноситься на збільшення даних обліку відпо-
відних матеріальних цінностей і результатів фінансово-господарської ді-
яльності. Затверджені керівником підприємства результати інвентаризації 
відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому місяці, у 
якому закінчена інвентаризація, але не пізніше грудня місяця звітного року 
(п. 7, 11, 12).
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За наслідками дослідження наданих регістрів бухгалтерського обліку 
ДП «Спецбуд» і карток обліку основних засобів підприємства встановлено, 
що до листопада 2004 р. залізнична колія не знаходилася на балансі підпри-
ємства. Таким чином, був встановлений майновий надлишок, який підлягає 
постановки на баланс підприємства шляхом оприбуткування по бухгалтер-
ському обліку та відображення його оціночної вартості на рахунку 103 
«Будівлі та споруди». Підприємство, після проведення незалежної оцінки, 
оприбуткувало вказану залізничну колію за оціночною вартістю 
1316704,00 грн. У бухгалтерському обліку підприємство відобразило опри-
буткування залізничної колії бухгалтерською проводкою: Дебет субрахунку 
рахунку 103 «Будівлі та споруди», Кредит субрахунку 424 «Безоплатно 
отримані необоротні активи», збільшивши таким чином додатковий капітал 
підприємства. Амортизація нараховується на оціночну вартість у загальному 
порядку і водночас на суму нарахованої амортизації зменшується додатковий 
капітал бухгалтерським записом Дебет 424 – Кредит 745 «Дохід від безоплат-
но отриманих активів».

Вказані бухгалтерські проводки відповідають Інструкції про застосуван-
ня Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій і вказане майно дійсно 
обліковуються як «Безоплатно отримані необоротні активи», оскільки іншо-
го рахунку не передбачено.

Поряд з цим необхідно зазначити, що відповідно до П(С)БО 7 «Основні 
засоби» – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою викорис-
тання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, 
здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він 
довший за рік).

Відповідно до наданих матеріалів справи та даним бухгалтерського об-
ліку було встановлено, що вказана залізнична колія, не використовувалися 
в господарській діяльності підприємства ні до, ні після її оприбуткування 
на балансі ДП «Спецбуд» та була поставлена на баланс за вимогою вище-
стоящої організації ВАТ «Автоспецбуд» за територіальним принципом (за 
місцем розташування на ст. Машівка).

Що стосується податкового обліку, необхідно зазначити, що відповідно 
до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» під терміном 
«амортизація основних фондів і нематеріальних активів» слід розуміти по-
ступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, 
на зменшення скоригованого прибутку платника податку в межах норм 
амортизаційних відрахувань, установлених ст. 8. Під терміном «основні 
фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником 
податку для використання у виробничій діяльності платника податку про-
тягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в екс-
плуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 
1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним 
зносом.
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Оскільки підприємство не понесло ніяких витрат на придбання, виго-
товлення або поліпшення вказаної залізничної колії, то відповідно й амор-
тизація в податковому обліку не повинна нараховуватися.

Перейдемо до питання відображення вартості залізничної колії в складі 
валового доходу підприємства та порядку її оподаткування.

Відповідно до вимог пп. 4.1.6 п. 4.1 і пп. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 Закону 
№ 283/97-ВР «валовий доход включає: ‹...›

4.1.6. Доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно, у вигляді:
сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку 

у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих 
платнику податку у звітному періоді, крім їх надання неприбутковим орга-
нізаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7 цього Закону та у межах таких опе-
рацій між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не 
мають статусу юридичної особи ‹...›;

сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у 
звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець такого звітного 
періоду від осіб, що не є платниками цього податку (у тому числі нерезиден-
тів), або осіб, які згідно із законодавством мають пільги з цього податку ‹...› 
Як виняток з правила, визначеного цим абзацом, операції з отримання (на-
дання) фінансової допомоги між платником податку та його філіями, відді-
леннями, іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юри-
дичної особи, розташованими на території України, не призводять до зміни 
їх валових витрат або валових доходів;

сум невикористаної частини коштів, що повертаються із страхових ре-
зервів ‹...›;

сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів ‹...›;
сум коштів страхового резерву, використаних не за призначенням;
вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку згідно з 

договорами схову (у відповідальне зберігання) та використаних ним у влас-
ному виробничому чи господарському обороті;

сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за рішенням 
сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду; 

сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що поверта-
ється на його користь за рішенням суду;

сум акцизного збору, сплачених (нарахованих) покупцями підакцизних 
товарів (за їх рахунок) на користь платника такого акцизного збору, уповно-
важеного законом вносити його до бюджету, та рентних платежів, а також 
сум збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та 
теплову енергію;

доходів від продажу електричної енергії (включаючи реактивну); 
сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов’язкового державного со-

ціального страхування або бюджетів, отриманих платником податку.
Не включаються до складу валового доходу:
4.2.15. Вартість основних фондів безоплатно отриманих платником по-

датку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законо-
давством:
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якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної ви-
конавчої влади;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами 
об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, ка-
налізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої 
влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності об’єктів соці-
альної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 
цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримували-
ся за їх рахунок.

Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим під-
пунктом, приймаються на баланс за ринковою (оціночною) вартістю і з 
метою оподаткування не підлягають амортизації.

Порядок безоплатної передачі таких основних фондів встановлюється 
Кабінетом Міністрів України».

Згідно з п. 1.23 ст. 1 цього ж Закону «безоплатно надані товари (роботи, 
послуги) – це:

товари, що надаються платником податку згідно з договорами даруван-
ня, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенса-
ції вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів чи їх 
повернення, або без укладення таких угод;

роботи та послуги, які надаються платником податку без вимоги про 
компенсацію їх вартості;

товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне збері-
гання і використані нею в її виробничому або господарському обороті».

Як було вказано, наявність залізничної колії за місцем знаходження на 
ст. Машівка була встановлена за наслідками проведеної інвентаризації і є 
надлишком неоприбуткованого майна. Отже, підприємство не отримувало 
вказану залізничну колію від іншого суб’єкта господарювання на умовах 
зазначених у п. 1.23 ст. 1 Закону № 283/97-ВР, а відповідно й не можливо 
застосовувати для цілій оподаткування даної операції норми пп. 4.1.6 п. 4.1 
і пп. 4.2.15 п. 4.2 ст. 4 цього Закону, які стосуються лише оподаткування 
безоплатно наданих товарів (робіт, послуг) та основних засобів.

Таким чином встановлено, що Законом № 283/97-ВР не визначений по-
рядок оподаткування виявлених надлишків майна (основних засобів), а від-
повідно до ст. 15 цього Закону «Порядок внесення змін до Закону»:

«Ставки податку на прибуток, пільги щодо податку, об’єкт оподаткуван-
ня, порядок обчислення оподатковуваного прибутку, строки і порядок спла-
ти та зарахування податку до бюджетів можуть встановлюватися та зміню-
ватися лише шляхом внесення змін до цього Закону».

З огляду на проведене дослідження встановлено, що висновки Акта до-
кументальної перевірки стосовно безпідставного заниження валового до-
ходу ДП «Спецбуд» за IV квартал 2004 р. внаслідок неоприбуткування за-
лізничної колії за місцем знаходження на ст. Машівка не підтверджуються 
наданим на дослідження документами та не відповідають чинному подат-
ковому законодавству України.
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А. М. Лисенко, завідувач лабораторії 
Дніпропетровського НДІСЕ

ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ
З ВИКОНАННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

Розглянуто особливості проведення судово-економічних досліджень, 
пов’язаних з виконанням будівельних робіт за бюджетні кошти, у тому 
числі проведення комплексних будівельно-технічних та економічних експер-
тиз. Приділено увагу питанням, що стосуються специфіки документаль-
ного оформлення фінансово-господарських операцій у будівництві із залу-
ченням бюджетних коштів.

Рассмотрены особенности проведения судебно-экономических исследо-
ваний, связанных с выполнением строительных работ за бюджетные 
средства, в том числе проведение комплексных строительно-технических 
и экономических экспертиз. Уделено внимание вопросам, касающимся спе-
цифики документального оформления финансово-хозяйственных операций 
в строительстве с привлечением бюджетных средств.

З розвитком ринкових відносин в Україні дуже динамічно почала розви-
ватися будівельна галузь. Поява нових технологій, нові форми економічних 
відносин суб’єктів господарювання приводять до виникнення нових право-
вих (договірних) відносин, у таких умовах неминучими є постійні зміни в 
законодавстві, що знаходить своє висвітлення в бухгалтерському та подат-
ковому обліках будівельних операцій. Бухгалтерський облік у будівництві є 
досить складним, це пов’язано зі специфікою господарських операцій, особ-
ливістю об’єктів обліку, значною кількістю спеціальних нормативних актів 
і тісним поєднанням бухгалтерських, податкових та юридичних аспектів при 
проведенні будівництва.

Будівництво є складним, довготривалим і досить затратним процесом, 
саме тому в при його здійсненні виникає багато проблемних питань, 
пов’язаних з виконанням договірних зобов’язань, якістю та обсягами ви-
конаних робіт, оплатою за виконані роботи та ін.

З метою запобігання зловживанням при використанні бюджетних коштів 
особливу увагу контролюючі та правоохоронні органи приділяють будівни-
цтву із залученням бюджетних коштів. Досить часто в правоохоронних, 
контролюючих органів і суб’єктів господарювання виникають питання щодо 
правильності, відповідності чинним нормам та законності оформлення гос-
подарських операцій, пов’язаних з будівництвом. Експертна практика свід-
чить, що останнім часом значно зросла кількість досліджень, що стосують-
ся виконання будівельних робіт із залученням бюджетних коштів.

Питання, які ставляться на вирішення експертам у таких справах можна 
поділити на ті, що стосуються бухгалтерського обліку, оподаткування, пра-
вильності документального оформлення операцій та їх відповідність ви-
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могам чинних нормативних актів і належать до компетенції експертів-
економістів, і питання, для вирішення яких також необхідно встановлювати 
фактичні обсяги виконаних будівельних робіт, кількість використаних буді-
вельних матеріалів, що належить до компетенції експертів-будівельників. З 
урахуванням висновків будівельно-технічної експертизи, експертами-
економістами вирішуються питання стосовно не цільового використання 
бюджетних коштів, порядку отримання та списання бюджетних коштів для 
будівництва, визначаються суми безпідставно перерахованих коштів з ура-
хуванням обсягів фактично виконаних робіт, кількості використаних мате-
ріалів тощо.

При проведенні досліджень, пов’язаних з виконанням будівельних робіт 
за бюджетні кошти, необхідно враховувати ряд особливостей бюджетної 
системи України. Перш за все, бюджетне фінансування – це виділення коштів 
з державного або місцевих бюджетів для здійснення запланованих видатків, 
правове регулювання якого відбувається на підставі Бюджетного кодексу 
України. Фінансування для виконання робіт із залученням державних коштів 
одержують безпосередньо розпорядники бюджетних коштів на підставі за-
тверджених кошторисів. Відповідно до чинного законодавства бюджетні 
кошти повинні використовуватись економно, ефективно, раціонально та на 
цілі, передбачені кошторисом. З метою ефективного використання бюджет-
них коштів було введено в дію Закон «Про закупівлю товарів, робіт та послуг 
за державні кошти» від 22 лютого 2000 р. № 1490-ІІІ, але він втратив чин-
ність. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2008 р. № 274 
введено в дію Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт та послуг 
за державні кошти, яке застосовується до всіх закупівель товарів, робіт і 
послуг, що повністю або частково здійснюються за рахунок державних кош-
тів, за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) 
становить не менше ніж 100 тис. грн, а робіт – 300 тис. грн.

Визначення предмета закупівлі робіт здійснюється замовником відпо-
відно до пп. 12 п. 2 цього Тимчасового положення на основі Правил визна-
чення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, а також Відомчих будівельних 
норм ВБН Г.1-218-182:2006 «Класифікація робіт з ремонтів автомобільних 
доріг загального користування». На будівництво об’єкта повинен бути скла-
дений окремий проект і кошторис або кошторисний розрахунок (об’єктний 
кошторис або об’єктний кошторисний розрахунок). Об’єктом будівництва є 
кожна відокремлена будівля (виробничий корпус або цех, склад, житловий 
будинок тощо) чи споруда (міст, тунель, платформа, дорога тощо) з усіма 
улаштуваннями (галереями, естакадами тощо), змонтованим устаткуванням, 
меблями, інвентарем, підсобними і допоміжними пристроями, що є 
невід’ємними від неї, а також за потреби з інженерними мережами, які при-
лягають до неї. При проведенні будівництва або капітального ремонту вза-
ємовідносини замовника та підрядника оформлюються підрядним догово-
ром. При встановленні вартості будівництва чи реконструкції із залученням 
бюджетних коштів, обов’язковою умовою є застосування правил ДБН.

За кількістю спеціалізованих нормативних актів будівельна галузь значно 
випереджає інші галузі народного господарства, особливо важливим є докумен-



517

Судово-економічна експертиза

тальне оформлення операцій при проведенні будівництва за державні кошти. 
Наказом Державного комітету статистики України та Державного комітету 
України з будівництва та архітектури від 21 червня 2002 р. № 23/75 затвердже-
ні типові форми та вимоги до первинних документів, що використовуються в 
будівництві: № КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт» і № КБ-3 
«Довідка про вартість виконаних підрядних робіт». Складання цих форм для 
підрядників і субпідрядників є обов’язковим. Методологічні засади формуван-
ня підрядниками в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати, 
пов’язані з виконанням будівельних контрактів, визначаються Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти».

Напрямок і методика експертного дослідження залежить від поставлених 
питань та обставин справи. У справах, що стосуються нецільового викорис-
тання бюджетних коштів при проведені будівництва або капітального ре-
монту, встановлення розміру безпідставного списання грошових коштів, 
матеріалів доцільно призначати комплексні експертизи.

Об’єктами досліджень при проведенні судово-економічних експертиз, 
пов’язаних з господарськими операціями в будівництві із залученням коштів 
бюджету, є:

— договірна документація;
— документи, якими визначається обсяг, розподіл і цільове призначення 

бюджетних коштів – кошториси, довідки про внесення змін до кошторисів;
— первинні документи, що використовуються в будівництві: № КБ-2в і 

№ КБ-3;
— первинні та зведені документи бухгалтерського обліку – головні 

книги, журнали-ордери, меморіальні ордери, виписки банку (казначейства), 
касові книги з прибутковими та видатковими касовими ордерами, звіти ка-
сира тощо;

— матеріали інвентаризацій будівельних матеріалів, незавершеного 
будівництва;

— при виконанні комплексних експертиз – висновки експертів-
будівельників, щодо визначення фактичного обсягу виконаних будівельних 
робіт або використаних будівельних матеріалів;

— акти звірень між замовниками та підрядниками, субпідрядниками;
— інші матеріали справи (акти документальних перевірок, довідки).
Обсяг документів, що подаються на дослідження, та інші джерела ін-

формації визначаються конкретними обставинами кримінальної справи і 
питаннями, поставленими перед експертом.

При проведенні економічних досліджень операцій, пов’язаних з будівни-
цтвом із залученням бюджетних коштів, експерт застосовує методи економіч-
ного аналізу планових документів, кошторисної документації, розрахунків 
стосовно планування витрат і спеціальні методи експертного дослідження: 
документальної перевірки та зіставлення. Експерт перевіряє відповідність 
наданих документів бухгалтерського обліку і звітності вимогам нормативних 
актів, проводить дослідження спеціальними прийомами і способами.

Процес дослідження складається з таких етапів:
— аналіз планових документів, кошторисної документації, розрахунків 

стосовно планування витрат;
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— перевірки обліково-звітних даних щодо відповідності їх первинним 
документам, повноти відображення операцій в облікових регістрах, відпо-
відності відображення операцій в обліку вимогам методології та практики 
бухгалтерського обліку і нормативним документам;

— при виконанні комплексних експертиз зіставлення даних щодо вста-
новлених фактичних обсягів виконаних будівельних робіт і їх вартості із 
даними про оплату виконаних робіт, придбаних матеріалів тощо;

— формування висновку на підставі проведеного дослідження.
Деякі особливості проведення судово-економічних досліджень, 

пов’язаних з виконанням будівельних робіт із залученням бюджетних коштів, 
розглянемо на прикладі. Постановою слідчого призначено проведення 
судово-економічної експертизи, на вирішення якої поставлені питання:

— У якому обсязі управлінням капітального будівництва міської ради були 
перераховані грошові кошти приватному підприємству (ПП) за виконані ро-
боти за договором підряду? Якими документами це підтверджується?

— Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо 
необґрунтованого перерахування Управлінням капітального будівництва бю-
джетних коштів на рахунок ПП за виконані роботи за договором підряду?

При цьому слід вказати, що за матеріалами перевірки КРУ встановлено, 
що будівельні роботи, які проводилися за договором підряду та відображені 
в акті № КБ-2в, виконані не в повному обсязі та неналежним чином, а оплата 
за них здійснена в повному обсязі за рахунок коштів місцевого бюджету.

Тобто для вирішення другого питання експерту необхідно визначити, чи 
мало місце завищення обсягів виконаних робіт і вартості матеріалів за до-
говором підряду, вирішення такого питання передбачає наявність спеціаль-
них знань стосовно виконання будівельних робіт і належить до компетенції 
експертів-будівельників. Отже, у даному випадку є необхідним проведення 
комплексного будівельно-технічного та економічного дослідження, у якому 
питання стосовно сум перерахованих грошових коштів, їх документального 
оформлення, відповідність відображення господарських операцій у бухгал-
терському обліку та звітності підприємства встановлюють експерти-
економісти, а обсяги фактично виконаних робіт та їх відповідність актам 
приймання виконаних підрядних робіт визначають експерти-будівельники. 
У нашому прикладі сума необґрунтовано перерахованих Управлінням капі-
тального будівництва бюджетних коштів на рахунок ПП за виконані роботи 
за договором підряду встановлюється експертом-економістом, як різниця 
між сумою перерахованих грошових коштів і фактичною вартістю виконаних 
будівельних робіт, що встановлена експертом-будівельником.

Крім того, під час проведення судово-економічних досліджень, пов’язаних 
з виконанням будівельних робіт із залученням бюджетних коштів, слід звер-
тати увагу на те, що бухгалтерський облік організацій, які є розпорядниками 
бюджетних коштів, відрізняється від бухгалтерського обліку госпрозрахунко-
вих організацій. Для відображення в бухгалтерському обліку господарських 
операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок 
коштів державного або місцевих бюджетів, розроблено План рахунків бухгал-
терського обліку бюджетних установ, який затверджено наказом Головного 
управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 р. № 114.
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Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюють органи Дер-
жавного казначейства України, що передбачено ст. 48 Бюджетного кодексу 
України. Дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності бюджетних 
установ повинні відповідати даним казначейського обліку. Усі фінансові 
зобов’язання розпорядників бюджетних коштів обліковуються органами 
Державного казначейства України в бухгалтерському обліку та звіряються 
з даними звітів розпорядників бюджетних коштів. 

Відповідно до Бюджетного кодексу та Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» наказом Державного казначейства 
України від 26 грудня 2003 р. № 242 затверджено Інструкцію з обліку коштів, 
розрахунків та інших активів бюджетних установ. Інструкцією встановлено 
єдині вимоги до порядку ведення бюджетними установами бухгалтерського 
обліку руху коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Дер-
жавного казначейства, розрахунків з дебіторами й інших активів.

Особливу увагу при дослідженні цільового використання бюджетних 
коштів слід звертати на кошти, які бюджетні установи отримують на вико-
нання окремих програм з будівництва нових об’єктів або реконструкції вже 
діючих. Класифікація розпорядників бюджетних коштів та їх повноваження 
визначені в ст. 21, 22 Бюджетного кодексу України. Експерту слід врахову-
вати, що для виконання будівельних робіт, у тому числі за бюджетні кошти, 
угоди можуть укладатися з юридичними або фізичними особами, що не 
мають статусу бюджетної установи, але згідно з БК вони є одержувачами 
бюджетних коштів і несуть відповідальність як учасники бюджетного про-
цесу. Статтею 121 БК передбачена цивільна, дисциплінарна, адміністратив-
на та кримінальна відповідальність за порушення бюджетного законодавства 
в порядку, визначеному законами України.

Розглянутий матеріал не може охопити весь спектр проблем, що вини-
кають перед судовим експертом при проведенні досліджень господарських 
операцій, пов’язаних з виконанням будівельних робіт із залученням коштів 
Державного бюджету. Кожну ситуацію експерту необхідно розглядати за-
лежно від обставин справи та поставлених на його вирішення питань.

Н. І. Пономаренко, науковий співробіт-
ник Харківського НДІСЕ,
О. В. Манякіна, молодший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ 
З ПРОДАЖУ-КУПІВЛІ ЗЕМЛІ

Зазначено нормативні та законодавчі акти України, що регулюють 
питання оподаткування операцій, пов’язаних з придбанням і продажем 
землі. Визначено причини, за якими думка фахівця не збігається з думкою 
працівників Державної податкової інспекції з цього питання.
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Указаны нормативные и законодательные акты Украины, которые 
регулируют вопрос налогообложения операций, связанных с приобретением 
и продажей земли. Определены причины, по которым мнение специалиста 
не совпадает с мнением работников Государственной налоговой инспекции 
по этому вопросу.

Тематика цієї статті виникла внаслідок аналізу практики досліджень з 
питання оподаткування податком на прибуток і додану вартість операцій, 
пов’язаних з купівлею земельних ділянок. Основна проблема цих досліджень 
полягає в особливості земельних ділянок як товару й особливому порядку 
оподаткування операцій, пов’язаних з купівлею-продажем цих ділянок.

Для того щоб розібратися в ситуації, яка склалася, звернемося до чин-
ного законодавства України з оподаткування. Законом України «Про вне-
сення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”» 
від 24 грудня 2002 р. № 349-IV, що набрав чинності з 1 січня 2003 р. (далі 
– Закон № 349-IV), ст. 8 Закону України «Про оподаткування прибутку під-
приємств» від 28 грудня 1994 р. № 334/94-ВР (у редакції Закону України від 
22 травня 1997 р. № 283/97-ВР (далі – Закон № 283/97-ВР) доповнено п. 8.9, 
яким визначено порядок обліку з метою оподаткування операцій із землею 
та її капітальним поліпшенням, а саме операцій з:

— продажу або купівлі землі як окремого об’єкта власності;
— продажу землі, одержаної у власність у процесі приватизації;
— придбання об’єкта нерухомого майна (нерухомості) разом із землею, 

яка знаходиться під таким об’єктом чи є передумовою для забезпечення 
функціонального використання такого об’єкта нерухомості відповідно до 
норм, визначених законодавством;

— придбання або відчуження землі як окремого об’єкта власності іншим 
чином.

Так, відповідно до пп. 8.9.1 ст. 8 Закону № 283/97-ВР платник податку 
веде окремий облік операцій з продажу або купівлі землі як окремого об’єкта 
власності. Витрати, пов’язані з таким придбанням, не підлягають включен-
ню до валових витрат звітного податкового періоду або до групи основних 
фондів з метою амортизації. Якщо в майбутньому цей платник податку про-
даватиме об’єкт нерухомого майна із землею під цим об’єктом, разом чи 
окремо, такий платник податку повинен відобразити в обліку окремий про-
даж об’єкта нерухомого майна та землі. Тобто, якщо платник податку при-
дбав земельну ділянку окремо від об’єкта нерухомого майна, розташовано-
го на ній, він веде окремий облік цієї ділянки.

У разі, коли об’єкт нерухомого майна (нерухомість) придбається плат-
ником податку разом із землею, яка знаходиться під таким об’єктом чи є 
передумовою для забезпечення функціонального використання такого об’єкта 
нерухомості відповідно до норм, визначених законодавством, амортизації 
підлягає сукупна вартість такого основного фонду та такої землі за нормами, 
визначеними ст. 8 Закону № 283/97-ВР, для основних фондів групи 1. При 
цьому норми пп. 8.9.1 ст. 8 зазначеного Закону не застосовуються. Тобто, у 
майбутньому така земля не може бути відчужена як окремий об’єкт влас-
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ності, а з метою оподаткування вважається, що її вартість включається до 
вартості об’єкта нерухомості.

Якщо в майбутньому такий окремий об’єкт власності, як земельна ді-
лянка, продається, платник податків включає до складу валового доходу 
позитивну різницю між сумою доходу, одержаного в результаті такого про-
дажу, і сумою видатків, пов’язаних із придбанням землі, збільшених на ко-
ефіцієнт індексації, визначений у пп. 8.3.3 ст. 8 Закону № 283/97-ВР. У разі, 
якщо видатки (з урахуванням індексації), понесені у зв’язку із придбанням 
земельної ділянки, перевищують дохід, одержаний унаслідок його продажу, 
збиток від такої операції не включається до складу валових видатків і від-
шкодовується за рахунок власних коштів платника податків.

Згідно з пп. 8.1.2 ст. 8 Закону № 283/97-ВР амортизації підлягають ви-
трати на капітальні поліпшення землі, не зв’язані з будівництвом, а саме: 
іригація, осушення, збагачення та інші подібні капітальні поліпшення землі. 
Амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 ведеться до досяг-
нення балансової вартості такого об’єкта 100 неоподатковуваних податком 
мінімумів доходів громадян (1700 грн). Після цього залишкова вартість та-
кого об’єкта включається до складу валових видатків за результатами від-
повідного податкового періоду, а його вартість прирівнюється до нуля.

Отже, слід констатувати, що сама земельна ділянка в податковому об-
ліку не амортизується і її вартість не може включатися до складу валових 
витрат підприємства.

При оподаткуванні операцій з поставки (продажу, передачі) земельних ді-
лянок ПДВ необхідно враховувати норми пп. 5.1.17 ст. 5 Закону України «Про 
податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР (далі – Закон про 
ПДВ), відповідно до якого звільняються від оподаткування операції з поставки 
(продажу, передачі) земельних ділянок, земельних паїв, крім тих, що знаходять-
ся під об’єктами нерухомого майна та включаються до їх вартості відповідно 
до законодавства (з урахуванням положень пп. 5.1.19 ст. 5 Закону про ПДВ).

У той же час згідно з пп. 5.1.19 цього Закону звільненню від оподатку-
вання ПДВ підлягають операції з безоплатної приватизації житлового фон-
ду, присадибних ділянок і земельних паїв відповідно до законодавства, а 
також з надання послуг, одержання яких є передумовою приватизації жит-
лового фонду, присадибних ділянок і земельних паїв, а також приватизації 
цілісних майнових комплексів.

Таким чином, якщо здійснюється операція з поставки (продажу, переда-
чі) земельної ділянки, котра знаходиться під об’єктом нерухомості як окре-
мого об’єкта, то така операція з відчуження звільняється від оподаткування 
ПДВ (за умови відображення в обліку такої ділянки як окремого об’єкта).

У разі, коли здійснюються операції з поставки (продажу, передачі) 
об’єкта нерухомості разом із землею, яка знаходиться під таким об’єктом і 
включається до його вартості (та підлягає амортизації), то такі операції під-
лягають оподаткуванню ПДВ на загальних підставах. Якщо поставці (про-
дажу, передачі) підлягає об’єкт нерухомості без землі, на якій знаходиться 
така нерухомість, то така операція з відчуження нерухомого об’єкта опо-
датковується ПДВ у загальновстановленому порядку.

Слід зазначити, що при веденні обліку з метою оподаткування операцій із 
землею норми Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», 
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затвердженого наказом Мінфіну України від 27 квітня 2000  р. № 92, не застосо-
вуються, оскільки це не передбачено нормами п.  8.9 ст. 8 Закону № 283/97-ВР.

У бухгалтерському обліку земля відображається як окремий об’єкт основних 
коштів на передбаченому для цього спеціальному субрахунку 101 «Земельні ді-
лянки». Однак вважаємо за необхідне відмітити, що це відображення почнеться 
з моменту одержання державного акта на землю. До цього всі витрати, пов’язані 
із придбанням землі й одержанням всіх прав на неї, відображаються на субрахун-
ку 152 «Придбання (виготовлення) основних коштів». Як і в податковому обліку, 
у бухгалтерському обліку вартість землі не підлягає амортизації.

Наведемо приклад застосування норм податкового законодавства сто-
совно операцій, пов’язаних з придбанням земельних ділянок, працівниками 
Державної податкової інспекції (ДПІ). В акті ДПІ м. Харкова «Про резуль-
тати виїзної планової перевірки ТОВ «Х» за період з 01.01.2006 р. по 
31.03.2007 р.» зазначено, що підприємством в порушення пп. 8.9.1 п. 8.9 ст. 8 
Закону № 283/97-ВР, у IV кварталі 2006 р. було придбано земельну ділянку. 
У зв’язку з таким придбанням використовувалися послуги інших підпри-
ємств для оформлення даної земельної ділянки. Так у IV кварталі 2006 р. 
ТОВ «Х» було надано послуги з оформлення технічної документації ТОВ 
«0» згідно з договором (акт виконаних робіт від 20.10.2006  р.) на загальну 
суму ХХХ грн. А відповідно до пп. 8.9.1 Закону України № 283/97-ВР плат-
ник податку веде окремий облік операцій з продажу або купівлі землі як 
окремого об’єкта власності. Витрати, пов’язані з таким придбанням, не під-
лягають включенню до валових витрат звітного податкового періоду або до 
групи основних фондів з метою амортизації.

На дослідження було надано копію договору, згідно з яким ТОВ «Х», з 
одного боку, а ТОВ «0» – з другого, уклали договір про нижчезазначене:

«1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання про 
надання інформаційно-консультаційних послуг з визначення вартості окре-
мих активів підприємства, результати яких оформляються в письмовій 
формі у вигляді звіту. ‹...›

2.1. Загальна вартість послуг, що надаються Виконавцем робіт, складає 
суму ХХХ грн. Виконавець є платником єдиного податку. ‹...›

2.3. При передачі звіту підписується Акт здавання-приймання робіт».
Крім того, на дослідження було надано копію акта здавання-приймання 

робіт до цього договору з відповідними підписами та печатками сторін.
Експерт у своєму висновку зазначив, що земельні ділянки, які описано 

в акті перевірки, були придбані 10.08.2006 р., проте договір з надання інфор-
маційних послуг було укладено лише 11.10.2006 р., а акт здавання-приймання 
виконаних робіт підписано 20.10.2006 р., тобто після придбання земельних 
ділянок і тому він не може бути пов’язаний саме з придбанням земельних 
ділянок, про що вказано в акті перевірки. Враховуючи наведене, висновки 
акта ДПІ м. Харкова про завищення суми валових витрат у IV кварталі 2006 р. 
у сумі ХХХ грн внаслідок недодержання ТОВ «Х» вимог пп. 8.9.1 п. 8.9 ст. 8 
Закону №  283/97-ВР експертом не підтверджені.

Зазначені підходи дозволяють більш докладно обґрунтовувати висновки 
експертів при вирішенні питання оподаткування операцій, пов’язаних з при-
дбанням земельних ділянок.
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Т. В. Марченко, молодший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ,
О. В. Степанова, молодший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЕКСПЕРТНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМЦІВ

Запропоновано шляхи вирішення деяких проблем проведення експертних 
досліджень неофіційної облікової документації, що відображає господарські 
операції суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб.

Предложены пути решения некоторых проблем проведения экспертных 
исследований неофициальной учетной документации, отражающей 
хозяйственные операции субъектов предпринимательской деятельности – 
физических лиц.

Одним з основних завдань судово-економічної експертизи є повне і 
всебічне дослідження експертом документів бухгалтерського і податкового 
обліку, а також інших матеріалів справи, тому робота з об’єктами досліджен-
ня є важливою складовою при наданні експертного висновку. Досить часто 
на вирішення судово-економічної експертизи слідчими органами або судом 
ставляться завдання про підтвердження висновків актів перевірок з питань 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності 
фізичної особи (далі – СПД-ФО).

У законодавстві України порядок ведення обліку діяльності фізичних 
осіб чітко не визначений. У більшості випадків СПД-ФО ведуть господар-
ський облік з використанням неофіційної облікової документації у вигляді 
чорнових записів у зошитах, які не відповідають вимогам стандартів бух-
галтерського обліку, що при перевірці руху товарно-матеріальних цінностей, 
їх наявності на певну дату може призвести до суперечностей між наймани-
ми працівниками та роботодавцем і виникнення нестач.

На підставі даних, відображених у чорнових зошитах або інших доку-
ментах, що не є бухгалтерськими, перевіряючі в актах перевірок виводять 
матеріальні збитки. Після чого, слідчі органи призначають судово-економічну 
експертизу і на вирішення експерта ставлять питання про підтвердження 
висновків цих актів.

Разом з постановою про призначення експертизи на дослідження нада-
ються документи з обліку господарських операцій СПД-ФО у вигляді чор-
нових записів, зошитів, не засвідчених копій документів, які не є бухгалтер-
ськими, тобто не оформлені відповідно до вимог бухгалтерського обліку та 
не відповідають первинним документам.

Достовірність експертного дослідження залежить від якості та юридич-
ної обґрунтованості первинної документації, тобто відповідності її чинним 
нормативно-правовим актам про документальне забезпечення обліку і 
контро лю фінансово-господарської діяльності підприємців.
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Унаслідок того, що в неофіційних даних можуть бути необумовлені ви-
правлення, нерозбірливі записи в ксерокопіях, дані при перевірці контролю-
ючими органами та проведенні експертизи можуть бути перекручені, а ре-
зультати висновків – не відповідати дійсним даним обліку приватного під-
приємця.

Однак експерт може описувати такі документи, а саме: досліджувати, 
вказуючи на невідповідність оформлення документа чинному законодавству, 
неточність у викладі його реквізитів, арифметичні помилки, але не виходя-
чи за межі своєї компетенції. Невідповідність складених документів законо-
давству в актах перевірок перевіряючими в більшості випадків навіть не 
згадується.

Використання експертом неофіційних записів можливе тільки за таких 
умов:

— у разі якщо їх походження і зміст зафіксований у строго встановле-
ному порядку (тобто коли їх походження відображено в матеріалах справи, 
дані, які в них містяться, підтверджені доказами, прийнятими органами роз-
слідування чи судом як достовірні та підлягають дослідженню);

— у разі якщо вони надані експерту як облікові документи.
Тобто неофіційну облікову інформацію, представлену експертам на до-

слідження, необхідно пов’язувати і зіставляти з даними первинних бухгал-
терських документів.

Згідно з п. 3.1. Інструкції про призначення та проведення судових екс-
пертиз та експертних досліджень від 8 жовтня 1998 р. № 53/3 експертиза 
проводиться після надання особою або органом, що призначили експертизу, 
матеріалів, оформлених відповідно до вимог процесуального законодавства 
і цієї Інструкції.

Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV первинні та 
зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машин-
них носіях і повинні мати такі обов’язкові реквізити:

— назва документа (форми);
— дата і місце складання;
— назва підприємства, від імені якого складений документ;
— зміст і обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської 

операції;
— посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та 

правильність її оформлення;
— особистий підпис або інші дані, що дають можливість ідентифікува-

ти особу, що брала участь у здійсненні господарської операції.
Порядок документального відображення фінансово-господарських опе-

рацій у бухгалтерському обліку підприємств також регулюється Положенням 
про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердже-
ним наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88, від-
повідно до п. 2.4 якого первинні документи (на паперових і машинозчитува-
них носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні 
мати такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких 
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складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце скла-
дання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартіс-
ному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та 
здійснення господарської операції і складання первинного документа.

При дослідженні надані документи повинні бути перевірені експертом, 
як за суттю відображених у них операцій, так і на наявність у них обов’язкових 
реквізитів, передбачених законодавством.

На підставі даних тільки неофіційної облікової документації експерт-
економіст робить висновок умовний або про те, що на поставлене питання 
відповісти не надається за можливе, а такі відповіді не влаштовує ні слідчі ор-
гани, ні підприємця. Це відбувається у зв’язку з тим, що експерт не має права:

— оцінювати надані на дослідження документи;
— не приймати на дослідження ці документи.
Висновки актів перевірок можуть бути підтверджені або спростовані за 

умови визнання слідчим органом або судом даних, відображених у докумен-
тах, що не відповідають вимогам стандартів бухгалтерського обліку, як доказ 
у справі.

Наказом Президента України «Про спрощену систему оподатковування, 
обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва» від 3 липня 1998 р. 
№ 727/98 встановлене таке:

п. 1 ‹...› спрощена система оподаткування, обліку та звітності запрова-
джується для ‹...› фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність 
без створення юридичної особи і в трудових відносинах з якими, включаю-
чи членів їх сімей, протягом року перебуває не більше 10 осіб та обсяг ви-
ручки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не переви-
щує 500 тис. грн ‹...›

п. 4 ‹...› форма книги обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуван-
ню відповідно до цього Наказу, і порядок її ведення суб’єктами малого під-
приємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та 
звітності, встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Статтею 51 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV 
встановлено, що до підприємницької діяльності фізичних осіб застосову-
ються нормативно-правові акти, які регулюють підприємницьку діяльність 
юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті 
відносин.

У зв’язку з тим, що законодавчо облік діяльності фізичних осіб не ви-
значений, на них поширюються нормативно-правові акти, які регулюють 
підприємницьку діяльність юридичних осіб. У цьому разі, наприклад, при 
призначенні експертизи на вирішення експертам-економістам найчастіше 
ставиться питання: Чи підтверджується документально зазначена в акті 
ревізії нестача товарно-матеріальних цінностей у магазині «Х» СПД-ФО 
Іванова І. І.?

Експерти зазначають, що при визначенні нестачі ТМЦ, якщо СПД-ФО 
є платником єдиного податку, необхідні:

— наявність актів інвентаризації ТМЦ і коштів на відповідну дату;
— встановлення документально підтверджених залишків з урахуванням 

прибутково-видаткових операцій на відповідну дату;
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— наявність книги обліку доходів і витрат, що ведуть особи – СПД-ФО 
протягом календарного року;

— книги внутрішнього обліку, що ведуть наймані робітники;
— трудові договори між працівником і роботодавцем;
— договори про матеріальну відповідальність найманих робітників;
— зіставлення фактичної наявності ТМЦ з документально підтвердже-

ними залишками ТМЦ на відповідну дату.
У п. 3 ст. 2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» передбачено, що суб’єкти підприємницької діяльності, 
яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного 
обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і надають фінансову 
звітність у порядку, установленому законодавством про спрощену систему 
обліку і звітності.

В Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 
товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахунків, за-
твердженій наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. 
№ 69 (зі змінами і доповненнями) (далі – Інструкція), зазначено:

п. 1 Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні» для підтвердження правильності і достовірності даних бухгал-
терського обліку та звітності передбачене проведення підприємствами, їх 
об’єднаннями і господарськими організаціями незалежно від форм власнос-
ті інвентаризації майна, засобів і фінансових зобов’язань;

п. 3 Проведення інвентаризації є обов’язковим: ‹...›
г) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей 

(на день встановлення таких фактів).
Наведені витяги з Інструкції, поширюються на підприємства, їх 

об’єднання та господарські організації. Однак зазначена Інструкція містить 
загальні принципи проведення інвентаризації ТМЦ, які можуть бути засто-
совані й до СПД-ФО.

При вирішенні питання, поставленого експерту-економісту, можуть ви-
никнути такі невідповідності при дослідженні наданих документів:

— в інвентаризаційній відомості не містяться ідентифікаційні ознаки 
товару, відсутні номенклатурні або інвентарні номери цінностей, не визна-
чені залишки ТМЦ на день проведення інвентаризації, не зазначено одини-
ці виміру, що не відповідає вимогам Інструкції;

— відсутні порівнювальні відомості щодо цінностей, стосовно яких при 
інвентаризації встановлені відхилення від даних обліку, що не дає можливос-
ті зіставити дані бухгалтерського обліку з фактичними даними, виявленими 
при інвентаризації та зафіксованими в інвентаризаційних відомостях;

— у матеріалах справи відсутні звіти з підтверджуючими документами 
матеріально-відповідальної особи, у тому числі й на момент проведення 
інвентаризації;

— у зошитах внутрішнього обліку зазначені загальні цифри надходжен-
ня та видатків ТМЦ без розшифровки номенклатури товару та його ціни, а 
також без посилань на відповідні прибуткові та видаткові накладні, що не 
дає можливості зіставити дані первинних документів з даними внутрішньо-
го обліку;
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— записи в наданих документах мають необумовлені виправлення (тоді 
як відповідно до п. 4.1 ст. 4. Положення про документальне забезпечення 
записів у бухгалтерському обліку у тексті та цифрових даних первинних 
документів, облікових регістрів і звітів підчистки і необумовлені виправлен-
ня не допускаються);

— у матеріалах справи відсутні договори про повну матеріальну відпо-
відальність працівників (тоді як відповідно до ст. 1351 Кодексу законів про 
працю України від 10 грудня 1971 р. (зі змінами і доповненнями) повинний 
бути укладений письмовий договір про взяття на себе працівником повної 
матеріальної відповідальності за незабезпечення зберігання майна та інших 
цінностей, переданих йому для збереження або для інших цілей.

Таким чином, з урахуванням наведеного експертам не надається за мож-
ливе документально підтвердити зазначену в акті ревізії нестачу ТМЦ. У 
подібних випадках доцільним є використання таких прийомів досліджень:

— зіставлення даних книги обліку доходів і видатків підприємця з да-
ними прибуткових і видаткових накладних, тому що записи в облікових 
регістрах цієї книги проводяться на підставі первинних документів, які 
фіксують факти здійснення господарських операцій;

— зіставлення інформації, що міститься в документах, які не відповіда-
ють вимогам стандартів бухгалтерського обліку, з даними книг доходів і 
видатків та первинних документів.

На нашу думку, з метою запобігання правопорушенням, доцільно за-
конодавчо передбачити необхідність ведення спрощеного бухгалтерського 
обліку фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

Г. В. Ярошеня, заведующая Севасто-
польским отделением Харьковского 
НИИСЭ,
Е. В. Кузнецова, заведующая сектором 
Севастопольского отделения Харьков-
ского НИИСЭ

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЕ КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Розглянуто проблеми визначення відповідно до бюджетного законодав-
ства статусу грошових коштів, що надійшли на спеціальний рахунок дер-
жавної установи, та їх цільового використання органами місцевого само-
врядування, їх структурними підрозділами.

Рассмотрены проблемы определения в соответствии с бюджетным за-
конодательством статуса поступивших денежных средств на специальный 
счет государственного учреждения и их целевого использования органами 
местного самоуправления, их структурными подразделениями.
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При проведении исследований, связанных с использованием бюджетных 
средств, перед экспертами-экономистами в основном ставятся вопросы, 
касающиеся их целевого использования. В то же время эксперты иногда 
сталкиваются с такими вопросами:

— Какие денежные средства являются бюджетными? 
— Относятся ли к бюджетным денежные средства, поступившие в виде 

компенсации потраченных ранее на разработку строительного проекта, или 
они могут быть определены как инвестиционные средства на развитие 
социальных объектов и не признаются бюджетными средствами?

Законодательством Украины до настоящего времени не определено по-
нятие «бюджетные средства». В ст. 2 Бюджетного кодекса Украины от 
21 июня 2001 г. (далее – БК) даны определения бюджета, местных бюджетов, 
бюджетная классификация, бюджетная программа, бюджетное назначение, 
бюджетная роспись, расходы и доходы бюджета и т. п.

На основании п. 19 ст. 2 БК доходами бюджета являются все налоговые, 
неналоговые и другие поступления на безвозвратной основе, взимание 
которых предусмотрено законодательством Украины (включая трансферты, 
подарки, гранты). В ст. 9 БК предусмотрена следующая классификация до-
ходов бюджета: 1) налоговые поступления; 2) неналоговые поступления; 
3) доходы от операций с капиталом; 4) трансферты.

В ст. 69 БК раскрыт состав доходов местных бюджетов, не учитываемых 
при определении объема межбюджетных трансфертов. В п. 14 этой статьи 
предусмотрено, что к доходам местных бюджетов, не учитываемых при 
определении объема межбюджетных трансфертов, относятся собственные 
поступления бюджетных учреждений, содержащихся за счет средств соответ-
ствующего бюджета.

Постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении переч-
ня групп собственных поступлений бюджетных учреждений, требований 
относительно их образования и направлений их использования» от 17 мая 
2002 г. № 659 (далее – Постановление № 659) утвержден перечень групп 
собственных поступлений бюджетных учреждений, требований относитель-
но их образования и направлений их использования. Этот перечень разра-
ботан для обеспечения надлежащего составления государственного и 
местных бюджетов, их выполнения и направлен на определение единых 
подходов к образованию и использованию собственных поступлений 
бюджетных учреждений с учетом ст. 69 БК.

В соответствии с п. 2 Постановления № 659 собственные поступления 
бюджетных учреждений делятся на две группы. К первой группе относится 
плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями. Эту группу 
образуют поступления от платы за услуги, предоставленные бюджетными 
учреждениями в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами. 
Такие поступления имеют постоянный характер и обязательно планируют-
ся в бюджете.

Вторая группа состоит из других источников собственных поступлений 
бюджетных учреждений. Эту группу образуют средства, перечисленные 
бюджетным учреждениям для выполнения отдельных поручений, а также 
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благотворительные взносы, гранты и подарки. Такие средства не имеют по-
стоянного характера и планируются лишь в случаях, когда они предвари-
тельно определены решениями Кабинета Министров Украины, заключенными 
соглашениями, в том числе международными, календарными планами про-
ведения централизованных мероприятий и т. п. Эта группа содержит такие 
подгруппы:

— благотворительные взносы, гранты и дары;
— средства, которые получают бюджетные учреждения для выполнения 

отдельных конкретных поручений от предприятий, организаций или физи-
ческих лиц, других бюджетных учреждений. К этой подгруппе относятся 
также инвестиции, которые согласно законодательству поступают в 
бюджетные учреждения, в том числе на сооружение жилых домов (подгруп-
па 2).

Собственные поступления бюджетных учреждений используются в со-
ответствии с законом о государственном бюджете или решением о местном 
бюджете по определенным направлениям, а именно: подгруппа 2 второй 
группы – по специально определенным направлениям в случае поступления 
таких средств.

В свою очередь, в Законе Украины «Об инвестиционной деятельности» 
от 18 сентября 1991 г.  № 1560, с изменениями и дополнениями (далее – Закон 
об инвестициях), определено, что инвестициями являются все виды 
имущественных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в 
объекты предпринимательской и других видов деятельности, в результате 
чего создается прибыль (доход) или достигается социальный эффект. Таки-
ми ценностями могут быть:

— средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 
бумаги;

— движимое и недвижимое имущество (дома, сооружения, оборудование 
и другие материальные ценности);

— имущественные права интеллектуальной собственности;
— совокупность технических, технологических, коммерческих и других 

знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и про-
изводственного опыта, необходимого для организации того или другого вида 
производства, но не запатентованных («ноу-хау»);

— права пользования землей, водой, ресурсами, домами, сооружениями, 
оборудованием, а также другие имущественные права;

— иные ценности.
Инвестиции в воссоздание основных фондов и на прирост материально-

производственных запасов осуществляются в форме капитальных вложений, 
т. е. любые доходы бюджетных учреждений (организаций), которые содер-
жатся за счет средств местного бюджета, являются доходами местного бю-
джета и должны использоваться только после утверждения этих доходов 
сессией городского совета, путем внесения изменений в смету.

Более наглядно такую ситуацию рассмотрим на следующем примере. 
Перед экспертами при проведении расследования уголовного дела в отно-
шении должностных лиц Управления капитального строительства городской 
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государственной администрации (УКС ГГА) следователи поставили вопрос: 
Являются ли бюджетными средства, полученные УКС ГГА в качестве ком-
пенсации бюджетных затрат и компенсации инвестиционных средств на 
разработку проектно-технической документации?

Законом Украины «О Государственном бюджете на 2003 г.» от 26 декабря 
2002 г. № 380 (с изменениями и дополнениями) городу из Государственного 
бюджета Украины была выделена субвенция на строительство и приобрете-
ние жилья военнослужащим, участникам боевых действий в Афганистане, 
членам семей военнослужащих, уволенных в запас или в отставку. В 2003 г. 
из указанных средств УКС ГГА было заплачено ЗАО и другим учреждениям 
за проектно-изыскательские работы на строительство жилого дома 
798200 грн. Между городской государственной администрацией и совместным 
украинско-российским предприятием был заключен договор о сотрудниче-
стве от 16 августа 2004 г. Предметом договора являлось объединение усилий 
сторон по проектированию и строительству жилого дома, выполняемого по 
проекту «Жилой дом с встроенными помещениями» (далее – Объект). В 
разделе 2 договора было предусмотрено, что по общему согласованию сто-
рон выполнение функций по проектированию и строительству возложить 
на Управление капитального строительства городской государственной ад-
министрации. Также стороны договорились о заключении генерального 
соглашения относительно строительства Объекта между СУРП «Стройин-
дустрия ЛТД» и УКС ГГА. В обязанности городской государственной адми-
нистрации входило предоставление необходимой документации на земельные 
участки города, отведенные УКС ГГА. Последнее должно было обеспечить 
выдачу данных относительно проектирования и строительства Объекта. 
После перечисления СУРП «Стройиндустрия ЛТД» суммы компенсации 
городская государственная администрация должна была в трехдневной срок 
обеспечить заключение генерального соглашения между УКС и СУРП 
«Стройиндустрия ЛТД».

СУРП «Стройиндустрия ЛТД» согласно договору должно было 
выполнить следующее: принять на себя функции инвестора и генподрядчи-
ка при строительстве и проектировании Объекта; обеспечить финансирова-
ние строительства Объекта в полном объеме, определенном утвержденной 
установленным порядком проектно-сметной документацией (ПСД); финан-
сирование проводить согласно графику финансирования подготовительных 
и строительных работ путем перечисления денежных средств УКС ГГА с 
целевым назначением безналично на его отдельный счет; компенсировать 
УКС ГГА осуществленные им фактические расходы бюджетных средств в 
размере 836668 грн согласно представленным платежным документам и 
произведенному расчету к подписанию генерального соглашения; принять 
участие в паевом строительстве по созданию инженерно-транспортной 
инфраструктуры города, согласно решению городского совета от 22 октября 
2003 г. № 1429. Срок договора был определен до завершения сторонами 
своих обязательств.

Далее 14 сентября 2004 г. было подписано дополнительное соглашение 
к договору. На основании этого соглашения в связи с реорганизацией СУРП 
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«Стройиндустрия ЛТД» и изменением его названия от его имени стало 
выступать ООО «Стройиндустрия ХХІ века». Также были внесены измене-
ния в срок заключения генерального договора – до 10 октября 2004 г. И 
компенсация бюджетных средств в размере 50% от суммы 836668 грн долж-
на быть оплачена в срок до 10 октября 2004 г., а остаток – на момент подпи-
сания генерального договора.

Для проведения исследования были представлены выписки УКС ГГА из 
АКБ «Укрсоцбанк». Согласно этим документам:

Поступление денежных средств от ООО на расчетный счет УКС ГГА
Дата Сумма, грн Назначение

08.10.04 420000,00 Компенсация фактических затрат бюджетных средств 
согласно договору от 16.08.04 г. и доп. 1 от 14.09.04 г. за 
ПСД жилого дома, без НДС (1 поступление)

16.11.04 414667,06 Компенсация фактических затрат бюджетных средств 
согласно договору от 16.08.04 г. и доп. 1 от 14.09.04 г. за 
ПСД жилого дома, без НДС (2 поступление)

Итого 834667,06

Полученная компенсация бюджетных средств была зачислена УКС ГГА 
под видом инвестиционных средств на расчетный счет УКС в АКБ «Укрсоц-
банк». Поступление денежных средств от ООО «Стройиндустрия ХХІ века» 
отражено в представленных для проведения исследования журналах-ордерах 
УКС ГГА по счету 311-15 (Инвестиционный счет) за октябрь и ноябрь 2004 г. 
и главной книге УКС ГГА за 2004 г. по этому же счету.

В ноябре – декабре 2004 г. указанные средства в сумме 834667,06 грн в 
соответствии с распоряжениями городской государственной администрации 
от 10 ноября 2004 г. и 1 декабря 2004 г. были направлены УКС ГГА на стро-
ительство жилого дома (корпус 3). При этом решением сессии городского 
совета от 27 января 2004 г. и изменениями, внесенными решением сессии 
от 22 декабря 2004 г., были утверждены бюджетные расходы по строитель-
ству этого дома только в сумме 1807400 грн, в которую названные 
834667,06 грн не были зачислены.

Таким образом, на основании проведенных исследований эксперты опреде-
лили, что согласно представленным УКС ГГА документам поступившие от 
ООО «Стройиндустрия ХХІ века» на специальный счет в АКБ «Укрсоцбанк» 
денежные средства в сумме 834667,06 грн. по договору о сотрудничестве от 
16 августа 2004 г. перечислены как компенсация фактических затрат бюджетных 
средств. Эти денежные средства относятся к бюджетным средствам, являют-
ся доходом местного бюджета согласно нормам ст. 69 БК и Постановления 
№ 659 и не могут считаться инвестициями. Эти денежные средства должны 
быть внесены как изменения в смету доходов местного бюджета и расходо-
ваться согласно смете расходов, утвержденной городским советом.

Результатом работы экспертов явилось также то, что сессией городского 
совета введены изменения: начиная с 2006 г. при составлении местного го-
родского бюджета его в доходную часть включать собственные поступления 
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бюджетных учреждений и организаций, которые содержатся за счет средств 
городского бюджета. Эти средства могут быть направлены в специальный 
фонд городского бюджета на мероприятия, связанные с организацией предо-
ставления услуг, реализацией продукции и исполнения работ бюджетными 
учреждениями, и другие мероприятия по содержанию этих учреждений со-
гласно законодательству. Перераспределение расходов в пределах общего 
объема главного распорядителя средств, которое приводит к изменению 
утвержденных бюджетных назначений общего и специального фондов, про-
изводится финансовым управлением Городской государственной администра-
ции по согласованию с постоянной комиссией городского совета по вопросам 
бюджета, финансов и социально-экономического развития города, за исклю-
чением собственных доходов бюджетных учреждений. Изменения в распре-
деление и перераспределение расходов из полученных собственных доходов 
бюджетных средств вносятся только по решению городского совета.

В. В. Буколова, старший науковий спів-
робітник Полтавського відділення Хар-
ківського НДІСЕ

ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ЦІЛЬОВИМ ВИКОРИСТАННЯМ БЮДЖЕТНИХ 

КОШТІВ

Розглянуто досить проблемне питання щодо порядку використання, 
відображення в бухгалтерському обліку та звітності установ – одержува-
чів бюджетних коштів операцій, пов’язаних з їх цільовим використанням.

Рассмотрено достаточно проблемный вопрос о порядке использования, 
отображения в бухгалтерском учете и отчетности организаций – полу-
чателей бюджетных средств операцій, связанных с их целевым использо-
ванием.

Останнім часом для проведення експертного дослідження дедалі частіше 
надходять матеріали кримінальних і господарських справ стосовно установ – 
одержувачів бюджетних коштів, у яких за наслідками документальних пере-
вірок їх господарської діяльності встановлено фінансування робіт за невідпо-
відним кодом економічної класифікації, що є порушенням пп. 1.8 ст. 7, п. 4, 5 
ст. 51 Бюджетного кодексу України від 21 червня 2001 р. № 2542-III. Порядок 
розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом 
коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види 
господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти 
населенню, та інші категорії) передбачено роз’ясненнями «Щодо застосуван-
ня економічної класифікації видатків бюджету», затвердженими наказом 
Державного казначейства України від 4 листопада 2004 р. № 194 (із змінами 
за наказом від 8 грудня 2006 р. № 330).
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Суть порушення складається в тому, що видатки установ – одержувачів 
бюджетних коштів здійснюються не за відповідними кодами економічної 
класифікації видатків залежно від економічної суті платежу. Видатки одер-
жувачів бюджетних коштів мають здійснюватися за такими кодами еконо-
мічної класифікації:

Поточні видатки:
1171 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм»;
1172 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку»;
1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, орга-

нізаціям)»;
Капітальні видатки:
2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)», 

відповідно до розподілу між якими і виникають порушення.
Проблема полягає в тому, що експерт повинен чітко визначити та роз-

межувати поняття «поточні видатки» та «капітальні видатки» і встановити 
порядок використання бюджетних коштів. При проведенні експертного до-
слідження з цього питання слід чітко визначитися з об’єктами дослідження 
та з нормативною базою, яку необхідно використовувати.

Об’єктами дослідження в даному випадку можуть бути:
— кошториси на рік за кодом програмної класифікації видатків і креди-

тування бюджету (КПКВ) та зміни до них;
— план використання бюджетних коштів на рік;
— звіти про виконання загального фонду кошторису (форма № 2д);
— договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні, платіжні дору-

чення, інвентарні картки обліку основних засобів, регістри бухгалтерського 
обліку.

При проведенні дослідження з цього питання слід використовувати такі 
нормативно-правові акти України:

— Закон України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в 
Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV;

— Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 р. № 2542-III (зі змі-
нами та доповненнями);

— Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до 
виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Ка-
бінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (із змінами та допо-
вненнями);

— Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків 
бюджету, затверджене наказом Державного казначейства України від 4 лис-
топада 2004 р. № 194 (зі змінами за наказом від 8 грудня 2006 р. № 330);

— План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвер-
джений наказом Головного управління Державного казначейства України 
від 10 грудня 1999 р. № 114;

— Інструкцію з обліку основних засобів та інших необоротних активів 
бюджетних установ, затверджену наказом Державного казначейства України 
від 17 липня 2000 р. № 64.
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Методику проведення дослідження розподілу видатків одержувачів 
бюджетних коштів за такими кодами економічної класифікації, як поточні 
та капітальні видатки, розглянемо на конкретному прикладі з експертної 
практики. З одного із районних судів м. Полтави надійшла постанова про 
призначення судово-економічної експертизи у кримінальній справі стосовно 
нецільового використання бюджетних коштів службовими особами держав-
ного науково-дослідного Інституту Української академії аграрних наук 
(далі – Інститут). Разом з постановою на дослідження надано матеріали 
кримінальної справи, які містили всі необхідні документи.

На вирішення експерту поставлені такі питання: Чи підтверджуються 
документально висновки акту КРУ в Полтавській області в частині при-
дбання основних засобів Інститутом на суму 136 тис. грн протягом 2005–
2006 рр. у порушення Бюджетного кодексу України? Чи використана вказа-
на сума коштів не за цільовим призначенням? Чим це підтверджується?

Під час дослідження наданих матеріалів та ознайомлення з Актом реві-
зії КРУ в Полтавській області фінансово-господарської діяльності Інституту 
за період з 01.04.2005 р. по 30.09.2007 р. від 26.12.2007 р. № 07-21/403 вста-
новлено, що відповідно до платіжних доручень Інститутом перераховано 
кошти на придбання основних засобів на загальну суму 136073,29 грн. Від-
повідні капітальні видатки проведено за рахунок асигнувань, передбачених 
на поточні видатки. Згідно з Актом ревізії Інститут порушив вимоги пп. 1.8 
ст. 7, п. 4, 5 ст. 51 Бюджетного кодексу України.

У ході дослідження наданих договорів на покупку основних засобів, 
платіжних доручень з призначенням платежу за кодами економічної класи-
фікації 1171 і 1310, видаткових накладних та інвентарних карток обліку 
основних засобів встановлено, що Інститутом перераховано кошти й одер-
жано основні засоби:

— за КПКВ 6591040 «Прикладні розробки Української академії аграрних 
наук у сфері сільськогосподарських наук» (спеціальний фонд) за КЕКВ 1171 
«Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 
(регіональних) програм» у 2005 р. на суму 95396,31 грн, а саме: комп’ютерна 
техніка, програмне забезпечення, термостат, проекційне обладнання, холо-
дильники, ультразвуковий шпикомір, сосуд Дюара, телевізор, автомобіль;

— за КПКВ 6591040 ‹...› за КЕКВ 1171 ‹...› у 2006 р. на суму 2320,00 грн, 
а саме дозатор одноканальний;

— за КПКВ 6591080 «Селекція у тваринництві та птахівництві на під-
приємствах агропромислового комплексу» (загальний фонд) за КЕКВ 1310 
«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 
у 2005 р. на суму 15702,00 грн, а саме транспортер;

— за КПКВ 2801190 «Селекція у тваринництві та птахівництві на під-
приємствах агропромислового комплексу» (загальний фонд) за КЕКВ 1310 
‹...› у 2005 р. на суму 23225,20 грн, а саме: комп’ютерна техніка, програмне 
забезпечення, ваги, водонагрівач.

Відповідно до наказу про затвердження змін до Роз’яснень щодо засто-
сування економічної класифікації видатків бюджету:

«Код 1171 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реаліза-
ції державних (регіональних) програм»
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1. Включає видатки, які забезпечують розвиток у певній галузі економіки.
2. За цим кодом здійснюються:
1) видатки на оплату послуг бюджетним, госпрозрахунковим, будь-яким 

іншим установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги, роз-
робки, послуги з експериментального проектування тощо (на підставі укла-
дених угод);

2) видатки на виконання державних програм, оплата яких здійснюється 
на підставі укладених угод з виконавцями проектів програм, які забезпечують 
розвиток у певній галузі ‹...›;

3) витрати на геологорозвідувальні та топографо-геодезичні роботи, а 
також витрати, пов’язані з виконанням робіт по експериментальному про-
ектуванню та послуг науково-дослідних організацій, інших установ (як 
державних, так і госпрозрахункових) по реалізації частки державних багато-
цільових та інших програм, що здійснюються відповідно до укладених 
угод.

3. Оплата витрат на складання загальнодержавних норм, технічних умов 
і технічних інструкцій по дослідженнях, проектуванню, будівництву, роз-
робці схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій 
від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст, сіл, селищ, що 
проводяться за рахунок бюджетних коштів.

4. Розробка сторонніми організаціями дослідних зразків обладнання для 
подальшого його впровадження у серійне виробництво, розробка дослідних 
зразків програмного забезпечення, що є результатом науково-технічних 
робіт.

Код 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» – це поточні платежі юридичним особам, які включають 
субсидії госпрозрахунковим підприємствам, установам та організаціям; 
субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства; субсидії на 
покриття збитків підприємств; державна підтримка підприємств; приріст 
обігових коштів (у т. ч. шляхом внесків у статутні фонди); державна під-
тримка громадських організацій, інші субсидії. За зазначеним кодом одер-
жувачі бюджетних коштів здійснюють тільки поточні видатки, а капітальні 
видатки – за кодом 2410. Бюджетні установи не можуть отримувати транс-
фертні платежі.

Капітальні видатки (2000).
Під капітальними видатками розуміють платежі з метою придбання 

необоротних активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), 
стратегічних і надзвичайних запасів товарів, невідплатні платежі, що пере-
даються одержувачам бюджетних коштів з метою придбання ними подібних 
активів, компенсації втрат, пов’язаних з руйнуванням чи пошкодженням 
необоротних активів.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, ре-
конструкцію, реставрацію та капітальний ремонт будівель, споруд і об’єктів 
і виконання супровідних робіт, які відповідно до державних будівельних 
норм є складовою частиною загальної вартості зазначених робіт, мають бути 
здійснені за кодом виконання основних робіт.
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Видатки по найму транспорту для будівельних робіт і капітального ре-
монту будівель відносяться до капітального будівництва та капітального 
ремонту».

Таким чином, придбання Інститутом основних засобів повинно було 
здійснюватися за відповідними кодами економічної класифікації, які нале-
жать до капітальних видатків. Використання бюджетних коштів за кодами 
економічної класифікації, які належать до поточних видатків (1171 і 1310), 
передбачено на витрати за надані на підставі укладених угод послуги.

У бухгалтерському обліку Інституту господарські операції з придбання 
основних засобів відображені проводкою:

Дебет 10 «Основні засоби» (відповідні субрахунки) Кредит 631 «Роз-
рахунки з постачальниками та підрядниками»;

Дебет 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» Кредит 311 
«Поточні рахунки на видатки установи».

Загальна сума придбаних основних засобів протягом 2005–2006 рр. за 
кодами економічної класифікації, які відносяться до поточних видатків, 
становить 136643,51 грн (95396,31 + 2320,00 + 15702,00 + 23225,20).

На дослідження надано Звіти про виконання загального фонду кошто-
рису Інституту (форма № 2д) за 2005 р. за КПКВ 6591080 ‹...› і за КПКВ 
2801190 ‹...›, згідно з якими капітальних видатків кошторисом не передба-
чено, а отже, витрати за відповідними кодами економічної класифікації, які 
належать до капітальних видатків, не здійснювалися.

У ході проведеного дослідження, на підставі наданих документів (пла-
тіжних доручень, видаткових накладних, інвентарних карток обліку основних 
засобів і Звітів про виконання загального фонду кошторису Інституту за 
2005 р.), висновки акта КРУ в Полтавській області в частині нецільового 
використання бюджетних коштів, витрачених службовими особами Інсти-
туту на придбання основних засобів на протязі 2005–2006 рр., документаль-
но підтверджені на загальну суму 136643,51 грн.

При призначенні додаткової експертизи з цього питання судом додатко-
во надано угоди, укладені між Інститутом і підприємствами, про науково-
дослідні послуги з реалізації державних (регіональних) програм. У межах 
реалізації зазначених програм даними угодами передбачено закупівлю та 
використання лабораторного і комп’ютерного обладнання та створення 
спеціалізованих комп’ютерних програм за рахунок коштів замовника. По-
етапна реалізація державних (регіональних) програм оформлювалася до-
датково наданими на дослідження актами виконаних робіт, у яких відобра-
жена і закупівля основних засобів на підставі укладених угод. 

За результатами додаткової експертизи висновки акта КРУ в Полтавській 
області в частині нецільового використання бюджетних коштів, витрачених 
службовими особами Інституту на придбання основних засобів на протязі 
2005–2006 рр., документально не підтвердилися.

Таким чином, визначення цільового використання бюджетних коштів у 
даному випадку залежало від типу господарських операцій, які повинні оформ-
люватися відповідними угодами, що, власне, і передбачено Роз’ясненнями 
щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.
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О. М. Васильченко, старший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розглянуто основні форми фінансової звітності різних суб’єктів госпо-
дарської діяльності. Наведено нормативні акти, що визначають склад і 
зміст фінансових звітів. Відзначена необхідність ознайомлення з обліковою 
політикою підприємства, а також викладено деякі способи і прийоми до-
слідження документів при виявленні зловживань на підприємствах.

Рассмотрены основные формы финансовой отчетности различных 
субъектов хозяйственной деятельности. Приведены нормативные акты, 
определяющие состав и содержание финансовых отчетов. Отмечена необ-
ходимость ознакомления с учетной политикой предприятия, а также 
изложены некоторые способы и приемы исследования документов при 
выявлении злоупотреблений на предприятиях.

Практика експертної діяльності, а також перевірок контролюючих орга-
нів у справах за ознаками корисливих зловживань, вчинених шляхом вне-
сення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей чи іншого 
підроблення документів, свідчить про те, що встановлені ревізією порушен-
ня пов’язані головним чином з викривленням даних фінансової звітності 
суб’єкта господарської діяльності, що перевіряється. Насамперед це стосу-
ється перевірок з питань одержання та використання бюджетних і кредитних 
коштів. У таких випадках, об’єктом економічного дослідження передусім 
стає фінансова звітність.

Фінансова звітність містить інформацію про фінансовий стан, результа-
ти діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-XIV з метою створення 
єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 
звітності, які є обов’язковими для всіх підприємств, здійснюється державне 
регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Питання мето-
дології бухгалтерського обліку та фінансової звітності регулюються Мініс-
терством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандар-
ти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО), інші нормативно-правові акти 
щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

До фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб 
(далі – підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ) і консолі-
дованої фінансової звітності застосовуються норми П(С)БО 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», яким визначаються мета, склад і принципи підготовки 
фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у 
фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок і пере-
кручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
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Фінансова звітність підприємств складається з: балансу, звіту про фі-
нансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал 
і приміток до звітів. Склад і зміст фінансових звітів визначається відповід-
ними положеннями (стандартами):

— форма № 1 – П(С)БО 2 «Баланс»;
— форма № 2 – П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;
— форма № 3 – П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»;
— форма № 4 – П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал»;
— форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», затверджена 

наказом Мінфіну України від 29 листопада 2000 р. № 302 (у редакції від 
28 жовтня 2003 р. № 602);

— форма № 6 «Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Ін-
формація за сегментами» – П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегмента-
ми».

Для суб’єктів малого підприємництва П(С)БО 25 «Фінансовий звіт 
суб’єкта малого підприємництва» встановлюється скорочена за показниками 
фінансова звітність у складі балансу (форма № 1-м) і звіту про фінансові 
результати (форма № 2-м). Підприємства, які мають дочірні підприємства, 
крім фінансових звітів про власні господарські операції, зобов’язані скла-
дати та подавати консолідовану фінансову звітність.

Особливість бюджетних установ полягає в тому, що їх бухгалтерський 
облік є специфічним і ведеться за особливими правилами. Дія П(С)БО на 
бюджетні установи не поширюється. Порядок ведення бухгалтерського об-
ліку та складання фінансової звітності про виконання бюджетів і госпроз-
рахункових операцій бюджетних установ установлюється Державним каз-
начейством України відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, За-
кону України про Державний бюджет на відповідний рік, іншими нормативно-
правовими актами України. Розпорядники й одержувачі коштів державного 
та місцевих бюджетів подають звіти в розрізі кодів програмної класифікації 
видатків і кредитування державного чи місцевого бюджетів і кодів еконо-
мічної класифікації видатків бюджету за такими формами:

— форми № 2д, 2м – про отримання та використання коштів загального 
фонду згідно з кошторисом і планом асигнувань;

— форми № 4 – про отримання та використання коштів спеціального 
фонду (4-1д, 4-1м, 4-2д, 4-2м, 4-3д, 4-3м, 4-4д, 4-3д.1, 4-3м.1);

— форми № 7 – про заборгованість за бюджетними коштами (7д, 7м, 
7д.1, 7м.1).

Установи, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, 
складають єдиний «Баланс» (форма № 1 (бюджет), що відображає результат 
про всі проведені господарські операції за коштами загального і спеціаль-
ного фондів, за всіма виконуваними програмами (функціями).

Враховуючи особливості облікових процедур, різноманіття принципів і 
методів кожного конкретного підприємства, першим етапом економічного 
дослідження є вивчення його облікової політики. Установлення та зміна об-
лікової політики здійснюються за рішенням власника (власників) або уповно-
важеного органу (посадової особи). Облікова політика підприємств держав-
ного, комунального секторів економіки визначається в розпорядчому доку-
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менті, який приймається підприємством і погоджується органом, до сфери 
управління якого воно належить, або уповноваженим органом відповідно до 
установчих документів.

Ознайомлення з обліковою політикою надає експерту можливість вста-
новити, які принципи, методи і процедури використовує підприємство для 
складання фінансової звітності. Наприклад, це дозволяє визначити:

— порядок визнання нематеріальних активів, основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів, тобто встановити вартісні ознаки тих 
предметів, що належать до складу малоцінних необоротних матеріальних 
активів;

— методи нарахування амортизації для основних засобів і нематеріаль-
них активів;

— методи оцінки вибуття запасів, які підприємство застосовує при від-
пусканні запасів у виробництво, продаж та іншому вибутті запасів;

— порядок визнання доходу, пов’язаного з наданням послуг (наприклад, 
маркетингових послуг);

— перелік і склад статей калькування собівартості продукції (робіт, по-
слуг), зокрема встановлення параметрів, що впливають на розрахунок со-
бівартості реалізованої готової продукції.

Наступним етапом дослідження є встановлення документального під-
твердження господарської операції, здійснення якої призвело до порушень, 
та її вплив на фінансовий стан підприємства.

Слід зазначити, що фінансовий результат окремої фінансово-
господарської операції не є однозначним показником загальної ефективнос-
ті економічної діяльності підприємства. Для визначення економічної до-
цільності здійснення тієї чи іншої господарської операції необхідне прове-
дення економічного аналізу фінансового стану підприємства в цілому.

Експертне дослідження документів здійснюється за двома варіантами: 
від первинного документа до балансу або навпаки від балансу до первинно-
го документа. Так, дослідження записів в облікових регістрах під час першо-
го варіанту здійснюється за схемою: первинні документи – зведені докумен-
ти (звіти матеріально-відповідальних осіб, виписки банку) – аналітичні 
облікові регістри – зведені облікові регістри – головна книга – баланс і дані 
фінансової звітності.

Але другий варіант порівняно з першим дає можливість експерту ще на 
початку дослідження визначити, на яку облікову документацію слід зверну-
ти увагу та здійснити логічний аналіз статей балансу і показників фінансової 
звітності, а потім перевірити їх документальне забезпечення.

Існує декілька способів дослідження документів: перевірка суті та зміс-
ту первинних документів, порівняння їх із даними зведених документів, 
арифметична перевірка. Під час встановлення приписок у документах чи 
виявлення фактів неповного оприбуткування запасів, експерт використовує 
матеріали зустрічної перевірки.

У всіх випадках необхідно досліджувати й аналізувати сутність корес-
понденції рахунків. Особливу увагу слід приділяти додатковим записам 
«червоним сторно», які призначені для виправлення помилок в облікових 
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регістрах за минулий звітний період та оформляються бухгалтерською до-
відкою. Але нерідко такі записи виявляються необґрунтованими. Так, за їх 
допомогою підприємства можуть приховувати проведення «фіктивних» 
операцій, зокрема, зроблений сторнований запис призводить до списання з 
активів балансу дебіторської заборгованості, що виникла внаслідок пере-
рахування коштів за роботи (послуги), які фактично не виконувалися.

Принципи документального дослідження завжди потребують застосу-
вання методів зіставлення даних облікових регістрів з даними головної 
книги, балансу і показників звітності. При цьому за всіма активно-пасивними 
рахунками сальдо в головній книзі та балансі повинно бути в розгорнутому 
вигляді, бо інколи звітні дані за розрахунками завуальовують шляхом «згор-
тання» дебіторської та кредиторської заборгованостей.

З експертної практики слідує, що поширеними порушеннями викрив-
лення показників фінансового звіту є заниження прибутку при нарахуванні 
дивідендів акціонерам або заниження збитків з метою одержання банків-
ського кредиту. У цьому разі аналізуються фінансові результати діяльності 
підприємства та чинники впливу на їх величину. Основними об’єктами до-
слідження аналізу фінансових результатів є:

— звіт про фінансові результати;
— примітки до річної фінансової звітності;
— дані аналітичного обліку доходів, витрат і фінансових результатів 

діяльності підприємств.
Відхилення рівнів доходів і витрат за звітний період від минулого дає 

можливість визначити їх вплив на фінансові результати від операційної і 
звичайної діяльності та чистий прибуток (збиток) підприємства. При цьому 
аналітичні дані облікової документації розкривають інформацію про те, за 
рахунок яких господарських операцій відбулися зміни (наприклад, продаж 
активів за цінами, що є нижчими за балансову вартість, призводить до збит-
ків).

При визначенні фінансового результату, слід пам’ятати про один з основ-
них принципів, на якому ґрунтується фінансова звітність – це нарахування 
та відповідність доходів і витрат, тобто необхідність порівняння доходів за 
звітний період з витратами, що були здійсненні для одержання цих доходів. 
Доходи і витрати в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відобра-
жаються в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або 
сплати грошових коштів.

Деякі підприємства для одержання кредиту чи привласнення чужого 
майна здійснюють незаконні операції, пов’язані з власним капіталом (наприк-
лад, відчуження державного майна шляхом його внеску до статутного фонду). 
Детальну інформацію про зміну власного капіталу за джерелами його форму-
вання дає звіт про власний капітал. Аналітичний облік статутного капіталу 
ведеться за рахунком 40 «Статутний капітал» за видами капіталу за кожним 
засновником, учасником, акціонером тощо. Згідно з вимогами Інструкції про 
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої 
наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 р. № 291, сальдо на цьому 
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рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано 
в установчих документах підприємства. Для цих цілей у перебігу досліджен-
ня зіставляється сума статутного фонду, відображеного в бухгалтерському 
обліку, з даними установчих документів і встановлюється документальне за-
безпечення господарської операції з передачі майна до статутного фонду. 
Документальним підтвердженням володіння корпоративними правами юри-
дичної особи є інформація в бухгалтерському обліку підприємства про фінан-
сові інвестиції, які відображаються в Балансі за ст. 040 «Довгострокові фінан-
сові інвестиції» за методом участі в капіталі інших підприємств, 045 «Інші 
довгострокові фінансові інвестиції», 220 «Поточні фінансові інвестиції». 
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про 
фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансо-
вій звітності визначає П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

При аналізі грошових потоків досліджуваного підприємства експертом 
за даними балансу визначаються джерела утворення та напрямки витрачан-
ня грошових коштів. Основним джерелом утворення коштів є збільшення 
власного капіталу, яке може відбуватися за рахунок росту власних активів і 
зменшення поточних зобов’язань. Звіт про рух грошових коштів дає мож-
ливість оцінити структуру джерел надходження коштів і напрямів їх вико-
ристання за видами діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової).

Якщо експертним завданням є перевірка правильності складання фінан-
сової звітності, то, враховуючи взаємоузгодженість показників звіту, про-
водиться їх порівняння в межах окремих форм або між окремими формами. 
Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової 
звітності підприємства затверджені наказом Мінфіну України від 14 грудня 
2007 р. № 1413. Методика узгодженості показників звітності може уточню-
ватися та доповнюватися міністерствами, відомствами.

Наведений перелік форм фінансової звітності та викладені способи і 
прийоми дослідження допоможуть експертам-економістам при вирішенні 
питань, пов’язаних з дослідженням показників фінансової звітності, та 
складанні клопотань про надання додаткових матеріалів для дачі висновку.

В. А. Дідоборщ, науковий співробітник 
Дніпропетровського НДІСЕ

ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ПИТАНЬ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ 
УПУЩЕНОЇ ВИГОДИ (НЕДООТРИМАНОГО ПРИБУТКУ)

Розглянуто поняття прибутку та визначено особливості проведення 
експертиз щодо встановлення розміру упущеної вигоди (недоотриманого 
прибутку).

Рассмотрены понятия прибыли и определены особенности проведения 
экспертиз об установлении размера упущенной выгоды (недополученной 
прибыли).
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Прибуток (англ. profi t) – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з 
ним витрати1. Більшість авторів згодні з таким визначенням. Розбіжності 
виникають при встановленні витрат підприємства. Так, наприклад Д. С. Мілль 
пропонує визначати прибуток шляхом вирахування з доходів компанії витрат 
на закупівлю необхідних товарів і послуг (сировини, транспорту), а також 
виплачуваної персоналу заробітної плати. Подібне трактування прибутку, як 
«складеного доходу» піддавали сумніву Мак Куллох, а потім і А. Маpшалл. 
На їх думку, віднімати з доходів компанії треба, крім згаданих витрат, також 
винагороду з використовуваних у даному виробництві капіталів (при цьому 
залишилося незрозумілим про який капітал йдеться: залучений, власний, 
постійний або про пасив у цілому). Нарешті, ґрунтуючись на ідеях 
Л. Вальpаса, Ф. Найта й Уэстона введене поняття «чистого» прибутку, сво-
го роду «залишку із залишків», з якого, крім вказаних елементів, вилучено 
також винагороду управлінню компанії і премію за ризик2.

У процесі господарювання суб’єктів підприємницької діяльності ви-
никають конфлікти, що призводять до невиконання зобов’язань, чим пору-
шуються права підприємця. У цих випадках є потреба у визначенні завданих 
збитків підприємству.

Відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, особа, якій завдано 
збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшко-
дування. Збитками є:

— втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням 
речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлен-
ня свого порушеного права (реальні збитки);

— доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода);

— збитки відшкодовуються в повному обсязі, якщо договором або за-
коном не передбачено відшкодування в меншому чи більшому розмірі.

Збиток (збитки) визначається виходячи з характеру наслідків порушен-
ня договірного зобов’язання, а не змісту самого порушення. Те саме пору-
шення (наприклад, недопоставка) може викликати різні наслідки (зменшен-
ня обсягу виробництва, зниження якості продукції та інші), так само як 
різні порушення (недопоставка, поставка некомплектної продукції або про-
дукції неналежної якості та ін.) можуть спричинити той самий наслідок. 
Наприклад, при зменшенні обсягу виробництва збитки розраховуються од-
наково, незалежно від того, яке порушення стало причиною зменшення 
обсягу виробництва3.

При визначенні розміру збитку (збитків) рекомендується орієнтуватися 
на перелік основних наслідків порушення договірних зобов’язань і видів 
збитків (табл. 1).

1 Див.: Бухгалтерський словник / За ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир, 2001.
2 Див.: Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М., 

1995.
3 Див.: Рогоза В., Чередніченко А., Педь І. Вирішення економічних задач стосов-

но питань щодо спричинення збитків: Метод. посіб. — К., 2004.
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У разі, якщо потерпілій стороні завдано збитки декількох видів, то зби-
ток (збитки) кожного виду розраховується окремо, а одержані результати 
підсумовуються1.

Відповідно до принципу повного відшкодування збитків, відшкодуван-
ню підлягають не тільки реальні збитки потерпілої особи, але і недоотрима-
ні доходи, що одержала б така особа за звичайних обставин, якщо б її право 
не було порушено (упущена вигода).

Т а б л и ц я
Приблизний перелік основних наслідків порушення договірних 

зобов’язань і видів (складу) збитків
Наслідки порушень 

договірних зобов’язань
Види (склад) збитків

Зменшення обсягу 
виробництва або реалізації 
продукції (робіт, послуг)

Неодержаний прибуток;
збільшення умовно-постійних витрат у 
собівартості продукції;
витрати на сплату санкцій*

Простої та форсування 
виробництва

Витрати на заробітну плату з відрахуваннями на 
соціальне страхування;
витрати на сплату санкцій

Заміна сировини, матеріалів, 
що комплектують вироби

Витрати на заробітну плату з відрахуваннями 
на соціальне страхування (при збільшенні 
трудомісткості продукції);
витрати на сировину, матеріали, що комплектують 
вироби і паливно-енергетичні ресурси

Усунення недоліків в 
отриманій продукції 
(виконаних роботах)

Витрати на заробітну плату з відрахуваннями на 
соціальне страхування;
матеріальні витрати, пов’язані з усуненням 
недоліків

Повернення або реалізація 
продукції неналежної якості 
або некомплектної

Витрати на повернення продукції постачальникові 
або її реалізації

Брак унаслідок 
використання одержаних 
від постачальника виробів 
(сировини, матеріалів, 
заготівель тощо) зі схованим 
непереборним дефектом 
(браком), виявленим у 
процесі виробництва 
продукції (робіт, послуг) 
або при експлуатації 
(використанні) цієї продукції 
(робіт, послуг) споживачем

Собівартість браку;
витрати на відшкодування витрат, понесених 
споживачем у зв’язку із придбанням продукції 
(робіт, послуг), виготовленої з використанням 
виробів (сировини, матеріалів, заготівель тощо) 
зі схованим непереборним дефектом, витрати 
на демонтаж цієї продукції, а також транспортні 
витрати, викликані заміною бракованої продукції;
неодержаний прибуток;
витрати на сплату санкцій

1 Див.: Временная методика определения размера ущерба (убытков), причиненно-
го нарушениями хозяйственных договоров, одобренная Государственной комиссией 
Совета Министров СССР по экономической реформе от 21 декабря 1990 г. б/н.
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Наслідки порушень 
договірних зобов’язань

Види (склад) збитків

Доставка продукції 
прискореним способом

Витрати на доставку продукції прискореним 
способом

Придбання продукції в 
іншого постачальника або 
виробництво її самотужки

Витрати на придбання продукції в іншого 
постачальника або виробництво її самотужки

Втрата або пошкодження 
майна

Вартість втраченого майна;
сума уцінки пошкодженого майна або витрати на 
усунення пошкодження

Зміна асортиментів 
виготовленої продукції 
(робіт, послуг)

Неодержаний прибуток;
витрати на сплату санкцій;
збільшення (зниження) умовно-постійних витрат у 
собівартості продукції

Зниження якості виробленої 
продукції (робіт, послуг)

Неодержаний прибуток, витрати на відшкодування 
уцінки продукції;
витрати на усунення недоліків у поставленій 
продукції (роботах, послугах);
додаткові витрати на гарантійний ремонт і 
обслуговування виробів у споживача;
витрати на сплату санкцій

* Під санкціями розуміються як неустойки, штрафи, так і відшкодування збитків.

Одним із можливих наслідків порушення договірних зобов’язань є 
зменшення обсягів виробництва або реалізації продукції (робіт, послуг) по-
страждалою особою, що призводить до недоотриманого доходу. Недоотри-
маний дохід може статися внаслідок:

— зменшення обсягу реалізації продукції (робіт, послуг);
— зміни асортименту продукції (робіт, послуг), що виготовляється;
— зниження якості виробленої продукції (робіт, послуг).
Дохід, недоотриманий внаслідок зменшення обсягу реалізації продукції 

(робіт, послуг) Д, визначається як різниця між ціною реалізації Ц і собівартіс-
тю одиниці продукції (робіт, послуг) С, помножена на кількість невиробленої 
або нереалізованої з вини контрагента продукції (робіт, послуг) К

Д = (Ц – С) × К.
Визначення ціни реалізації продукції (робіт, послуг) здійснюється:
— на підставі граничних власних цін, за якими продукція (роботи, по-

слуги) могла бути реалізована потенційним покупцям;
— на підставі статистичних даних щодо цін на відповідну продукцію 

(роботи, послуги) у разі, якщо неможливо встановити граничні власні ціни 
для потенційних покупців.

Кількість невиробленої з вини контрагента продукції (робіт, послуг) 
визначається відповідно до конкретної ситуації, зокрема, шляхом:

— ділення обсягу недопоставленої (неналежної якості або некомплект-
ної) продукції на норму її витрат на один виріб (роботу, послугу), якщо мала 
місце недопоставка;

Продовження табл.
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— множення годинної (денної) продуктивності цеху (дільниці, агрегату, 
станка), що простояв, на тривалість простою в годинах (днях), якщо мав 
місце простій.

При вирішенні питання щодо суми неодержаного прибутку (доходу) 
слід мати на увазі таке, що як у промислових підприємств, так і в тор-
говельних організацій витрати бувають умовно-змінні й умовно-постійні. 
При неналежному виконанні чи невиконанні зобов’язання, наприклад 
недопоставки продукції, відбувається зменшення обсягу виробництва 
чи реалізації продукції (робіт, послуг), унаслідок чого виробник не 
одержав прибуток (дохід) у повному обсязі та, крім того, у нього збіль-
шуються умовно-постійні витрати в собівартості його продукції, а в 
торговельних організацій зростають фактичні витрати обігу. Такі 
умовно-постійні збитки також повинні відшкодовуватися підприєм-
ству.

Крім того, неодержаний прибуток може виникати при зміні асортимен-
ту виготовленої продукції (робіт, послуг) та при зниженні якості виробленої 
продукції (робіт, послуг).

При зміні асортименту виготовленої продукції (робіт, послуг) неодер-
жаний прибуток визначається як різниця між величиною очікуваного при-
бутку від реалізації запланованої, але незробленої продукції (робіт, послуг), 
і величиною прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), 
виробленої замість запланованої.

При зниженні якості виробленої продукції (робіт, послуг) підприємство 
для реалізації продукції знижує ціну на продукцію (проводить уцінку). У 
цьому випадку неодержаний прибуток визначається як різниця між величи-
ною очікуваного прибутку від реалізації запланованої продукції (робіт, по-
слуг), і величиною прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, 
послуг) неналежної якості1.

Як свідчить експертна практика, трапляються випадки, коли на ви-
рішення експерту ставляться питання стосовно недоотримання при-
бутку суб’єктами господарювання, що не залежить від виконання до-
говірних зобов’язань. Методики вирішення таких питань не існує, але 
з урахуванням ст. 22 ЦК, якою визначено принцип повного відшкоду-
вання збитків та упущеної вигоди, експерту при дослідженні слід ви-
користовувати загальні правила економіки, змоделювати на майбутнє 
розвиток підприємницької діяльності суб’єкта та вирахувати з доходу 
можливі витрати.

Розрахунок збитків (недоотриманого доходу), що не пов’язані з вико-
нанням договірних зобов’язань, розглянемо на прикладі. Підприємець здій-
снює діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів на мікроавтобусі. 
Унаслідок аварії виникла необхідність у ремонті автомобіля, який викону-
вався протягом 30 діб. На вирішення судово-економічної експертизи по-
ставлено питання щодо визначення розміру недоотриманого прибутку у 
зв’язку з простоєм мікроавтобуса.

1 Див.: Рогоза В., Чередніченко А., Педь І. Вказ. праця.
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Виходячи з матеріалів справи та специфіки такого виду діяльності, як 
надання послуг з перевезення пасажирів, експертом проводиться розрахунок 
доходу і витрат.

1. Визначення доходу – плата за проїзд Д = кількість місць × ціна про-
їзду × кількість рейсів за визначений період (КР). 

Для визначення суми недоотриманого доходу (НД) експертом досліджу-
ються документи, що містять зазначені дані (свідоцтво про реєстрацію 
транспортного засобу, дозвіл на перевезення пасажирів, довідки й ін.).

2. Визначення витрат.
До витрат (В) у даному випадку належать:
а) витрати пального (ВП = довжина маршруту (в один кінець) × норма 

затрат пального × кількість рейсів за період × ціна пального);
б)  витрати мастила (ВМ = потреба в мастилі × вартість мастила);
в) витрати на заробітну плату (ЗП = зарплата щомісячна × необхідні ви-

плати).
З метою визначення суми витрат необхідно дослідити такі документи: 

характеристику маршруту, де вказана його довжина; технічний паспорт 
автомобіля, де зазначено норми витрат пального та мастила; документи, 
якими підтверджуються витрати (ціна) на пальне та мастило; трудову 
угоду з водієм.

Дослідженням встановлено, що для даного випадку: кількість рейсів – 6, 
не виконаних рейсів у день аварії – 0, кількість місць – 20, ціна проїзду – 
5 грн, довжина рейсу – 100 км (в один кінець), затрати палива 12 л на 100 км, 
затрати мастила – 6 л, заробітна плата водія 250 грн на місяць (згідно з тру-
довим договором), маршрут обслуговує два водія. Рейси за маршрутом 
здійснюються кожний день.

Недоотриманий доход НД = Д – В.
Кількість рейсів за визначений період КР = кількість рейсів на день × 

період простою + кількість невиконаних рейсів у день аварії = 6 × 30 + 0 = 
180 рейсів. Тоді Д = 20 × 5 × 180 = 18000 грн.

Витрати В = ВП + ВМ + ЗП.
Витрати пального ВП = 100 × 12/100 × 180 × 2,75 = 5940 грн.
Витрати мастила ВМ = потреба в мастилі × вартість мастила. Потреба в 

мастилі = (довжина рейсу × кількість рейсів)/відстань, після якої потрібна 
заміна мастила) × норма затрат мастила = (100 × 180)/10000) × 6 = 10,8 л. 
ВМ = 10,8 × 10 = 108 грн.

Витрати на заробітну плату складають ЗП = 250 × 2 = 500 грн.
Таким чином, витрати, пов’язані з одержанням доходу, становлять
В = 5940 + 108 + 500 = 6548 грн.
Розмір недоотриманого доходу (упущеної вигоди) у зв’язку з простоєм 

мікроавтобуса складає:
НД = Д – В = 18000 – 6548 = 11452 грн.
Розглянуті в статті питання не охоплюють всього кола проблем, які ви-

никають перед експертом при розрахунку недоотриманого доходу. Кожний 
випадок потрібно розглядати індивідуально.
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ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗВИЧАЙНИМИ 
ЦІНАМИ

Розглянуто проблеми проведення експертних досліджень операцій, 
пов’язаних із формуванням звичайних цін на товари (роботи, послуги). Про-
аналізовано законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують 
порядок утворення звичайних цін в рамках діяльності суб’єктів господарю-
вання. Наведено приклад, що відповідає аспектам висвітленого питання.

Рассмотрены проблемы проведения экспертных исследований операций, 
связанных с формированием обычных цен на товары (работы, услуги). 
Проанализированы законодательные и нормативно-правовые акты, регла-
ментирующие порядок образования обычных цен в рамках деятельности 
субъектов хозяйствования. Приведен пример, соответствующий аспектам 
освещенного вопроса.

Досить часто в експертній практиці зустрічаються питання, пов’язані з 
формуванням звичайних цін на товари (роботи, послуги) в процесі діяль-
ності суб’єктів господарювання на ринку України. Актуальність цього пи-
тання для підприємств є дуже високою, оскільки воно безпосередньо 
пов’язано із формуванням валових доходів і витрат, оподаткуванням при-
бутків.

При дослідженні актів перевірки експерти стикаються з тим, що подат-
кові органи самостійно обчислюють звичайну ціну стосовно тієї чи іншої 
господарської операції. При перевірці операцій з укладання договорів орен-
ди приміщення ціна договору може порівнюватися із ціною будь-якої угоди 
з оренди, укладеної в той самий період. При цьому не приділяється увага 
зовнішнім чинникам, залежно від яких підприємство формує рівень цін з 
надання зазначених послуг оренди. Такими чинниками (показниками) мо-
жуть виступати: місцезнаходження приміщення, рентабельність, загальна і 
торговельна площа, чисельність і платоспроможність споживачів того чи 
іншого населеного пункту.

Також звичайна ціна для договорів із надання послуг з оренди автотран-
спортного засобу та придбання послуг з оренди офісних меблів може об-
числюватися виходячи з того, що об’єкти оренди належать до другої групи 
основних фондів відповідно до Закону України «Про оподаткування при-
бутків підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР: «8.2.2. Основні 
фонди підлягають розподілу за такими групами: група 2 – автомобільний 
транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, 
оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) 
обладнання, устаткування та приладдя до них». Так само і ціна за надання 
та придбання послуг оренди має встановлюватися за нормою амортизації, 
передбаченою для даної групи, з урахуванням обов’язкових платежів (у 
цьому випадку – транспортний податок).
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У деяких випадках податкові органи звичайною ціною вважають балан-
сову вартість об’єкта продажу. Тому наслідком перевірки операції з продажу 
основних фондів за ціною, нижчою за балансову вартість, є донарахування 
ПДВ згідно з п. 4.9 ст. 4 Закону України «Про податок на додану вартість» 
від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР: «Якщо основні виробничі фонди або не-
виробничі фонди ліквідуються за самостійним рішенням платника податку 
чи безоплатно передаються особі, не зареєстрованій платником податку, а 
також у разі переведення основних фондів до складу невиробничих фондів 
така ліквідація, безоплатна передача чи переведення розглядаються для цілей 
оподаткування як поставка таких основних виробничих фондів або неви-
робничих фондів за звичайними цінами, що діють на момент такої поставки, 
а для основних фондів групи 1 – за звичайними цінами, але не менше їх 
балансової вартості.

Правила цього пункту не поширюються на випадки, коли основні ви-
робничі фонди або невиробничі фонди ліквідуються у зв’язку з їх знищенням 
або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших ви-
падках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, в тому 
числі в разі викрадення основних фондів, або коли платник податку надає 
органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, 
розібрання або перетворення основного фонду іншими способами, внаслідок 
чого основний фонд не може використовуватися у майбутньому за первісним 
призначенням.

У разі, коли внаслідок ліквідації основного фонду отримуються комп-
лектуючі, складові частини, компоненти або інші відходи, які мають вартість, 
ліквідація таких комплектуючих, складових частин, компонентів або інших 
відходів проводиться за правилами, встановленими для ліквідації основно-
го фонду».

Така ситуація може скластися внаслідок продажу основних фондів з 
аукціону. Слід ураховувати, що балансова вартість обчислюється як різниця 
між первісною вартістю та сумою зносу на дату балансу, тобто балансова 
вартість може дорівнювати залишковій вартості основних засобів.

Відповідно до п. 16 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 
«Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 бе-
резня 1999 р. № 87: «У статті «Основні засоби» наводиться вартість власних 
та отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних 
майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з від-
повідними положеннями, державні (казенні) та комунальні підприємства – 
вартість майна, отриманого на праві господарського відання чи праві опера-
тивного управління, у тому числі вартість земельних ділянок, отриманих на 
праві постійного користування.

У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних 
активів. У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума 
зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку 
балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між 
первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на 
дату балансу».
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Однак, згідно з п. 13 Указу Президента України «Про деякі заходи з 
регулювання підприємницької діяльності» від 23 липня 1998р. № 817/98: 
«Індикативні або звичайні ціни на товари (роботи, послуги) для застосуван-
ня їх у податкових або митних цілях установлюються на підставі статистич-
ної оцінки рівня цін реалізації таких товарів (робіт, послуг) на внутрішньо-
му ринку України, яка проводиться уповноваженим державним органом у 
визначеному ним порядку. Індикативні або звичайні ціни не можуть вста-
новлюватися органами виконавчої влади, які використовують їх для нараху-
вання та стягнення податків і зборів (обов’язкових платежів) та неподаткових 
платежів, крім випадків відсутності статистичних даних про рівень цін на 
окремі види товарів (робіт, послуг)».

Порядок визначення звичайної ціни має складний механізм та регулюєть-
ся Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств». При дослі-
дженні операцій зі звичайними цінами фахівцям слід звернути увагу на такі 
ключові аспекти Закону: «1.20.1. Якщо цим пунктом не встановлено інше, 
звичайною вважається ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами до-
говору. Якщо не доведене зворотне, вважається, що така звичайна ціна відпо-
відає рівню справедливих ринкових цін. Справедлива ринкова ціна – це ціна, 
за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що 
продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх 
отримати за відсутності будь-якого примусу, обидві сторони є взаємно неза-
лежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі 
товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а 
за їх відсутності – однорідних ) товарів (робіт, послуг).

Ідентичні товари (роботи, послуги) – товари (роботи, послуги), що мають 
однакові характерні для них основні ознаки. Під час визначення ідентичнос-
ті товарів беруться до уваги, зокрема, їх фізичні характеристики, які не 
впливають на їх якісні характеристики і не мають суттєвого значення для 
визначення ознак товару, якість і репутація на ринку, країна походження та 
виробник. Незначні відмінності в їх зовнішньому вигляді можуть не врахо-
вуватися.

1.20.2. Для визначення звичайної ціни товару (робіт, послуг) використо-
вується інформація про укладені на момент продажу такого товару (роботи, 
послуги) договори з ідентичними (однорідними) товарами (роботами, послу-
гами) у співставних умовах. Зокрема, враховуються такі умови договорів, як 
кількість (обсяг) товарів (наприклад, обсяг товарної партії), строки виконання 
зобов’язань, умови платежів, звичайних для такої операції, а також інші 
об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну. При цьому умови договорів 
на ринку ідентичних (у разі їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) 
визнаються співставними, якщо відмінність між такими умовами суттєво не 
впливає на ціну, або може бути економічно обґрунтована.

Якщо товари (роботи, послуги), ідентичні (за їх відсутності – однорідні) 
товарам (роботам, послугам), стосовно яких визначається звичайна ціна, 
прилюдно пропонуються до продажу, або мають ціни, встановлені на орга-
нізованому ринку цінних паперів, або мають біржову ціну (біржове котиру-
вання), визначення звичайної ціни у встановленому в абзаці першому цього 
підпункту порядку здійснюється із врахуванням таких факторів.
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1.20.4. Якщо товари (роботи, послуги) продаються з використанням 
конкурсу, аукціону, біржової пропозиції або пропозиції на організованому 
ринку цінних паперів, або коли продаж (відчуження) товарів здійснюється 
у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною є ціна, отри-
мана при такому продажі.

1.20.8. Обов’язок доведення того, що ціна договору не відповідає рівню 
звичайної ціни у випадках, визначених цим Законом, покладається на по-
датковий орган у порядку, встановленому законом. При проведенні пере-
вірки платника податку податковий орган має право надати запит, а платник 
податку зобов’язаний обґрунтувати рівень договірних цін або послатися на 
норми абзацу першого підпункту 1.20.1 цього пункту.

1.20.10. Донарахування податкових зобов’язань платника податку по-
датковим органом внаслідок визначення звичайних цін здійснюється за 
процедурою, встановленою законом для нарахування податкових зобов’язань 
за непрямими методами, а для платників податку, визнаних природними 
монополістами згідно із законом, – також відповідно до принципів регулю-
вання цін, встановлених таким законом».

Прикладом самостійного визначення звичайної ціни за послуги оренди 
податковими органами можуть слугувати висновки одного з актів перевірки, 
у якому зазначено, що в періоді, який перевірявся, ТОВ «Харківтурбо» нада-
вало автомобіль «Lexus» 2000 р. випуску державному підприємству «Електро-
маш» у строкове платне користування згідно з договором оренди № 7 від 
03.10.2005 р. ТОВ «Харківтурбо» уклало акти виконаних послуг, наданих на 
адресу ДП «Електромаш» від 03.11.2005 р., а також від 05.12.2005 р. на суму 
1811,77 грн і податок на додану вартість 362,35 грн відповідно. Сума орендної 
плати дорівнює витратам ТОВ «Харківтурбо». Пальне для автомобіля за ра-
хунок ТОВ «Харківтурбо» у цьому періоді не придбавалося. Податок на при-
буток від надання послуг з оренди автомобіля «Lexus» не передбачений.

Податковими органами була розрахована собівартість за місяць, одер-
жаних в оренду основних фондів другої групи (офісні меблі) від СПД-ФО 
Т. М. Петрової за договором оренди № 3-09/2003 від 03.09.2003 р., а також 
додаткових угод до нього, шляхом множення загальної вартості наданих 
меблів (71000 грн) на місячну норму амортизації (6,25% : 3). Собівартість 
склала 1500 грн, а вартість оренди за договором – 19500 грн за місяць, тоб-
то вартість оренди меблів за місяць (яка відноситься до складу валових 
витрат підприємства) більша за їх собівартість у 13 разів, у той час вартість 
оренди легкового автомобіля, переданого підприємством, – віднесено до 
складу валових доходів за собівартістю.

Отже, в порушення пп. 7.4.2, 7.4.3 п. 7.4 ст. 7 Закону України «Про опо-
даткування прибутку підприємств» ТОВ «Харківтурбо» зайво віднесло до 
складу валових витрат 216000 грн за 2005 р. (19500 –1500) × 12 = 216000).

Таке рішення податкових органів ґрунтується лише на тому, що і авто-
мобіль, і офісні меблі за Законом України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» належать до другої групи амортизаційних фондів.

При складанні акта перевірки для визначення механізму обчислення 
справедливої ринкової ціни за послуги з оренди офісних меблів застосову-
вався порядок обчислення амортизаційних відрахувань для основних фондів 
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другої групи, а потім розмір орендної плати за оренду меблів порівнювався 
із собівартістю надання послуг з оренди автомобіля «Lexus».

Отже, справедлива ринкова ціна за послуги оренди офісних меблів не 
може визначатися шляхом порівняння із ціною на послуги з надання в орен-
ду автомобіля, бо автомобіль і меблі не є ідентичними товарами, тому ціною 
за сплату послуг оренди офісних меблів ТОВ «Харківтурбо» в СПД-ФО 
Т. М. Петрової є ціна за договором оренди № 3-09/2003 від 03.09.2003 р., 
складеного цими сторонами.

Виходячи з того, що обов’язки з доведення невідповідності ціни дого-
вору рівню звичайних цін, котрі сформувалися (на дату складання договору) 
на ринку ідентичних товарів (робіт, послуг), належать до компетенції по-
даткових органів, то до моменту визначення невідповідностей, звичайною 
вважається ціна, відображена в угоді.

Таким чином, при проведенні експертних досліджень операцій зі зви-
чайними цінами, по-перше, слід звертати увагу на той факт, що податкові 
органи повинні самостійно довести, чому розрахунок ціни для тієї чи іншої 
господарської операції не відповідає рівню звичайних цін, які склалися на 
ринку товарів (робіт, послуг); по-друге, необхідно перевірити відповідність 
порядку формування звичайних цін підприємствами в межах своєї госпо-
дарської діяльності механізму утворювання звичайної ціни, закріпленому в 
Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств».

И. В. Яникова, старший научный со-
трудник Севастопольского отделения 
Харьковского НИИСЭ,
Е. Е. Свиридова, научный сотрудник 
Севастопольского отделения Харьков-
ского НИИСЭ,
С. В. Парахина, научный сотрудник 
Севастопольского отделения Харьков-
ского НИИСЭ

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ПОДАКЦИЗНОЙ 

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Розглянуто особливості проведення судових економічних експертиз, 
пов’язаних з недонарахуванням податку на додану вартість від реалізованих 
підакцизних товарів власного виробництва і купованих товарно-матеріальних 
цінностей.

Рассмотрены особенности проведения судебных экономических 
экспертиз, связанных с недоначислением налога на добавленную стоимость 
от реализованных подакцизных товаров собственного производства и 
покупных товарно-материальных ценностей.
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Для обеспечения реализации государственной аграрной политики, уско-
рения реформирования и развития аграрного сектора экономики Украины 
правительством принят ряд законов, предусматривающих льготы по нало-
гообложению для сельскохозяйственных предприятий. Особенность нало-
гообложения сельскохозяйственных предприятий в первую очередь связана 
с тем, что с целью стимулирования производственной деятельности таких 
предприятий по некоторым налогам предусмотрены льготы. Поэтому имен-
но правильность применения льгот является предметом тщательных про-
верок государственными контролирующими органами, особенно со стороны 
налоговой инспекции. А представители сельскохозяйственных предприятий, 
которые пользуются льготами по налогу на добавленную стоимость, чаще 
всего оспаривают правильность отражения той или иной суммы НДС при 
заполнении деклараций.

Для разрешения таких споров суды назначают судебную экономическую 
экспертизу, поскольку для квалифицированного выяснения подобных проб-
лем необходимы специальные познания в сфере налогообложения.

Перед экспертами-экономистами Севастопольского отделения ХНИИСЭ 
следственные органы при назначении экономических экспертиз ставили 
вопросы, связанные с отнесением (признанием) стоимости виноматериалов в 
льготную сельскохозяйственную декларацию без уплаты акцизного сбора.

Виноматериалы, произведенные на предприятиях первичного виноделия, 
которые в дальнейшем реализуются предприятиям вторичного виноделия 
как сырье для производства готовой продукции, не облагаются акцизным 
сбором. Эти виноматериалы отпускаются при условии оформления справки, 
которая выдается производителю подакцизных товаров, имеющему лицен-
зию на производство подакцизных товаров и являющемуся плательщиком 
акцизного сбора согласно действующему законодательству.

Совхоз-завод без документа, подтверждающего присвоение кода вино-
материалам, отображал его отгрузку в сельскохозяйственной декларации. 
Ревизоры налоговой инспекции сочли эти действия не соответствующими 
законодательству и произвели доначисление НДС.

При проведении экспертных исследований, связанных с деятельностью 
сельскохозяйственных предприятий-производителей, перед экспертами 
ставились вопросы, связанные с недоначислением должностными лицами 
НДС с учетом п. 4 Порядка № 271 (по состоянию до внесения изменений 
Порядком № 374 и после внесения изменений)1.

В абзаце 11 ст. 1 Закона Украины «О стимулировании развития сельско-
го хозяйства на период 2001–2004 гг.» от 18 января 2001 г. № 2238 (с изме-
нениями и дополнениями), который действует и в настоящее время, опреде-

1 См.: Постановление Кабинета Министров Украины «О Порядке аккумуляции 
и использовании средств, начисленных сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями – плательщиками налога на добавленную стоимость по операциям по продаже 
товаров (работ, услуг) собственного производства, включая продукцию (кроме по-
дакцизных товаров), изготовленную на давальческих условиях из собственного 
сельскохозяйственного сырья» от 26 февраля 1999 г. № 271 (здесь и далее – Порядок 
№ 271), с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением от 23 апреля 
2001 г. № 374 (здесь и далее – Порядок № 374).
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лено, что сельскохозяйственным производителем является физическое или 
юридическое лицо, занимающееся производством сельскохозяйственной 
продукции, переработкой собственной произведенной сельскохозяйственной 
продукции и ее реализацией. К сельскохозяйственной продукции относится 
продукция, соответствующая кодам 01.11–01.30 и 05.00.1–05.00.42 ГК 016-
971: продукция растениеводства, продукция животноводства, продукция 
смешанного сельского хозяйства, продукция рыбного хозяйства.

Порядком № 271 определен механизм аккумуляции и использования 
средств  НДС ,  не  подлежащих  уплате  в  бюджет,  начисляемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителями – плательщиками НДС 
относительно операций по продаже товаров (работ, услуг) собственного 
производства, включая продукцию (кроме подакцизных товаров), изготов-
ленную на давальческих условиях из собственного сельскохозяйственного 
сырья (кроме операций по продаже перерабатывающим предприятиям мо-
лока и мяса живым весом). Действие Порядка № 271 распространяется на 
сельскохозяйственных товаропроизводителей независимо от организационно-
правовой формы и формы собственности, которые зарегистрированы как 
плательщики НДС и получили от продажи сельскохозяйственной продукции 
собственного производства и продуктов ее переработки за предыдущий 
отчетный (налоговый) год сумму, представляющую не менее чем 50% общей 
суммы валового дохода предприятия.

На основании данных бухгалтерского и налогового учета, в соответствии 
с п. 4 Порядка № 271 предприятие должно вести раздельный учет операций 
по видам реализованной продукции и ежемесячно заполнять следующие 
декларации по НДС:

— специальную или отдельную декларацию по НДС (по результатам 
операций по реализации продукции, товаров (работ, услуг) собственного 
производства (кроме молока, скота, птицы, шерсти), в том числе продукции, 
изготовленной на давальческих условиях из собственного сельскохозяйствен-
ного сырья, кроме подакцизной продукции (декларация № 2);

— налоговую декларацию по НДС по результатам операций по реали-
зации продукции не собственного производства (приобретенной), операций 
по реализации подакцизной продукции, изготовленной на давальческих 
условиях и покупке товарно-материальных ценностей (декларация № 3).

23 апреля 2001 г. в Порядок № 271 были внесены изменения, согласно 
которым п. 4 был изложен в следующей редакции: «На основании данных 
бухгалтерского и налогового учета сельскохозяйственный товаропроизводи-
тель составляет декларацию по налогу на добавленную стоимость от реали-
зации продукции, товаров (работ, услуг) собственного производства, включая 
продукцию (кроме подакцизных товаров), изготовленную на давальческих 
условиях из собственного сельскохозяйственного сырья, кроме операций по 
продаже перерабатывающим предприятиям молока и мяса живым весом и в 
срок, предусмотренный законодательством для отчетности, подают ее в органы 
государственной налоговой службы». Денежные средства, полученные от 

1 См.: Приказ Госстандарта «О государственном классификаторе товаров и услуг 
ГК 016-97» от 30 декабря 1997 г. № 822, с изменениями и дополнениями.
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таких операций, остаются в распоряжении сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и используются ими на приобретение материально-технических 
ресурсов производственного назначения.

Из п. 7.7 ст. 7, п. 10.1, 10.2 и 10.4 ст. 10 Закона Украины «О налоге на 
добавленную стоимость» от 3 апреля 1997 г. № 168/97-ВР, с изменениями и 
дополнениями (далее – Закона об НДС) следует, что суммы налога, подле-
жащие уплате в бюджет или возмещению из бюджета, определяются как 
разница между суммой налогового обязательства отчетного налогового пе-
риода и суммой налогового кредита такого отчетного налогового периода. 
Плательщики налога несут ответственность за соблюдение достоверности 
и своевременность определения сумм налога, а также за полноту и своевре-
менность его внесения в бюджет в соответствии с законом. Контроль за 
правильностью начисления и уплаты налога в бюджет осуществляется со-
ответствующим налоговым органом, а при импорте – соответствующим 
таможенным органом по правилам, установленным общим решением 
центральных налогового и таможенного органов.

Таким образом, на основании перечисленных норм законодательства с 
учетом внесенных изменений сельскохозяйственные товаропроизводители 
ежемесячно должны подавать в ГНИ две налоговые декларации по НДС: 
первую – по реализации сельскохозяйственной продукции, товаров (работ, 
услуг) собственного производства, а другую – по реализации прочей про-
дукции, товаров, работ, услуг, в том числе подакцизных товаров и продук-
ции.

В нашем примере в период исследования совхоз-завод, являясь 
сельскохозяйственным производителем, использовал специальный режим 
налогообложения по НДС в соответствии с п. 11.29 ст. 11 Закона об НДС.

Изучив первичные бухгалтерские документы и регистры бухгалтерско-
го учета, которые отражают реализацию виноматериалов за исследуемый 
период, эксперты пришли к выводу о том, что совхоз-завод осуществлял 
реализацию виноматериалов, выручка от которой и НДС были включены в 
налоговые декларации по НДС № 2 как реализация продукции сельскохо-
зяйственного назначения.

В свою очередь плательщиками акцизного сбора, согласно пп. «а» ст. 2 
Декрета Кабинета Министров Украины «Об акцизном сборе» от 26 декабря 
1992 г. № 18-92 (с изменениями и дополнениями), являются субъекты пред-
принимательской деятельности – производители подакцизных товаров (про-
дукции) на таможенной территории Украины, в том числе из давальческого 
сырья, с товаров, на которые установлены ставки акцизного сбора в твердых 
суммах. Объектом налогообложения акцизным сбором в соответствии с пп. 
«а» ст. 3 этого Декрета являются обороты от реализации произведенных в 
Украине подакцизных товаров (продукции) путем их продажи, обмена на 
другие товары (продукцию, работы, услуги), бесплатной передачи товаров 
(продукции) или с частичной их оплатой, а также объемы отгруженных 
подакцизных товаров (продукции), изготовленных из давальческого сырья.

Согласно п. 2 Постановления Верховной Рады Украины «О перечне 
товаров (продукции), на которые устанавливается акцизный сбор» от 12 сен-
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тября 1996 г. № 365/96-ВР, действующего и в настоящее время, предусмо-
трено, что перечень товаров (продукции), на которые устанавливается 
акцизный сбор, определяется и ограничивается перечнем подакцизных то-
варов, вошедших в законы: Закон Украины «О ставках акцизного сбора и 
ввозной таможенной пошлины на спирт этиловый и алкогольные напитки» 
от 7 мая 1996 г. № 178/96-ВР (с изменениями и дополнениями), Закон 
Украины «О ставках акцизного сбора и ввозной таможенной пошлины на 
некоторые товары (продукцию)» от 11 июля 1996 г. № 313/96-ВР (с измене-
ниями и дополнениями), независимо от того, установлена на такие товары 
льгота по уплате акцизного сбора или нет.

Статьей 1 Закона Украины «Об акцизном сборе на алкогольные напитки 
и табачные изделия» от 15 сентября 1995 г. № 329/95-ВР (с изменениями и 
дополнениями) установлено, что алкогольные напитки – продукты, 
полученные путем спиртового брожения сахаросодержащих материалов или 
изготовленные на основе пищевых спиртов с содержанием спирта этилового 
более 1,2% объемных единиц, которые относятся к товарным группам Гар-
монизированной системы описания и кодирования товаров под кодами 2204, 
2205, 2206, 2208. Коды изделий определяются региональными торгово-
промышленными палатами.

Законом Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине» от 
2 декабря 1997 г. № 671 (с изменениями и дополнениями), предусмотрено, 
что экспертные документы, выданные торгово-промышленными палатами 
в пределах своих полномочий, являются обязательными для применения на 
всей территории Украины.

Для проведения исследования была предоставлена справка Торгово-
промышленной палаты Крыма годом позже исследуемого периода, согласно 
которой виноматериалам присвоены коды изделий по Гармонизированной 
системе описания и кодировки товаров. Справка, в которой были бы указаны 
коды, присвоенные виноматериалам, не представлена.

В соответствии с п. 3.2 «в» ст. 3 Закона Украины «Об акцизном сборе 
‹…›, не подлежат обложению акцизным сбором таможенная стоимость им-
портированного или обороты по реализации (передаче) украинского сырья, 
которое ввозится или используется для производства подакцизных товаров. 
Таким образом, с операций по реализации виноматериалов предприятием, 
вырабатывающим из этих виноматериалов готовые виноградные и плодово-
ягодные вина и имеющим на это соответствующую лицензию, акцизный 
сбор не взимается.

Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О ставках 
акцизного сбора и ввозной пошлины на спирт этиловый и алкогольные на-
питки» от 07.05.1996 г. № 178/96-ВР» от 7 декабря 2000 г. № 2137-III (с из-
менениями и дополнениями) установлены перечень подакцизных товаров и 
размер ставок акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки. 
Согласно внесенным изменениям ставка акцизного сбора на виноматериалы, 
произведенные на предприятиях первичного виноделия для субъектов пред-
принимательской деятельности, которые не являются производителями 
винодельческого сырья (код 2204 30), кроме предприятий вторичного ви-
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ноделия, которые используют эти виноматериалы для производства готовой 
продукции, – 1 грн за 1 литр.

Покупателями реализованных совхозом-заводом виноматериалов явля-
лись предприятия вторичного виноделия. Были представлены документы, 
копии лицензий, свидетельствующие о том, что указанные предприятия 
являлись, предприятиями вторичного виноделия.

Согласно результатам проведенного исследования эксперты пришли к 
таким выводам:

— виноматериалы, реализованные совхозом-заводом за период иссле-
дования, отнесены к перечню подакцизных товаров с кодом 2204 30 Гармо-
низированной системы описания и кодировки товаров, так как согласно 
справке Торгово-промышленной палаты Крыма коды, присвоенные винома-
териалам не относятся к периоду, за который проводилось исследование. 
Таким образом, реализованный совхозом-заводом виноматериал является 
подакцизным, но ставка акцизного сбора согласно внесенным изменениям 
в Закон о ставках акцизного сбора ‹…› составляет – 0%;

— на основании п. 11.29 ст. 11 Закона об НДС, на сельскохозяйственных 
производителей продукции, которая является подакцизным товаром, не 
распространяется норма этого Закона относительно специального режима 
использования сумм НДС по операциям по продаже товаров, в том числе 
виноматериалов, которые реализуются предприятиям вторичного виноделия. 
Операции по реализации виноматериалов, изготовленных из собственного 
сырья, включаются в налоговую декларацию по НДС № 3, по которой осу-
ществляются расчеты с бюджетом;

— общая сумма НДС должна быть исключена из состава налоговых обя-
зательств налоговых деклараций по НДС по сельскохозяйственной деятель-
ности № 2 и должна быть включена в состав налоговых обязательств налоговых 
деклараций по НДС от несельскохозяйственной деятельности № 3.

Таким образом, проводя исследования по вопросу отнесения виномате-
риалов, реализованных совхозом-заводом, к перечню подакцизных товаров 
с кодом 2204 30 Гармонизированной системы описания и кодировки товаров, 
необходимо учитывать наличие справки Торгово-промышленной палаты о 
присвоении виноматериалам кода за исследуемый период.

Также при проведении исследований экспертами следует учитывать, что с 
1 января 2008 г. в ст. 2 Закона Украины «О ставках акцизного сбора ‹…› были 
внесены изменения и Законом Украины «О Государственном бюджете Украины 
на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» 
от 28 декабря 2007 г. № 107-VI (разделом 2) введен с 1 января 2008 г. до 1 янва-
ря года, следующего за годом, в котором Верховная Рада Украины ратифициру-
ет протокол о присоединении Украины к Всемирной организации торговли, на 
спиртные дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки ви-
ноградного вина или выжимок винограда, код 2208 20 согласно УКТ ВЭД, а 
ставка акцизного сбора составила 10,00 грн за 1 литр 100% спирта.

В заключение отметим, что правильное применение экспертами норм 
действующего законодательства к соответствующим периодам способству-
ет объективности проведенного исследования.
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Загальні положення судової експертизи...

О. О. Михальський, завідувач лабора-
торії Харківського НДІСЕ

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ 
РОБІТ ПЛАСТМАСОВИХ СКЛАДОВИХ ТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ

Розглянуто особливості вирішення питань щодо визначення вартості 
ремонтно-відновлювальних робіт пластмасових складових транспортних 
засобів при проведенні судово-автотоварознавчих експертиз.

Рассмотрены особенности решения вопросов по определению стоимос-
ти ремонтно-восстановительных работ пластмассовых составляющих 
транспортных средств при проведении судебных автотовароведческих 
экспертиз.

У сучасному автомобілебудуванні широко використовуються вироби з 
пластмас, що обумовлюється їх відносною дешевизною та легкістю виго-
товлення. Для власників автомобілів у процесі експлуатації пластик за 
певних умов (аварії тощо) дає тріщини, деформується і ламається.

Бампер – передня та задня частини автомобільного кузова, що найчас-
тіше пошкоджується у разі зіткнення. Для деяких автовласників бампер 
взагалі є витратним матеріалом. Проте, вартість нового бампера часто пере-
вищує кілька сотень доларів, тому ремонт пошкодженого бампера – єдиний 
прийнятний спосіб заощадити кошти та не чекати дефіцитної запчастини 
місяцями. Якщо раніше бампери використовувалися лише з практичною 
метою, то тепер вони є невід’ємною складовою естетичного сприйняття 
автомобіля. Їх складна форма потребує використання нових, сучасніших 
матеріалів – різних видів пластиків і пластмас, і відремонтувати їх складні-
ше, ніж вироби з металу.

Усі пошкодження бамперів можна розділити на такі основні типи:
— подряпини незначні, глибиною до 2 мм;
— подряпини глибокі зі зруйнуванням зовнішнього шару матеріалу по-

над 2 мм;

СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧА СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧА 
ЕКСПЕРТИЗАЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТНА ПРАКТИКА: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ТОВАРОЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
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— тріщини різноманітної довжини та конфігурації;
— відсутність фрагментів бампера;
— ум’ятини;
— вигини матеріалу;
— руйнування місць кріплення бампера;
— комбінація зазначених пошкоджень.
Сучасні технології дають можливість проводити ремонт бамперів і 

пластмасових деталей будь-якої складності: від подряпин до відновлення 
відсутніх фрагментів, а за бажанням господаря – навіть ексклюзивно зміни-
ти зовнішній вигляд автомобіля без втрати міцності.

Що стосується матеріалу бампера, то навмання його визначити достатньо 
складно, а тому для деяких видів пластика застосовують спеціальне марку-
вання з внутрішнього боку виробу. Наприклад, поліпропілен позначається 
літерами PP, поліуретан — PUR, тверді пластмаси — PAG6, GF15 і 30, ABS, 
а склопластикові бампери взагалі не маркіруються.

Незалежно від матеріалу бампера, його ремонт необхідно починати з 
очищення, яке має передумовою видалення з поверхні бруду, шарів фарби і 
шпаклівки. Далі для кожного матеріалу існує свій «курс лікування».

Наприклад, склопластикові бампери, а також виготовлені з твердого і 
крихкого пластика, які ламаються на безліч уламків, особливо взимку, легше 
склеювати за допомогою епоксидних композицій або спеціальних швидко-
висихаючих клеїв для пластмаси. Потім з внутрішнього боку бампера на 
ділянку, яка ремонтується, накладається декілька шарів склотканини, про-
соченої поліефірною смолою (щоб не псувати зовнішнього вигляду зовні 
склотканину не накладають).

М’якші бампери, виготовлені з поліуретану і поліпропілену, а також 
деяких твердих пластмас, як правило, зварюють, а тріщини в них заплавлю-
ють. Проте потрібно пам’ятати, що в поліуретану досить низька температу-
ра плавлення, і тому його потрібно зварювати обережно, не перегріваючи 
ділянку, яка ремонтується. З цієї ж причини поліуретанові вироби небажано 
піддавати гарячій сушці після фарбування.

Для зварювання застосовуються «електроди», вирізані з того самого 
матеріалу, що й бампер, який ремонтується. Зазвичай це смужки шириною 
8–10 мм і завтовшки 2–3 мм, нарізані з деталей, що неможливо відновити. 
Крім того потрібний так званий «зварювальний апарат». Для цього викорис-
товують повітряні фени або термопістолети зі спеціальними насадками, 
газові та пропанові пальники, спеціальні повітряні, а також звичайні паяль-
ники. Кожний з цих інструментів має свої плюси і мінуси.

Повітряні термопістолети достатньо зручні, мають регулятори темпера-
тури повітря, проте є у них один істотний недолік: насадки, за допомогою яких 
одержують тонкий струмінь гарячого повітря, значно знижують термін служ-
би інструмента. Газові пальники, що заправляються газом для запальничок, у 
нас зустрічаються достатньо рідко, і головний їх недолік – це відкрите полум’я. 
Повітряні паяльники конструктивно нагадують звичайні та відрізняються 
лише наявністю в центральному електроді отвору діаметром 2–3 мм, через 
який компресор проганяє стисле повітря. У такий спосіб повітря нагрівається 
і забезпечує плавлення пластика. Але саме необхідність використання гро-
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міздкого і дорогого компресора не дає змоги назвати повітряний паяльник 
ідеальним інструментом. Цього недоліку позбавлений звичайний паяльник, 
але його зручно використовувати лише для невеликих тріщин.

Температура повітря, що подається термопістолетом, повинна бути та-
кою, щоб «електрод» легко плавився, але при цьому не випаровувався. Під-
бирати режим його роботи слід у кожному конкретному випадку, оскільки 
різні домішки, що містяться в пластмасі, змінюють температуру плавлення 
матеріалу. Термопістолет для цих цілей має спеціальний регулятор, а ось з 
газовим пальником справи йдуть складніше. Температура відкритого полум’я 
природно не регулюється, а необхідний ефект досягається зміною відстані 
між електродом і язиком полум’я. При використанні повітряного паяльника 
температура регулюється шляхом зміни величини струму.

Починати відновлювати бампер найкраще з внутрішнього боку, це дає 
можливість на практиці вивчити властивості матеріалу, не змінюючи зо-
внішності, а потім провести якісне зварювання із зовнішнього боку бампера. 
За необхідності для усунення нерівностей застосовують або металеву плас-
тину, яку нагрівають, або звичайний паяльник.

Шматки чи дуже нерівні наскрізні тріщини слід заздалегідь скріпляти 
тим же клеєм, скочем або за допомогою тонкого металевого дроту, просверд-
ливши невеликі отвори на краях і встановивши в них скоби. Крім того, для 
кращої адгезії та міцності шва бажано обробити заздалегідь його краї за 
допомогою ножа, напилка або паяльника під кутом 45º.

Якщо бампер фарбується під колір кузова, то потрібно подбати і про від-
новлення лакофарбового покриття після ретельного шпатлювання і поліруван-
ня поверхні. При виборі матеріалів (шпаклівки, ґрунтовки, фарби) слід пам’ятати, 
що вони повинні призначатися спеціально для пластикових виробів. Залежно 
від їх вартості вибирають і спосіб фарбування відремонтованого бампера. Це 
може бути як повне фарбування всієї деталі, так і локальне, з відповідним під-
биранням кольору і видаленням переходів від старого покриття до нового.

У зв’язку з цим варто згадати технологію ChipsAway, що практикується на 
спеціалізованих сервісних станціях і засновану на вживанні певного комплекту 
базових матеріалів – шпаклівок, ґрунтів, емалей і лаків. У них єдина хімічна 
база, завдяки чому при локальному ремонті утворюється багатошарова моно-
літна конструкція, що часто перевершує за міцністю конвеєрне фарбування. 
«Серце» технології – набір базових барвників, з яких можна одержати до 58 тис. 
відтінків емалі (включаючи акрилові, металіки і перламутри), що відповідають 
каталожним кольорам усіх автомобілебудівних компаній світу. Точність визна-
чення об’ємів барвників настільки висока, що можна гарантувати підготовку 
10 г емалі необхідного відтінку. Технологією передбачено багатошарове (п’ять–
сім шарів) нанесення покриття. Робота виконується аерографом (з обов’язковим 
просушуванням проміжних шарів) на невеликій ділянці з мінімальним пере-
криттям заводського лакофарбового покриття на краях дефекту, що виправля-
ється. У цьому полягає одна з найважливіших відмінностей технології ChipsAway 
від традиційних методів ремонту із фарбуванням деталі повністю.

При використані програмних комплексів «AUDATEX» і «Silver DAT» 
для визначення кількості нормо-годин з відновлення пластмасових складових 
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дорожньо-транспортного засобу відсутні будь-які рекомендації, хоча відпо-
відно до вимог заводу-виробника технологічно можливо провести ремонт 
цих складових. Отже, в експертній практиці рекомендується використову-
вати такі витрати нормо-годин на ремонт пошкоджених пластмасових скла-
дових транспортних засобів (табл.):

Т а б л и ц я
Рекомендовані витрати нормо-годин на ремонт пошкоджених 

бамперів
Найменування пошкоджень Кількість витрачених

нормо-годин
Подряпини незначні, глибиною до 2 мм на площі до 30% 0,5–1,0
Подряпини незначні, глибиною до 2 мм на площі понад 
30%

1,0–1,8

Подряпини глибокі зі зруйнуванням зовнішнього шару 
матеріалу більш ніж на 2 мм на площі до 30%

2,0–2,5

Подряпини глибокі зі зруйнуванням зовнішнього шару 
матеріалу більш, ніж на 2 мм на площі понад 30%

2,5–3,0

Тріщини в легкодоступних місцях довжиною до 50 мм 1,5–2,0
Тріщини в легкодоступних місцях довжиною понад 
50 мм

2,5–3,5

Тріщини у важкодоступних місцях (на ребрах жорсткості, 
у місцях кріплень) довжиною до 50 мм

2,5–3,0

Тріщини у важкодоступних місцях (на ребрах жорсткості, 
у місцях кріплень) довжиною понад 50 мм

3,0–4,0

Ум’ятини та вигини на площі до 30% 1,5–2,0
Ум’ятини та вигини на площі понад 30% 2,0–3,0
Відсутність фрагментів бампера на рівних поверхнях, що 
розміром не перевищують 10 см2

4,0–5,0

Комбінація зазначених пошкоджень Максимальне 
значення плюс 40%

В. М. Губарева, старший науковий спів-
робітник Харківського НДIСЕ,
А. С. Посохов, науковий співробітник 
Харківського НДIСЕ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ТОВАРОЗНАВЧОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ З ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ МАТЕРІАЛЬНОЇ 

ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ ВЛАСНИКУ ПОШКОДЖЕНОГО МАЙНА

Запропоновано загальні методичні підходи щодо визначення розміру 
матеріальної шкоди, завданої власнику пошкодженого майна, на підставі 
чинних нормативних документів, сучасної літератури та практичного до-
свіду.
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Предложены общие методические подходы по определению размера 
материального ущерба, причиненного владельцу поврежденного имущества, 
на основании действующих нормативных документов, современной 
литературы и практического опыта.

Необхідність розгляду питання щодо проведення розрахунків з визна-
чення розміру матеріальної шкоди, завданої власнику пошкодженого майна, 
викликана тим, що обчислення всіх елементів збитків є надзвичайно склад-
ним процесом. При пред’явленні позовних вимог позивачу не завжди вда-
ється визначити характер i обсяг усіх наслідків заподіяної шкоди. Адже не 
всякий збиток виявляється відразу, часто він має потенційний характер. Тому 
розроблення алгоритму вирішення питань про визначення величини мате-
ріальної шкоди, завданої власнику майна від пошкоджень внаслідок нега-
тивних чинників, допоможе об’єктивно, повно, правильно й обґрунтовано 
проводити судово-товарознавчi експертизи.

У разі спричинення пошкоджень майну в результаті негативних чинників 
проведення незалежної судово-товарознавчої експертизи є найефективнішим 
способом вирішення конфлікту. Проведення незалежної оцінки з визначення 
розміру шкоди (прямих збитків) допоможе створити міцну юридичну підста-
ву для відновлення прав i компенсації понесених прямих збитків.

На практиці найбільш поширеним способом компенсації збитків, за-
вданих власнику пошкодженого майна, є їх відшкодування в матеріальному 
(грошовому) виразі. Для того щоб позивач міг вимагати відшкодування 
шкоди в матеріальному еквіваленті з відповідача, треба визначити його роз-
мір. Під шкодою розуміють понесені потерпілим витрати та вартість знище-
ного чи пошкодженого майна.

У п. 9 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
розгляду судами цивільних справ за позовами по відшкодуванню шкоди» 
зазначено, що відшкодування шкоди шляхом покладення на відповідальну 
за неї особу обов’язку надати річ того ж роду i якості, виправити пошкодже-
ну річ, іншим шляхом відновити попереднє становище в натурі застосову-
ється, якщо за обставинами справи цей спосіб відшкодування шкоди є 
можливим. Якщо відшкодувати шкоду неможливо, потерпілому відшкодо-
вуються в повному обсязі збитки відповідно до реальної вартості на час 
розгляду справи втраченого майна, робіт, які необхідно провести, щоб ви-
правити пошкоджену річ, усунути інші негативні наслідки неправомірних 
дій заподіювача шкоди1.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» оцінка майна проводитися у 
випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами, 
на підставі договору, а також на вимогу однієї із сторін угоди та за угодою 

1 Див.: Постанова Пленуму Верховного суду України «Про практику розгляду 
судами цивільних справ за позовами по відшкодуванню шкоди» від 27 березня 1992 р. // 
Постанови Пленуму Верховного Суду України (1963–2000). — К:, 2000. — Т. 1. — 
С. 121–138.
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сторін. Проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках визначення 
збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом1.

На жаль, у науковій літературі ще недостатня увага приділяється питан-
ням розгляду товарознавчої методології та спеціальним методам з визна-
чення розміру матеріальної шкоди, завданої власнику пошкодженого майна, 
які б допомогли експертам при складанні висновку судової товарознавчої 
експертизи. Проведення такого роду товарознавчих досліджень означає, що 
перш за все треба зрозуміти організацію (процес) використання конкретно-
го методу або сукупності підходів при дослідженні певних об’єктів експер-
тизи. Водночас методи дослідження об’єктів різноманітні як за своїми ви-
дами, так i за змістом, та в кожному конкретному випадку їх використання 
залежать від групи товарів, що підлягають дослідженню, i поставлених 
перед експертом завдань.

Щоб одержати об’єктивні результати, експерт повинен дотримуватися 
певного алгоритму проведення товарознавчого дослідження. Практика свід-
чить: якщо експерт проводить дослідження у визначеній послідовності, 
керуючись розробленими в теорії та застосовуваними на практиці рекомен-
даціями, то це багато в чому визначає якість його роботи. При плануванні 
досліджень експертом-товарознавцем враховується специфіка справи, ха-
рактер об’єктів, їх кількість, методи дослідження, послідовність вивчення 
об’єктів i документів, можливість використання інструментальних засобів, 
фотографування, необхідність залучення фахівців спеціалізованих сервісних 
підприємств та ін.

Методика проведення товарознавчого дослідження з визначення роз-
міру шкоди припускає поділ процесу на декілька основних етапів, що є за-
гальними для різних категорій об’єктів:

— визначення мети та бази оцінки при проведенні експертного товаро-
знавчого дослідження;

— вивчення наданих документів і запит необхідної інформації щодо 
об’єктів дослідження;

— проведення огляду та визначення об’єктів дослідження;
— оцінка показників якості пошкоджених об’єктів;
— застосування методичних положень оцінки розміру матеріальної 

шкоди, завданої власнику пошкодженого майна, на підставі експертної прак-
тики.

Практичний досвід свідчить, що визначення розміру матеріальної шко-
ди, є одним з найбільш затребуваних у таких випадках:

— при пошкодженні або знищенні майна внаслідок залиття квартир;
— у результаті пошкодження вогнем при пожежах або внаслідок вибу-

хів;
— у разі виходу з ладу радiоелектронної апаратури, оргтехніки, побуто-

вої техніки в результаті аварійних режимів в електричній мережі;
— унаслідок нещасних випадків (аварії, ДТП, напад тварин тощо).
1 Див.: Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціноч-

ну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 р. № 2658-II/II // Офіційний вісник Укра-
їни. — 2001. — № 34. — Ст. 1577.
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Для виконання товарознавчого дослідження з визначення матеріальної 
шкоди необхідний певний перелік вихідних даних залежно від застосовува-
ного методичного підходу. Зазвичай як вихідні дані надаються документи, у 
яких зазначаються відомості про події з негативними наслідками для власни-
ків (зафіксовані компетентними органами) i перелік пошкоджених виробів.

Вибір конкретного підходу оцінки в основному обумовлений характером 
доступної інформації, особливостями ринку та специфікою самих оцінюва-
них об’єктів. При проведенні дослідження слід адекватно визначити оціню-
вані об’єкти, їх призначення, обсяг вихідних даних.

Одним з основних етапів експертного товарознавчого дослідження є 
огляд пошкоджених об’єктів, у перебігу якого за допомогою безпосередньо-
го сприйняття зовнішніх ознак i стану наданих для дослідження об’єктів 
(органолептичного методу) встановлюється перелік пошкодженого майна та 
дефекти, які виникли внаслідок дії на них негативних чинників. На цьому 
етапі експерт складає своє уявлення про сутність i якісний стан (ступінь 
пошкодження) об’єктів. Залежно від результатів огляду i поставлених завдань 
експерт намічає програму подальшого дослідження, зокрема необхідність 
використання інших методів i напрямків, необхідних для їх вирішення.

Судова товарознавча експертиза досліджує як споживчі властивості това-
рів, так i зміни, яких вони зазнають під впливом різних негативних чинників. 
Зміни, як правило, мають індивідуальний характер i встановлюються при 
огляді об’єкта. Зазвичай треба встановити розміри пошкоджень на виробах 
(довжина, ширина, висота, площа), їх характер пошкодження (механічна чи 
термічна дія, знос), фактичну втрату якості, місце пошкодження тощо. Ці дані, 
встановлені експертом-товарознавцем під час огляду, визначають у товарах їх 
індивідуальні ознаки, які використовуються ним при визначенні ступеня по-
шкодження майна (зміни їх споживчих властивостей).

В окремих випадках при проведенні експертних досліджень пошкодже-
ного майна виникає необхідність використовувати не тільки знання в галузі 
товарознавства, а й фахівців інших галузей знань. У такому випадку про-
водиться комплексна експертиза. У перебігу огляду окремих груп товарів 
може виникнути необхідність у залученні фахівців сервісних організацій, 
використання їх технічної бази (обладнання) або спеціалізованих підпри-
ємств, що випускають певну продукцію, та тих, що надають послуги з ре-
монту.

Розмір матеріальної шкоди при проведені товарознавчих експертиз ви-
значається таким чином:

— збиток дорівнює вартості виробу з урахуванням зниження якості від 
природного зносу, що виник до пошкодження від негативних чинників, 
стосовно виробів, які значно пошкоджені, не підлягають відновленню або 
відновлення є недоцільним;

— встановленням вартості витрат (послуг) на відтворення об’єкта оцін-
ки (витрати на оплату відновлювальних робіт, витрати на матеріали, потріб-
ні для відновлення, тощо);

— розрахунковим методом, заснованим на використанні вихідних даних 
про об’єкти (їх стану до i після пошкодження), що встановлені експертним 
шляхом, одержані при проведенні оцінки майна.
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Вартість майна з урахуванням зниження якості від природного зносу, що 
виник до моменту дії негативних чинників, розраховується за формулою

 В1 = Впер – (Впер × Iф1/100),  (1)
де В1 – вартість майна з урахуванням природного зносу (до пошкодження від 
дії негативних чинників); Впер – первинна вартість майна (визначається на 
підставі порівняльного аналізу цінових пропозицій на ринку попиту i пропо-
зицій на аналогічне майно); Іф1 – розрахунковий процентний показник зни-
ження якості від природного зносу за період експлуатації (з урахуванням даних 
про інтенсивність використання, функціональну спрямованість тощо).

Процес розгляду питання ціни виробів при проведенні товарознавчих 
досліджень базується як на розгляді наданих вихідних даних про об’єкти, 
так i на доступній ринковій інформації з різних джерел і документів.

Вартість майна після пошкодження від дії негативних чинників (дефек-
тів різного характеру) розраховується за формулою

 В2 = В1 – (В1 × Іф2/100),  (2)
де В2 – вартість майна після пошкодження від дії негативних чинників; Iф2 
– процентний показник зниження якості через наявність дефектів, що утво-
рилися після пошкодження від дії негативних чинників.

Процентний показник Iф2 визначається з урахуванням візуально вста-
новлених дефектів різного характеру на досліджуваних об’єктах (механічні 
пошкодження, дефекти від термічної дії (пожежі, аварійних режимів електро-
установок), вологи (залиття) тощо).

Розмір завданої матеріальної шкоди Ш визначається за формулою

 Ш = В1 – В2.  (3)
Якщо досліджувані вироби до моменту їх повного знищення знаходи-

лися в експлуатації, то величина матеріального збитку дорівнює вартості 
виробів, з урахуванням зниження їх якості від природного зносу на момент 
оцінки.

Величина матеріальної шкоди Ш визначається в межах витратного під-
ходу за формулою

 Ш = В1 – (В1 × Іф1/100).  (4)
У разі якщо розрахунковий відсоток зносу (Іф1) на підставі проведених 

розрахунків складатиме понад 100%, а згідно з наданими вихідними даними 
(відомостями з протоколу допиту потерпілого тощо), виріб на момент зни-
щення був у робочому стані та експлуатувався за прямим призначенням, то 
В1 визначається в рамках порівняльного підходу оцінки на вироби, що були 
у вжитку та представлені на ринку вторинного використання. При цьому 
розмір матеріальної шкоди дорівнює вартості виробу на ринку вторинного 
використання (Ш = В1).

Визначення розміру шкоди від забруднення товарів у результаті попа-
дання на них продуктів горіння (пожежа) та у випадках дії вологи (залиття), 
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може визначатися виходячи з витрат на застосовування повного обсягу по-
слуг з очищення пошкодженого майна (залежно від ступеня пошкодження), 
які надаються підприємствами побутового обслуговування населення (по-
слуги пральні-хімчистки), для відновлення їх стану до пошкодження. При 
цьому вартість послуг визначається з урахуванням розцінок-прейскурантів 
даних підприємств, з урахуванням складності робіт з відновлення i вживаних 
технологій, залежно від ступеня забруднення. Якщо після виконання зазна-
чених послуг не вдалося достатньою мірою відновити товарний вигляд 
майна до пошкодження або ж вартість цих послуг перевищує ціну виробу 
до пошкодження, то розмір шкоди від забруднення в цьому випадку визна-
чається виходячи з вартості майна з урахуванням природного зносу.

У межах проведення товарознавчого дослідження з визначення величини 
матеріальної шкоди, заподіяної власнику майна (килимів, гардин, білизни, одя-
гу тощо), експертом проводиться порівняльний аналіз цінових пропозицій на 
послуги з хімічного чищення чи прання пошкоджених виробів підприємствами 
з аналогічною формою послуг, а також вихідних даних, про вартість цих послуг 
з наданої квитанції (фактичної суми грошей, сплаченої за послуги).

При проведенні експертиз з визначення розміру матеріальної шкоди, 
нанесеної власнику майна в результаті ДТП, нападів тварин тощо, об’єктами 
досліджень переважно стають предмети одягу, взуття та шкіряної галантереї. 
Вибір методу оцінки в цих випадках визначається виходячи зі стану пошкод-
женого майна на момент огляду та можливості їх подальшого використання 
за призначенням.

Судово-товарознавча експертиза з визначення матеріальної шкоди не 
наданого для дослідження пошкодженого майна проводиться на підставі 
відомостей щодо ступеня та характеру пошкоджень, які визначаються за 
допомогою фахівців спеціалізованих підприємств і організацій з ремонту 
побутової техніки чи спираючись на проведені експертні дослідження.

Отже, проведено узагальнення матеріалів експертної практики і запро-
поновано декілька способів визначення розміру матеріальної шкоди залеж-
но від ступеня та характеру пошкодження майна в кожній конкретній оці-
ночній ситуації.

В. С. Редько, старший науковий співро-
бітник Харківського НДІСЕ,
С. О. Кірьяков, молодший науковий 
співробітник Харківського НДІСЕ

УСТАНОВЛЕННЯ ВАРТОСТІ РЕМОНТНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ 
РОБІТ СКЛЯНИХ СКЛАДОВИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Розглянуто особливості вирішення питань щодо визначення вартості 
ремонтно-відновлювальних робіт скляних складових транспортних засобів 
при проведенні судово-автотоварознавчих експертиз.
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Рассмотрены особенности решения судебной экспертизой вопросов по 
определению стоимости ремонтно-восстановительных работ стеклянных 
составляющих транспортных средств при проведении судебных автото-
вароведческих экспертиз.

У перших автомобілях застосовувалося плоске листове скло в металевій 
рамі. Дуже скоро з’ясувалося, що для безпеки водія та пасажирів потрібно 
сконструювати безосколочні стекла. Перші безосколочні стекла створювали-
ся із загартованого скла. У цьому разі скло формувалося та охолоджувалося 
дуже швидко і в його зовнішньому шарі створювалися великі сили стиснення. 
Якщо загартоване скло сильно вдарити якимось знаряддям, воно миттєво 
розтрощиться на дуже маленькі шматочки. У даний час загартоване скло ви-
користовується для бокових і задніх вікон автомобілів. На багатьох зарубіжних 
автомобілях загартоване скло використовується як вітрове, хоча в останні роки 
значно зросло використання багатошарового скла. Нині на автомобілях перед-
нє вітрове скло – це виключно подвійне багатошарове безосколочне скло. 
Міністерство транспорту встановлює і контролює стандарти на безпеку авто-
мобільних стекол і вимагає, аби всі автомобілі мали вітрові стекла з багато-
шарового безосколочного скла. Ця вимога стосується також і зарубіжних авто-
мобілів, що імпортуються. Подвійне листове багатошарове безосколочне скло 
для вітрових стекол виготовляється з двох листів тонкого скла за рахунок їх 
з’єднання шляхом нагрівання з одночасним доданням викривленої конфігу-
рації. Між ними розташовується лист полівінілбутіраля (PVB), або проміжний 
шар з пластмаси, і цей сандвіч з’єднується разом за рахунок здавлювання і 
нагріву. Функцією проміжного пластмасового шару є з’єднання двох листів 
скла і запобігання зсуву великих шматків скла при руйнуванні. При ударі 
руйнується або розтріскується скло тільки в місці його нанесення (рисунок). 
Решта частини скла залишається прозорою та непошкодженою.

Багато нових автомобілів мають затемнені або тоновані вітрові стекла. 
Якщо вітрове скло затемнене, шар полівінілбутіраля перш ніж виготовити 
шарувате скло, забарвлюється. Тоноване скло, яке має голубувато-зеленуватий 
колір, виготовляють, додаючи оксид заліза в розплавлене скло.

До 1970 р. подвійні листові багатошарові безосколочні вітрові стекла 
були товстими і важкими: товщина кожного з шарів скла становила не мен-
ше 1/8 дюйма, а пластмаса (PVB) була тонкою. Після того стали виготовля-
ти вітрові стекла з тоншого скла і товстішої пластмаси, що знизило їх вагу 
та вони стали міцнішими.

Рисунок. Характер руйнування скла при ударі
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Коли зовнішній шар скла при ударі руйнується, у цьому місці виникає 
повітряний простір, який викликає випадкове відбивання світла, що виглядає 
як темна пляма і може відвертати увагу водія. Аби позбавитися цього треба 
повністю заповнити полімером місце руйнування (до пластмасового про-
міжного шару, заповнюючи всі пустоти та тріщини). Оскільки оптичні 
властивості полімеру повністю збігаються з оптичними властивостями скла, 
місце руйнування стає невидимим. Після затвердіння полімер сполучає все 
скло та створює конструктивно міцну зону, стійку до подальшого тріщино-
утворення. Бракує тільки невеликої кількості скла, яке було вибите в точці 
зіткнення снаряду зі склом при ударі. Іноді внаслідок удару повністю оси-
пається внутрішній конус скла. Проте таке розбите скло тримається на 
місці завдяки проміжному шару з пластмаси.

Для ремонту скла використовується спеціальне обладнання. Зазвичай це 
трикутний кронштейн з присосками, інжектор для нанесення полімеру в 
зону пошкодження та вакуумний насос.

Процес ремонту відбувається таким чином. Після прикріплення присос-
ки до нижньої частини інжектора його загвинчують у різьбовий отвір 
кронштейна. В інжектор вносять приблизно десять крапель полімеру після 
чого кронштейн та інжектор прикривають сонцезахисним екраном, щоб 
уникнути їх можливого нагрівання. Далі до інжектора приєднують пластма-
совий кінець вакуумного шланга, а інший його кінець – до насоса QUICK-
VAC. Після цього насосом створюється розрідження в зоні ремонту та вво-
диться полімер у місце руйнування, для чого натискують ручку насосу. Цю 
операцію слід робити поволі та без зупинок. Як тільки показники на насосі 
дійшли необхідних відміток, треба затягнути хомут кріплення вакуумного 
шланга для збереження тиску. Почекавши 12–15 хв, хомут знімають, на при-
соски кронштейна наносять воду, послаблюють інжектор на півоберта та все 
обладнання зміщають на декілька сантиметрів у будь-який бік. Потім уваж-
но оглядають місце ремонту, звертаючи увагу на заповнення розлому полі-
мером і відсутність захопленого повітря.

Далі на ділянку удару ще наносять полімер для заповнення кратерів, 
накладають лист прозорої плівки на свіженанесений затверджувач і опро-
мінюють ультрафіолетом. Для повного затвердження полімеру потрібно 
4–5 хв. Як тільки полімер затвердів, знімають прозорий лист і наносять склад 
для полірування. Полірують нанесене покриття до алмазного блиску, вико-
ристовуючи мікродриль з полірувальною насадкою. Після цього ремонт 
закінчується.

Шліфування та полірування скла – це не новина. Європейці носили при-
мітивні окуляри ще на початку ХІІІ ст. Шліфування та полірування складних 
стекол було розроблено, коли наприкінці XVIII ст. Бенджамін Франклін ви-
найшов біфокальні лінзи. Зараз майже всі знайомі з круглими фетровими чи 
матер’яними полірувальними кругами, які використовуються для поліруван-
ня дрібних подряпин на автомобільних стеклах. Користуючись таким мето-
дом, можна усунути дуже неглибокі різноманітні подряпини. Іноді в окремих 
випадках у кого-небудь вистачало терпіння витрачати години на видалення 
глибших подряпин за допомогою фетрового полірувального круга. Після 
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цього вітрове скло виглядатиме з боку чудово, але якщо сісти в машину, то 
все навколо стає таким, нібито ви дивитися через окуляри.

При поліруванні скла завжди слід користуватися великою кількістю води. 
Для цього можна застосовувати зручний пульверизатор, відрегульований на 
середній струмінь. Необхідно, аби води була достатня кількість, щоб зполіро-
вані частинки матеріалів вимивалися з поверхні скла. Треба полірувати та в 
міру необхідності, додавати воду. Завжди слід полірувати впоперек скла, що 
дасть змогу запобігти нагріванню і уникнути пошкоджень. Можна держати 
полірувальний круг як перпендикулярно, так і під кутом до поверхні скла. При 
використанні його під кутом є тенденція до дещо більшого нагрівання скла. 
Декілька проходів по склу допоможуть краще зрозуміти відмінності.

Важливу роль у процесі полірування відіграє тиск полірувального круга 
на скло. Якщо тиск недостатній, процес може зайняти більше часу. Якщо 
тиск вельми великий, скло може стати дуже гарячим і трісне. Ідеальний тиск 
полірувального круга на скло одержується тоді, коли за один-два проходи 
з’являється такий нагрів, який вітрове скло одержало б на сонці в теплий 
літній день. Між іншим, коли полірувальний круг удержується перпендику-
лярно, рідко утворюється забагато тепла незалежно від тиску.

Якщо при поліруванні вітрового скла випадково вийшов дуже сильний 
нагрів, ніколи не треба лити воду на скло, аби охолодити його. Це може при-
вести до того, що воно трісне. У такому разі краще всього дати ділянці по-
лірування охолонути самій протягом 1–2 хв.

Після проведеного аналізу пошкоджень, що найчастіше трапляються, та 
докладного розгляду технології ремонту скляних виробів із застосуванням 
спеціального обладнання рекомендується використовувати такі витрати 
нормо-годин на ремонт скляних складових транспортних засобів, зведені до 
таблиці.

Т а б л и ц я
Рекомендовані витрати нормо-годин на ремонт пошкодженого скла 

транспортних засобів
Найменування пошкоджень Кількість витрачених 

нормо-годин
Подряпини неглибокі, без руйнування зовнішнього 
шару (застосовують полірування для їх ліквідації)

0,5–1,0

Різноманітні відколи скла типу «бичаче око» та його 
різновиди діаметром до 5 мм

0,8–1,0

Різноманітні відколи скла типа «бичаче око» та його 
різновиди діаметром понад 5 мм до 20 мм

1,3–1,8

Руйнування типу «зірка» 1,0–1,2
Комбіновані відколи скла з утворенням тріщин 1,0–1,5
Тріщини довжиною за 1 см 0,5
Засвердлювання 0,1
Комбінація зазначених пошкоджень Сумарне значення
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П. Ю. Баранов, эксперт Харьковского 
НИИСЭ, кандидат экономических наук

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА УБЫТКОВ (МАТЕРИАЛЬНОГО 
УЩЕРБА) ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Розглянуто проблему визначення розміру збитків (матеріальної шкоди) 
при проведенні судових експертиз, пов’язаних з порушенням прав на об’єкти 
інтелектуальної власності.

Рассмотрена проблема определения размера убытков (материального 
ущерба) при проведении судебных экспертиз, связанных с нарушением прав 
на объекты интеллектуальной собственности.

Актуальность исследуемой проблемы заключается в том, что большинство 
правонарушений, связанных с использованием прав на объекты интеллекту-
альной собственности (ОИС), не находят своего логического завершения из-за 
недостаточного методического обоснования количественного выражения их 
экономических последствий. Экономические последствия правонарушений 
проявляются в размерах убытков (материального ущерба), определение 
которых – цель исследования судебного эксперта. Предметом исследования 
при этом выступает размер убытка (материального ущерба), связанного с 
правонарушениями в использовании ОИС. При исследовании используются 
методические подходы и способы определения размеров убытка.

В соответствии со ст. 225 Хозяйственного кодекса Украины (ХК) в состав 
убытков, которые подлежат возмещению лицом, допустившим хозяйственное 
правонарушение, включаются:

— стоимость утраченного, поврежденного или уничтоженного имуще-
ства, определенная в соответствии с требованиями законодательства;

— дополнительные расходы, понесенные стороной, которая понесла 
убытки вследствие нарушения обязательства другой стороной;

— неполученная прибыль (утраченная выгода), на которую сторона, 
понесшая убытки, имела право рассчитывать при надлежащем выполнении 
обязательства другой стороной;

П Ю БЮ Х

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА, 
ПОВ’ЯЗАНА З ОХОРОНОЮ ПОВ’ЯЗАНА З ОХОРОНОЮ 

ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ ВЛАСНОСТІ 
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— материальная компенсация морального вреда в случаях, предусмот-
ренных законом.

В той же статье ХК указано, что Кабинетом Министров Украины могут 
утверждаться методики определения размера возмещения убытков в сфере 
хозяйствования. Однако, несмотря на острую необходимость, такие методи-
ки до сих пор не приняты.

Комментируя приведенные выдержки из ХК, следует отметить, что за-
конодатель установил исчерпывающий перечень состава убытков, подлежа-
щих возмещению. Рассмотрим каждую из составляющих размера убытка. 
Последний из них – материальная компенсация морального вреда на прак-
тике, как правило, не является предметом экспертного исследования и рас-
сматривается на уровне судебного разбирательства.

Оценку имущества и имущественных прав, каковыми являются ОИС, 
необходимо осуществлять в соответствии с Законом Украины «Об оценке 
имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятель-
ности в Украине» и Национальным стандартом № 11. Судебные экспертизы, 
связанные с определением стоимости имущественных прав на незаконно 
используемые ОИС, фактически отражают утрату, повреждение или унич-
тожение защищаемого имущества или имущественных прав, описываемых 
в названной статье ХК. Проблемы определения стоимости имущества 
связаны с выбором базы оценки и вида стоимости в каждом конкретном 
случае. В обычной оценочной практике выбор вида стоимости не вызывает 
особых затруднений. Национальный стандарт № 1 рекомендует в случаях, 
когда вид стоимости в задании на оценку не указан, применять рыночную 
стоимость. Однако при оценке прав на ОИС следует учитывать более 
высокую по сравнению с другими объектами оценки степень неопределен-
ности окончательного результата. В связи с этим выбор и обоснование вида 
стоимости и проведение оценочных процедур приобретают более высокую 
значимость. Если в обычной оценочной практике величина рыночной стои-
мости имеет рекомендательный характер и вопрос о стоимости имущества 
окончательно решается на переговорах при совершении сделки, то заклю-
чение эксперта в судебном процессе о размере стоимости фактически явля-
ется окончательным. При выборе вида стоимости имущества, особенно 
нематериального актива, каковым выступает ОИС, следует обратить внима-
ние на то, что определение понятия рыночной стоимости, приведенное в 
Национальном стандарте № 1, является недостаточно четким. Это уже было 
отмечено нами2. При выборе в качестве объекта экспертного исследования 
определение рыночной стоимости прав на ОИС эксперт должен обратить 
внимание заказчика экспертизы на то, что вывод об оценке стоимости будет 
иметь вероятностный характер. Учитывая изложенное, вопрос выбора вида 

1 См.: Национальный стандарт № 1. Общие основы оценки имущества и иму-
щественных прав / Постановление Кабинета Министров Украины от 10 сентября 
2003 г. № 1440; Интеллектуальная собственность / Под общ. ред. Н. М. Коршунова. — 
М., 2005.

2 См.: Баранов П. Ю. Проблемные вопросы применения Национального стан-
дарта №1 Общие основы оценки имущества и имущественных прав // Гос. информ. 
бюл. о приватизации. — 2005. — № 11.
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стоимости имущества при производстве судебных экспертиз, связанных с 
нарушением прав на ОИС, является достаточно деликатным и требует от-
дельного обсуждения.

Представляется, что при производстве судебных экспертиз определять 
стоимость прав на ОИС в виде рыночной стоимости можно только в том слу-
чае, когда исходная информация по аналогам продаж либо по прогнозируемым 
доходам является бесспорной и всесторонне обоснованной, что случается 
крайне редко. В связи с этим, более предпочтительным видом стоимости яв-
ляется остаточная стоимость восстановления, если эксперт располагает до-
стоверной информацией о всех затратах, понесенных при разработке и вне-
дрении прав на ОИС. Наиболее обоснованной информацией в данном случае 
представляется информация из данных бухгалтерского учета, прошедшего 
аудиторскую проверку. В случае отсутствия такой информации предпочти-
тельнее определять инвестиционную стоимость, в которой следует смодели-
ровать конкретные затраты и полученные результаты в рамках оптимистичес-
кого и пессимистического вариантов сценариев и выбора, исходя из ситуации 
и принципа разумной осторожности, наиболее обоснованный вариант.

Дополнительные расходы, понесенные стороной, которая понесла убытки 
вследствие нарушения обязательства другой стороной, определяются экспертом 
в каждом конкретном случае. Важно, чтобы при установлении дополнительных 
расходов в состав затрат входили те и только те из них, которые возникли 
вследствие противоправных действий другой стороны и не вошли в состав 
рассмотренной стоимости имущества (имущественных прав).

Если две первые составляющие убытков устанавливаются прямым сче-
том и с точки зрения определения понятия стоимости и методики ее расчета 
для эксперта однозначны, то вопрос о размере неполученной прибыли (утра-
ченной выгоды) остается достаточно дискуссионным. Как известно, 
материальный ущерб, нанесенный правообладателю ОИС, может быть в 
виде либо прямых убытков, либо упущенной выгоды. В соответствии с 
Национальным стандартом № 1 под прямыми убытками понимается текущая 
стоимость затрат на воспроизведение, замещение или возмещение рыночной 
стоимости объекта оценки без учета неполученных будущих выгод. Такая 
норма при определении стоимости прав на ОИС является противоречивой. 
С одной стороны, необходимо определить затраты на возмещение рыночной 
стоимости, а с другой – рыночная стоимость не должна учитывать будущие 
выгоды. При этом следует учесть, что рыночная стоимость прав на ОИС в 
подавляющем большинстве случаев определяется в рамках доходного под-
хода, основанного на учете принципа ожидания, т. е. будущих выгод. При-
менительно к постановке задачи эксперту затраты касаются не только и не 
столько возмещения рыночной стоимости, сколько возмещения установлен-
ного прямого убытка. Если вид ущерба (убыток или упущенная выгода), как 
правило, задается эксперту при постановке вопросов, то, что понимать под 
упущенной выгодой (выручку, доход или прибыль) должен решать эксперт, 
и это остается дискуссионным вопросом. Н. Ю. Пузыня отстаивает позицию 
о том, что в качестве упущенной выгоды следует принимать размер выручки1. 

1 См.: Пузыня Н. Ю. Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных 
активов. — С.Пб., 2005.
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Под выручкой принято понимать весь размер поступлений, полученных в 
результате использования прав на ОИС. В защиту своей позиции автор при-
водит два аргумента: 1) подход, основанный на размере упущенной прибыли, 
способствует уменьшению размера возмещения убытков правообладателям 
и таким образом ставит их в менее защищенное положение; 2) размер 
денежных поступлений (полная выручка) проще доказать, тогда как размер 
чистой прибыли выявить и доказать значительно сложнее. Такая аргумен-
тация является, по нашему мнению, неубедительной, а с экономической 
точки зрения недостаточно обоснованной. Принципиальной посылкой долж-
но быть исследование вопроса о том, кем присвоены указанные поступления, 
причем такой анализ желательно выполнить по экономическим элементам. 
Для выявления экономических элементов, присвоенных «виновной» стороной, 
в таблице приводится анализ структуры выручки от реализации имущества 
или имущественных прав, принимаемых в качестве упущенной выгоды. Для 
этого выполнена декомпозиция выручки от реализации прав на ОИС на со-
ставляющие по экономическим элементам с выявлением их фактического 
использования.

Т а б л и ц а
Структура 
выручки

Экономические элементы выручки

Наименование элементов 
выручки

В том числе 
передаваемых 
третьей стороне

В том числе 
присвоенных 
«виновной» 
стороной

Прямые и 
косвенные 
затраты

Выплаченная заработная 
плата персонала

– +

Подоходный налог В госбюджет –
Начисления на заработную 
плату (соцстрах, фонд 
занятости и т. п.)

В государственные 
фонды

–

Материальные и 
приравненные к ним затраты

Сторонним 
организациям

Амортизация основных 
средств, используемых при 
изготовлении и реализации 
незаконно выполненной 
продукции

+

Прибыль Чистая +
Налог на прибыль –

Примечание: знаком «+» показаны элементы выручки, присваиваемые виновной 
стороной; знаком «–» – элементы, которые не принадлежат и не используются ви-
новной стороной и, по нашему мнению, не могут считаться упущенной выгодой; 
знаком «+» – элементы, для которых отнесение к виновной стороне требует 
дополнительных исследований.
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Из таблицы видно, что только часть выручки (экономические элементы, 
обозначенные знаком +) остается у «виновной» стороны. Полагаем, что эти 
элементы выручки и следует считать упущенной выгодой. В состав выручки 
входят и налоги (обязательные платежи), а также затраты прошлого труда, 
которыми «нарушившая» сторона пользоваться не может. В соответствии с 
таблицей, такими экономическими элементами выступают чистая прибыль 
и выплаченная заработная плата. Таким образом, в качестве упущенной 
выгоды следует принимать только ту часть незаконно полученной выручки, 
которая непосредственно присвоена «виновной» стороной. Сложность за-
ключается в выявлении этих элементов при проведении экспертного иссле-
дования. В случае наличия четкого бухгалтерского учета необходимые 
элементы затрат можно выявить на основании аудиторской проверки. При 
отсутствии такого учета эксперту нужно смоделировать типичные элементы 
затрат и соответственно величину полученного дохода.

Как выводы и предложения необходимо отметить следующее.
1. Определение количественного выражения убытков (материального 

ущерба), связанных с нарушением прав на ОИС, является сложной много-
аспектной задачей экспертного экономического исследования, требующей 
глубокого ситуационного анализа.

2. При проведении судебных экспертных исследований по определению 
стоимости прав на ОИС нужно учитывать вероятностный характер вывода 
о рыночной стоимости и применять этот вид стоимости только при наличии 
достаточно достоверной информации об аналогах продаж соответствующих 
прав или о прогнозируемых доходах благодаря использованию ОИС.

3. При определении упущенной выгоды, связанной с нарушением прав на 
ОИС, следует учитывать только те составляющие выгоды, которые присвоены 
«виновной» стороной, для чего в каждом конкретном случае необходимо 
анализировать понесенные затраты и полученную чистую прибыль.

Е. В. Приводнова, аспирантка кафедры 
судебных экспертиз Московской госу-
дарственной юридической академии

КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ

Обґрунтовано необхідність створення методичних основ комплексної 
судової експертизи товарних знаків і подібних до них позначень.

Обоснована необходимость создания методических основ комплексной 
судебной экспертизы товарных знаков и сходных с ними обозначений.

В российском законодательстве под интеллектуальной собственностью 
понимается совокупность исключительных прав личного и имущественно-
го характера на результаты интеллектуальной деятельности, а также 
приравненные к ним объекты, перечень которых устанавливается законода-
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тельством. В соответствии со ст. 138 Гражданского кодекса РФ исключитель-
ное право (интеллектуальная собственность) гражданина или юридического 
лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации про-
дукции, выполняемых работ или услуг признается в случаях и в порядке, 
установленных ГК РФ и другими законами.

В условиях активного развития рыночных отношений и возрастания кон-
куренции наблюдается повышенный интерес со стороны предпринимателей 
к средствам индивидуализации товаров, с помощью которых становится 
возможным завоевать место на рынке товаров и услуг, достойное качеству 
реализуемых изделий. Учитывая, что средство индивидуализации является 
серьезным коммерческим активом организации, предприниматели использу-
ют все возможные средства для охраны прав на интеллектуальную собствен-
ность. Часть 4 ГК РФ направлена на полную кодификацию законодательных 
норм в сфере интеллектуальной собственности. Она содержит общие поло-
жения, относящиеся ко всем результатам интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации. Появились новые правовые институты в сфере 
интеллектуальной собственности, например, право на фирменное наимено-
вание, которые до настоящего времени не были урегулированы.

Средство индивидуализации – обозначение, служащее для различения 
товаров, услуг, предприятий, организаций и других объектов в сфере хозяй-
ственного оборота. Средства индивидуализации приравнены законом (ст. 138 
ГК РФ) к результатам интеллектуальной деятельности, на которые установ-
лено исключительное право (интеллектуальная собственность). К средствам 
индивидуализации относятся:

— фирменное наименование (ст. 1473 ГК ч. 4);
— товарный знак и знак обслуживания (ст. 1477 ГК ч. 4);
— наименование места происхождения товара (ст. 1516 ГК ч. 4)
— коммерческое обозначение (ст. 1538 ГК ч. 4).
В ч. 4 ГК РФ средствам индивидуализации посвящена глава 76. Эта 

глава состоит из четырех параграфов, в каждом из которых установлены их 
общие положения (понятие, возникновение исключительного права, реги-
страция и правовая охрана) и некоторые специфические особенности. В 
общих чертах рассмотрим каждый вид средства индивидуализации.

Фирменное наименование. Как известно, предпринимательская деятель-
ность направлена на получение максимальной прибыли. В этих условиях 
предприниматель должен принимать решение не только относительно 
эффективного использования экономических рычагов воздействия, но и 
вопросов, связанных с творческой деятельностью. Речь идет о фирменном 
наименовании юридического лица, в котором фиксируется организационно-
правовая форма. Именно организационно-правовая форма позволяет опреде-
лить общие права и обязанности юридического лица и его специфику. Юри-
дическое лицо обладает исключительным правом на использование своего 
фирменного наименования как средства индивидуализации (ст. 1474 ГК РФ). 
В ст. 1476 ГК законодатель устанавливает соотношение прав на фирменное 
наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный 
знак.
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Товарный знак. Товарный знак – это обозначение, служащее для инди-
видуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предприни-
мателей (ст. 1477 ГК РФ). На товарный знак признается исключительное 
право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Свидетельство 
также удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на 
товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 
ГК РФ). Обладателем исключительного права на товарный знак может быть 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (ст. 1478 ГК РФ). 
Таким образом, исключительное право на товарный знак, дающее его вла-
дельцу возможность пользоваться и распоряжаться им, возникает в резуль-
тате регистрации товарного знака. Государственная регистрация товарного 
знака осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных зна-
ков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 1480 ГК РФ).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, 
изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. 
Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом 
сочетании (ст. 1482 ГК РФ). К регистрации допускаются в качестве товарных 
знаков условные обозначения – символы, которые различаются между собой 
по форме выражения, сфере использования, кругу пользователей.

Наименование места происхождения товара. Это обозначение, пред-
ставляющее собой либо содержащее современное или историческое, офи-
циальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование 
страны, городского или сельского поселения, местности или другого гео-
графического объекта. Обладателем исключительного права использования 
наименования места происхождения товара может быть только лицо, право 
которого охраняется в стране происхождения товара. В законодательстве 
предусмотрены специфика регистрации и подачи заявки на наименование 
места происхождения товара.

Коммерческое обозначение. Коммерческое обозначение может исполь-
зоваться правообладателем для индивидуализации одного или нескольких 
предприятий. Для индивидуализации одного предприятия не могут одно-
временно использоваться два и более коммерческих обозначения (ст. 1538, 
132 ГК РФ). Правообладателю коммерческого обозначения принадлежит 
исключительное право его использования. Особенность этого средства ин-
дивидуализации заключается в том, что оно может относиться не только к 
коммерческим, но и к некоммерческим юридическим лицам.

Доменное имя. Доменное имя идентифицирует домен, представляющий 
собой область пространства иерархических имен сети Интернет, которая 
обслуживается набором серверов доменных имен. Является средством ин-
дивидуализации как физических лиц, так и хозяйствующих субъектов. 
Следует констатировать фактическое отсутствие законодательных актов, 
регулирующих правовой статус доменных имен, вследствие чего к порядку 
их регистрации применяются общие нормы действующего законодательства 
РФ, кроме того, порядок регистрации доменного имени регулируется регла-
ментами доменных имен, издаваемых регистрирующими организациями.
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В России за последние годы отмечается тенденция к увеличению коли-
чества заявок, подаваемых на регистрацию средств индивидуализации. В 
связи с этим возрастает и вероятность нарушений прав законных правообла-
дателей на данные обозначения. В целом всю совокупность возможных 
столкновений прав на средства индивидуализации можно разделить на две 
группы: 1) нарушения, связанные с предоставлением правовой охраной; 
2) нарушения в сфере их использования.

Первая категория нарушений связана с деятельностью федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего регистрацию, – Роспатен-
та, решения которого о регистрации либо об отказе в регистрации могут 
быть обжалованы в административном и судебном порядке. Необходимо 
отметить, что за последнее время отмечается устойчивый рост поступления 
возражений на решения экспертизы по заявкам на регистрацию товарных 
знаков. Обращения поступают в Высшую патентную палату Роспатента, в 
том числе жалобы на решения Апелляционной палаты Роспатента.

Наиболее распространены нарушения в сфере использования товарных 
знаков. ГК РФ в императивной норме указывает на то, что никто не имеет 
права без разрешения правообладателя использовать сходные с его товарным 
знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых 
товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате 
такого использования возникает вероятность смешения (ст. 1484 ГК РФ). 
Спорные вопросы, которые могут возникнуть между правообладателем и 
нарушителем его исключительных прав, должны быть разрешены в судебном 
порядке. Под незаконным использованием товарного знака понимается 
размещение незарегистрированного товарного знака на товарах, в том числе 
на этикетках, упаковках, которые предлагаются к продаже, продаются, де-
монстрируются на выставках и ярмарках или иным образом участвуют в 
гражданском обороте.

Можно выделить несколько типов конфликтов, связанных с предостав-
лением правовой охраны и с незаконным использованием зарегистрирован-
ного товарного знака без разрешения правообладателя.

1. Между субъектами предпринимательской деятельности о незаконном 
использовании зарегистрированного товарного знака в одной из форм без 
разрешения правообладателя. К таким нарушениям прав относятся: пред-
ложение товара к продаже, хранение с последующей реализацией и т. д.

2. Между лицами, использующими тождественные или сходные знаки 
по установлению однородности товаров.

3. Между лицами в отношении товарного знака, когда оспаривается 
правомерность предоставления исключительных прав. Подобные конфликты 
часто возникают с так называемыми «советскими брендами» – обозначени-
ями, разработанными в советское время. Например, споры по поводу 
товарных знаков «Прима», «Столичная», «Жигулевское» и др.

4. Между владельцем товарного знака и фирмой, имеющей фирменное 
наименование с такой же оригинальной частью. Как правило, после реги-
страции товарного знака его правообладатель заявляет претензию фирме, 
фирменное наименование которой совпадает со словесной частью зареги-
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стрированного знака о нарушении его исключительных прав на товарный 
знак. Такой конфликт возникает чаще всего, когда фирма активно использу-
ет свое наименование для индивидуализации товаров и услуг, но не обяза-
тельно. В этом случае практика показывает, что суд принимает решение в 
пользу владельца товарного знака.

5. Между владельцем товарного знака и обладателем авторских прав.
Сложные проблемы правового характера возникли в результате столкно-

вения прав на товарные знаки и наименования доменов в сети Интернет. 
Пользователи Интернета регистрируют имена доменов, воспроизводящие 
фирменные наименования известных товаропроизводителей, с целью их 
последующей продажи заинтересованным правообладателям. Торговля 
доменными именами в настоящее время процветает, и остановить этот про-
цесс пока не удалось. В качестве примера можно привести иск корпорации 
«Истман Кодак Компани» к индивидуальному предпринимателю о запре-
щении использовать товарный знак «Кодак», зарегистрированный на ее имя, 
в доменном имени страницы ответчика в Интернете. После длительного 
судебного разбирательства суд принял решение в пользу «Истман Кодак 
Компани», применив нормы международного права к возникшим спорным 
правоотношениям.

Следует отметить, что в процессе принятия четвертой части ГК РФ было 
предложено включить «домен» в перечень средств индивидуализации, но 
данное предложение было снято по инициативе группы юристов Координа-
ционного центра национального домена. В результате была принята поправ-
ка в виде исключения доменного имени из перечня охраняемых объектов 
интеллектуальной собственности. В обоснование этого положения разра-
ботчики ссылались на существование огромного сектора доменов, исполь-
зующихся в некоммерческих целях. А также законодатель отметил, что при 
рассмотрении споров между правообладателями на средства индивидуали-
зации и владельцами доменных имен суд должен учитывать все обстоятель-
ства, а не идти по пути защиты прав законного правообладателя средств 
индивидуализации.

Таким образом, вопрос эффективной защиты законных прав на средства 
индивидуализации будет актуальным еще долгое время. Споры, связанные 
с нарушениями прав на средства индивидуализации, подлежат рассмотрению 
в арбитражном суде на основании ст. 20 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ. В настоящее время, несмотря на то, что в законодательстве 
предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответ-
ственность за нарушение исключительных прав на индивидуальные обозна-
чения, количество споров вокруг товарных знаков продолжает увеличивать-
ся. Это свидетельствует не только о том, что настоящее законодательство в 
области интеллектуальной собственности недостаточно развито, но и тре-
бует углубленного изучения и использования уголовных и гражданско-
правовых средств борьбы с посягательствами на объекты исключительных 
прав на данные виды обозначений. Анализ судебной практики позволяет 
сделать вывод о том, что резкое возрастание конфликтов между хозяйству-
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ющими субъектами на товарном рынке обусловлено несовершенством ме-
тодической и нормативно-правовой базы судебной экспертизы.

Арбитражные суды столкнулись с проблемой назначения экспертиз 
товарных знаков как объектов интеллектуальной собственности. Следует 
отметить, судебная практика по назначению экспертиз товарных знаков не-
достаточно обширна. Как правило, при рассмотрении дела о нарушении прав 
на товарный знак для получения доказательств о законности его использо-
вания судья должен назначить экспертизу. Важно отметить, что экспертное 
исследование по своей сути является частью познавательной деятельности 
в сфере интеллектуальной собственности как особого вида собственности. 
На практике часто при рассмотрении дел о нарушениях прав на объекты 
интеллектуальной собственности назначают лингвистическую или патент-
ную экспертизу. Однако, учитывая специфику природы товарного знака, 
представляется целесообразным изменить практику назначения различных 
экспертиз. Так как товарный знак представляет собой сложный объект, 
необходимо назначать комплексное исследование с привлечением 
различных специалистов. Но практика назначения таких экспертиз еще 
недостаточно развита. Больше того, нет соответствующих методик, суще-
ствуют определенные проблемы производства судебных экспертиз по делам 
о нарушении прав на товарные знаки. Так, расхождения в выводах экспертов 
возникают не только из-за неполноты исследований, но и часто по причине 
неоднозначного толкования терминов, например, понятия «различительная 
способность» товарных знаков, в связи с чем возникают проблемные вопросы 
в подходах к пониманию этого критерия заявителями и экспертами в дело-
производствах по заявкам1. Остается нерешенной проблема правильной 
формулировки вопросов, подлежащих исследованию. Необходимо учитывать, 
что перед экспертом не должны ставиться вопросы правового характера, 
решение которых является прерогативой суда, а только связанные с пред-
метом исследования, т. е. находящиеся в компетенции судебного эксперта. 
Однако практика показывает, что и суды, и судебные эксперты не всегда 
могут сориентироваться относительно правильной формулировки вопросов, 
подлежащих исследованию. Это можно объяснить и тем, что товарные зна-
ки представляют собой сложные объекты правозащиты. До последнего 
времени проблеме экспертизы товарных знаков, знаков обслуживания и на-
именований места происхождения товара были посвящены отдельные статьи 
и рекомендации патентного ведомства. Но они еще не привели к формиро-
ванию целостного научного представления о комплексной судебной 
экспертизе указанных обозначений.

Таким образом, появилась необходимость в создании методических 
основ применения комплексных специальных знаний из разных отраслей 
науки, то есть комплексной судебной экспертизы товарных знаков и сходных 
с ними обозначений, что позволит судебно-экспертную деятельность в сфе-
ре интеллектуальной собственности вывести на качественно новый уро-
вень.

1 См.: Мельников В. И. Толкование понятия «различительная способность» // 
Интеллектуальная собственность (ПС). — 2000. — № 9.
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ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ

Виділено емпіричний і теоретичний рівні судово-експертного пізнання 
та досліджено специфіку застосування логічних і загальнонаукових методів 
при проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності.

Выделены эмпирический и теоретический уровни судебно-экспертного 
познания и исследована специфика применения логических и общенаучных 
методов при проведении судебной экспертизы объектов интеллектуальной 
собственности.

Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності (ОІВ) є новим 
родом судової експертизи. Судові експертизи ОІВ у системі СЕУ Мін’юсту 
України почали проводити з 1998 р. спочатку в Київському НДІСЕ, пізніше 
– в Донецькому, Харківському, Одеському, Львівському НДІСЕ, Науково-
дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності. 
За цей період в експертних установах Мін’юсту України проведена велика 
кількість судових експертиз, об’єктами яких слугували аудіовізуальні твори, 
комп’ютерні програми та інші об’єкти авторського права, знаки для товарів 
і послуг, промислові зразки, винаходи та корисні моделі й ін.

Поява нових родів і видів судової експертизи завжди спричиняє проб леми 
в практичному застосуванні її методологічних основ. Це пов’язано зі специ-
фікою об’єктів дослідження та їх ознак, різним рівнем підготовки суб’єктів 
пізнання, відсутністю розроблених методик дослідження тощо. Повною 
мірою це стосується і судової експертизи ОІВ.

У наш час ведеться плідна робота зі створення термінологічної бази 
судової експертизи ОІВ (авторка цієї статті на початкових етапах брала в ній 
активну участь), розроблення її наукових основ, методів і методик дослід-
ження різних об’єктів.

Джерелом формування експертних методів є природничі та технічні на-
уки, право, потреби слідчої і судової практики, техніка та інші галузі люд-
ської діяльності. При впровадженні методу будь-якої галузі науки в експерт-
ну практику спосіб його реалізації залишається в науковому плані практич-
но незмінним, однак унаслідок специфіки завдань і об’єктів експертизи 
метод набуває якісно нової форми і процедури реалізації.

Дуже широко в судовій експертизі використовуються методи пізнання, 
розроблені в межах філософських наук. Методи філософії мають два рівні 
пізнання – емпіричний і теоретичний. Емпіричний рівень пізнання – це про-
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цес розумового та мовного перероблення інформації, одержаної за допо-
могою органів почуття. Основними формами почуттєвого пізнання є від-
чуття, сприйняття та уявлення. На теоретичному (раціональному) рівні 
пізнання на підґрунті узагальнення та аналізу результатів досліджень, одер-
жаних на емпіричному рівні, розробляються теоретичні основи певної галу-
зі знань (предмета, об’єкта, завдань, методів та ін.). Формами раціонально-
го пізнання (мислення людини) виступають: поняття, думка та висновок1.

Під час емпіричного пізнання формуються програми дослідження, про-
водяться спостереження, експерименти, опис експериментальних даних, їх 
класифікація, первинне узагальнення. Теоретичне ж пізнання здійснюється 
на рівні абстракції високих порядків. Тут його знаряддям слугують поняття, 
категорії, закони, гіпотези та ін. Обидва ці рівні нерозривно пов’язані між 
собою, припускають один одного, хоча емпіричне пізнання передує теоре-
тичному2.

В емпіричному пізнанні переважає чуттєвий аспект, у теоретичному – 
раціональний (розумовий). Їх співвідношення віддзеркалюється в методах, 
що використовуються на кожному етапі дослідження.

Методи судової експертизи, як і методи всіх інших галузей знань, роз-
поділяються на методи наукової діяльності, які використовуються під час 
розроблення теоретичних основ судової експертизи, і методи, що викорис-
товуються судовими експертами під час проведення судових експертиз. 
Практична діяльність судових експертів є процесом пізнання, має певну 
специфіку та передбачає застосування методів емпіричного і теоретичного 
рівнів пізнання.

Найважливішими завданнями методології судової експертизи є вивчен-
ня закономірностей пізнавальної діяльності судового експерта під час про-
ведення експертиз і розроблення на цій основі методів її здійснення, визна-
чення сутності, ефективності, надійності, точності й інших характеристик 
методів пізнання залежно від експертних завдань та об’єктів дослідження.

Питанням класифікації методів судової експертизи присвячено роботи 
І. В. Постики, О. І. Вінберга, О. Р. Шляхова, Т. В. Авер’янової, О. Р. Россин-
ської та ін. Зокрема, Т. В. Авер’янова побудовала таку класифікацію методів 
судової експертизи: всеохоплюючий метод – матеріалістична діалектика; 
загальні методи: спостереження, порівняння, опис, вимірювання, експери-
мент, моделювання, історичний; окремонаукові; спеціальні (монооб’єктні)3. 
За класифікацією О. Р. Россинської система методів судової експертизи є 
такою: методи логіки; загальнонаукові методи; загальноекспертні методи 
(монометоди) і комплекси методів; окремоекспертні методи4. Існують й інші 
класифікації методів судової експертизи.

1 Див.: Дегтярев М. Г., Войшвилло Е. К. Логика: Учебник. — М., 2001. — 
С. 14.

2 Див.: Алексеев П. В., Панин А. В. Теория познания и диалектика. — М., 1991.
3 Див.: Аверьянова Т. В. Интеграция и дифференциация научных знаний как ис-

точники и основы новых методов судебной экспертизы. — М., 1994.
4 Див.: Россинская Е. Р. Рентгеноструктурный анализ в криминалистике и судеб-

ной экспертизе. — К., 1992.
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Постійний розвиток науки зумовлює розвиток і вдосконалення методів 
теоретичного й емпіричного рівнів пізнання, їх класифікації. Стан наукових 
уявлень про методи судової експертизи пов’язаний, з одного боку, з розвит-
ком саме судової експертизи, а з другого, – з формуванням філософських 
поглядів на методи пізнання в цілому. Зокрема, на сучасному рівні розвитку 
науки матеріалістична діалектика вже не розглядається як всеохоплюючий 
метод пізнання. В. О. Коновалова слушно зазначає, що діалектичний метод 
як загальний був презентований ученими-криміналістами тільки наймену-
ванням, його роль зводилася тільки до проголошення, а саме методами 
пізнання є методи логіки та загальнонаукові1.

Методи судової експертизи, як і всі сучасні методи пізнання, ґрунтують-
ся на таких основних законах діалектики: законі єдності та боротьби проти-
лежностей, законі взаємного переходу кількісних і якісних змін, законі за-
перечення заперечення. Діалектика визнає конкретність істини і припускає 
точний облік усіх умов, у яких знаходиться об’єкт пізнання. Методи пізнан-
ня повинні відповідати таким основним законам логіки: закону тотожності, 
закону несуперечності, закону виключення третього та закону достатньої 
підстави2.

Відповідно до закону тотожності не можна під час дослідження заміню-
вати яке-небудь поняття іншим поняттям. Ця вимога є очевидною, але при 
судово-експертному дослідженні промислових зразків така підміна відбува-
ється. Зокрема, промислові зразки експерти часто описують не за фотознім-
ками загального вигляду об’єктів, що містяться в патенті, а за описами 
промислових зразків, що містяться в заявках. Описи промислових зразків, 
що містяться в заявках, не завжди збігаються за всім комплексом істотних 
ознак зображень, які містяться в патенті. Така підміна зменшує вірогідність 
одержання об’єктивного висновку.

За законом достатньої підстави будь-яка думка (теза) для того, аби мати 
силу, обов’язково повинна бути доведена (обґрунтована) певними аргумен-
тами (підставами), причому ці аргументи мають бути достатніми для дове-
дення початкової думки, тобто вона повинна випливати з них з необхідністю 
(теза мусить з необхідністю виходити з підстав). На жаль, не завжди висно-
вки судових експертиз відповідають цьому закону логіки. Особливо це 
стосується висновків з питань, що виходять за межі спеціальних знань су-
дового експерта з дослідження ОІВ та не повинні ним вирішуватися, а саме: 
щодо сприйняття споживачем реклами, охороноздатності об’єктів промис-
лової власності, встановлення автора твору, визначення факту порушення 
певною особою прав іншої особи тощо.

Сьогодні (за відсутністю загальної та окремих методик дослідження 
різних ОІВ) методами судово-експертного дослідження ОІВ є системи ло-
гічних і загальнонаукових методів (операцій, прийомів), що використову-
ються в інших видах судової експертизи. «Володіння методами означає для 

1 Див.: Коновалова В. Е. Новые тенденции развития криминалистики // Теорія 
та практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 2006. — С. 11, 12.

2 Див.: Голубинцев В. О. Концепции современного естествознания: Учеб. пособ. — 
Ростов н/Д., 2005.
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дослідника знання того, яким чином, у якій послідовності вчиняти ті або 
інші дії для вирішення певних завдань, і вміння застосовувати ці знання в 
практичній діяльності»1.

В теоретичному і практичному рівнях пізнання залежно від експертного 
завдання використовуються певні комплекси методів. Жоден з наукових 
методів, застосований ізольовано від інших, не може бути ефективним ні в 
науковому дослідженні, ні в практичній діяльності судового експерта. Зо-
крема, наукове спостереження ОІВ завжди супроводжується їх описом, під 
час якого чуттєва інформація фіксується за допомогою слів, знаків, рисунків 
тощо. Опис повинен надавати достовірне й адекватне уявлення про об’єкт 
дослідження, точно відображати ознаки, що вивчаються. Важливо, аби по-
няття та терміни, що використовуються для опису, завжди мали чіткий і 
однозначний зміст. Залежно від рівня розвитку науки, зміни її певних по-
ложень перетворюються засоби опису об’єктів і їх ознак, часто створюється 
нова система понять2. Звичайна мова часто є непридатною для опису об’єктів 
судової експертизи взагалі та експертизи ОІВ зокрема тому, що багато слів 
мають декілька значень, і навпаки, для опису тієї самої ознаки дослідники 
використовують різні слова. Так, при описі тієї ж самої ознаки промислово-
го зразка судові експерти часто використовують різні за змістом словоспо-
лучення (наприклад, увігнуте денце, випукле дно, округлене дно). Тому 
актуальною є проблема створення термінологічного словника для оптиміза-
ції опису об’єктів судової експертизи та словника термінів судової експер-
тизи об’єктів інтелектуальної власності.

Формуванню методів судової експертизи ОІВ передує практична діяль-
ність судових експертів під час проведення судових експертиз. Судові екс-
пертизи ОІВ сьогодні проводяться за допомогою таких загальнонаукових 
методів, як чуттєво-раціональні (спостереження, опис, порівняння, моделю-
вання) та логічні методи (аналіз, синтез, дедукція та індукція, гіпотеза, 
аналогія, логічне тлумачення3, системний метод). Факт використання ОІВ в 
об’єктах, що перевіряються (найбільш поширене експертне завдання), вста-
новлюється за загальною методикою судової ідентифікації4. Відповідно до 
правила порівнянності об’єктів, додержання якого є обов’язковим при по-
рівняльному дослідженні об’єктів судової експертизи, зіставленню (порів-
нянню) підлягають лише ті об’єкти, кожному з яких притаманна одна і та 
сама ознака (сукупність ознак)5. Тому під час встановлення факту збігу су-
купності істотних ознак промислових зразків, зовнішній вигляд яких відпо-
відає кресленням та ескізам, що містяться в патенті, з відповідними озна-
ками об’єктів, наданих на дослідження, дослідники будують уявну модель 

1 Макуха А. А. Концепция современного естествознания: Учебно-методические 
материалы. — Новосибирск, 2004. — С. 17.

2 Див.: Назаров И. В. Методология гносеологического исследования. — Ново-
сибирск, 1982. — С. 41.

3 Логічне тлумачення – роз’яснення змісту цивільно-правової норми шляхом 
правил формальної логіки (див.: Сучасний словник цивільно-правових термінів. — 
Сер. Юридичний радник. — Х., 2005. — С. 105.

4 Див.: Сегай М. Я. Методология судебной идентификации. — К., 1970.
5 Див.: Словарь основных терминов судебных экспертиз. — М., 1980.



583

Судова експертиза, пов’язана з охороною прав на об’єкти...

промислового зразка, суттєві ознаки якого (форма, колір та ін.) збігаються з 
відповідними істотними ознаками, зафіксованими в кресленнях та ескізах. 
За такою ж схемою здійснюється уявне моделювання винаходів і корисних 
моделей.

Моделлю є така розумова або матеріальна система, яка відображає чи 
відтворює об’єкт дослідження та здатна замінити його так, що її вивчення 
надасть нам нові відомості про цей об’єкт1. Модель у процесі пізнання ви-
ступає «середньою ланкою» між об’єктом пізнання, що є в дійсності, і 
суб’єктом, який його пізнає. Моделювання в судовій експертизі – це метод 
утворення уявної або матеріальної моделі, яка має необхідний для дослід-
ження збіг з оригіналом.

Під час досліджень експерти іноді здійснюють таку пізнавальну про-
цедуру, як типізація, що передбачає пошук і виявлення подібних об’єктів2.

Аналіз і синтез судові експерти завжди використовують у комплексі. За 
змістом вони – «дві сторони єдиного аналітико-синтетичного методу пізнання»3. 
«Аналіз, що передбачає здійснення синтезу, має своїм ядром виділення 
істотного»4. Потреби практики змушують експерта вивчати сутність дослід-
жуваного об’єкта шляхом переходу від безпосереднього спостереження до 
аналізу і наступного синтезу одержаного фактичного матеріалу.

Аналогією є «правдоподібний вірогідний висновок про подібність двох 
предметів за певною ознакою на підставі встановленої їх подібності за ін-
шими ознаками»5. Цей метод використовується, зокрема, під час уявного 
моделювання об’ємного промислового зразка у випадках наявності в комп-
лекті фотознімків його загального вигляду, зафіксованого не з усіх боків. 
Наприклад, якщо лицьова та бокові поверхні пляшки мають форму площи-
ни, то й тильна поверхня за аналогією має таку саму форму.

Важливе місце в судово-експертному дослідженні винаходів і корисних 
моделей посідає системний метод дослідження (системний підхід). Системний 
підхід – це спосіб теоретичного уявлення і відтворення об’єктів як систем. 
Головним при системному підході є вивчення не елементів як таких, а перш 
за все структури об’єкта і місця елементів у ній6. Для дослідження об’єкта як 
єдиного цілого не можна обмежуватися вивченням лише його складових час-
тин (ознак незалежного пункту формули винаходу). У процесі пізнання необ-
хідно розкривати зв’язки між ними, що існують об’єктивно, і розглядати їх в 
сукупності, єдності7. Винахід є сукупністю ознак, функціональні властивості 
та можливі стани якої обумовлені не тільки складом, будовою і наявністю 
інших її елементів, а й характером їх взаємних зв’язків.

Усі методи судової експертизи мають право на існування тільки за умо-
ви їх відповідності нормам процесуального права й етики, наукової обґрун-

1 Див.: Штофф В. Л. Моделирование и философия. — М., 1966. — С. 97.
2 Див.: Словарь иностранных слов. — М, 1939. — С. 543.
3 Голубинцев В. О. Вказ. праця. — С. 35.
4 Спиркин А. Г. Философия: Учебник. — М., 1999. — С. 499.
5 Спиркин А. Г. Вказ. праця. — С. 503.
6 Див.: Алексеев П. В, Панин А. В. Философия. — М., 2000. — С. 389.
7 Див.: Голубинцев В. О. Вказ. праця. — С. 35.
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тованості та дуже високій вірогідності одержання об’єктивних результатів, 
простоті та безпеці, ефективності й іншим ознакам.

Факт застосування будь-якого окремого методу або сукупності методів 
при судово-експертному дослідженні ОІВ ще не зумовлює одержання 
об’єктивного висновку під час вирішення експертних завдань. Дуже важли-
вим є вміння правильно застосовувати науковий метод. За образним виразом 
П. Л. Капіци, науковий метод «умовно є скрипкою Страдіварі, найдоскона-
лішою зі скрипок, але щоб на ній грати, потрібно бути музикантом і знати 
музику. Без цього вона фальшивитиме, як і звичайна скрипка»1.

Судово-експертній діяльності з гносеологічної точки зору притаманні 
науковість, об’єктивність, доказовість, обґрунтованість, наочність, достовір-
ність висновків. Судово-експертне дослідження передбачає не тільки фор-
мальне застосування методів пізнання, а й творчу діяльність, пов’язану з 
обранням певної сукупності методів дослідження, виокремленням ознак 
об’єктів та їх описом, одержанням експертних зразків, плануванням і про-
веденням експертного експерименту тощо. Тому важливе значення для су-
дових експертів мають логіко-методологічна підготовка, рівень їх філософ-
ської культури, постійне вдосконалення процесу свого мислення, уміння 
правильно застосовувати методи судової експертизи відповідно до законів 
логіки і діалектики.

1 Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. — М., 1981. — С. 195.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА ПОВТОРНОГО СОВЕРШЕНИЯ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ – ПРОСПЕКТИВНАЯ ЗАДАЧА СУДЕБНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Запровадження ювенальних технологій у російське судочинство сто-
совно неповнолітніх правопорушників зажадало від судово-психологічної 
експертизи розширення сфери застосування, постановки нових завдань і 
пошуку шляхів їх вирішення. Одним із таких завдань є визначення ризику 
рецидиву правопорушень. Запропоновано нові теоретичні та практичні 
підходи в судово-психологічній експертизі неповнолітніх правопорушників.

Внедрение ювенальных технологий в российское судопроизводство в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей потребовало от 
судебно-психологической экспертизы расширения сферы применения, по-
становки новых задач и поиска путей их решения. Одной из таких задач 
является определение риска рецидива правонарушений. Предложены новые 
теоретические и практические подходы в судебно-психологической 
экспертизе несовершеннолетних правонарушителей.

Уголовно-процессуальное законодательство России предусматривает в 
случае совершения правонарушения несовершеннолетним: обязательное 
установление факта достижения минимального возраста виновной ответствен-
ности (в России по 20 составам преступления – это 14 лет)1; условий жизни и 
воспитания несовершеннолетнего, уровня психического развития и иных 
особенностей его личности (т. е. в данном случае речь идет о социально-
психологическом статусе несовершеннолетнего, уровне развития его личност-
ной зрелости); влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. 
С одной стороны, выявление этого обстоятельства позволяет устанавливать 

1 Аналогичный подход предусмотрен в УК Украины, УК Беларуси, УК Казах-
стана.

СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗАЕКСПЕРТИЗА
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взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, 
но с другой стороны, что представляется в большей степени юридически 
значимым, – оценивать волевой компонент при принятии несовершеннолетним 
решения о совершении противоправного деяния.

Расследование любого преступления протекает, условно говоря, в двух 
временных пластах – настоящем времени (это собственно процесс рассле-
дования, включающий различные процессуальные действия, в том числе 
судебную экспертизу) и времени прошедшем (преступление, уже совершен-
ное к моменту расследования). Это требует постановки и разрешения боль-
шого числа актуальных задач с целью реконструкции событий, имевших 
место в прошлом. Такая особенность деятельности по расследованию пре-
ступления в значительной степени обусловливает ретроспективный характер 
судебной экспертизы. В полной мере сказанное относится и к судебно-
психологической экспертизе (СПЭ), которая на основе полученных резуль-
татов проведенного в настоящее время исследования реконструирует факты 
психической жизни процессуального лица (обвиняемого, потерпевшего, 
свидетеля) в конкретный промежуток времени, интересующий следствие 
или суд, например, установление способности конкретного человека в юри-
дически значимой ситуации осознавать фактически характер своих действий 
или руководить ими, нахождение в состоянии аффекта и т. п. В то же время 
«реконструкция» юридически значимых фактов психической жизни чело-
века не является самоцелью, она направлена на установление истины по 
делу и, в конечной смысле, на восстановление справедливости. Целям вос-
становления справедливости служат и индивидуализация наказания, и меры 
по ресоциализации человека, нарушившего закон, что особенно важно, 
когда речь идет о несовершеннолетнем правонарушителе. Эта проблема 
всегда была актуальной, но на данном этапе, когда в России и ряде других 
стран СНГ внедряются ювенальные технологии при отправлении правосудия 
в отношении несовершеннолетних, она становится более чем значимой. В 
рамках такого подхода центр тяжести переносится с осуждения правонару-
шителя на его индивидуальную ресоциализацию, профилактику и превенцию 
рецидива правонарушений. В связи с этим возникает закономерный вопрос: 
Каково место судебно-психологической экспертизы в данном процессе? 
Появляются ли у нее новые задачи и имеются ли возможности их решить? 
Появляется ли новый вектор в решении экспертных задач – время 
будущее?1

Полагаем, что в условиях приоритета целей реинтеграции подростка-
правонарушителя в общество СПЭ при сохранении задачи реконструкции 
психической деятельности подростка в криминальной ситуации приобрета-
ет также проспективные (прогностические) функции, во-первых, в плане 
определения риска рецидива совершения правонарушений. Во-вторых, за-

1 См.: Шипшин С. C. Место судебно-психологической экспертизы в системе 
ювенальной юстиции. Ювенальные технологии // Сб. информ.-аналит. матер., науч. 
исслед. по вопросам социально-реабилитац. работы с детьми, подростками и моло-
дежью группы риска. Информ. вестник. — 2007. — № 3 (11). — С. 89–98; Shipshin S. 
Psychological Enquiry in Juvenile Law. Facing the Challenges of a Changing World // 
Proc. 14th European Conference on Psychology and Law. — Cracow, 2004. — Р. 117.
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щита прав ребенка не ограничивается только рамками уголовного кодекса; 
правоотношения ребенка регламентируются гражданским, семейным, 
административным законодательством, а потому судебная практика ставит 
перед СПЭ новые задачи, исходя из специфики регулируемых правоотноше-
ний. В-третьих, специфичность объекта исследования (незрелая, динамично 
и неравномерно развивающаяся психика подростка) требует нового подхода 
к системе СПЭ несовершеннолетнего, разработки новых методов экспертного 
исследования. Поскольку акцент в нашей работе сделан на определении рис-
ка рецидива правонарушений, будем рассматривать только несовершеннолет-
них правонарушителей. При этом обратим внимание на то, что правонаруше-
ния несовершеннолетних подпадают не только под Уголовный кодекс, но и 
под Кодекс об административных правонарушениях и Гражданский кодекс 
(например, ст. 1078 ГК РФ). Таким образом, на данном этапе следует конста-
тировать развитие СПЭ несовершеннолетних правонарушителей как вширь 
(не только в рамках уголовного процесса), так и вглубь за счет появления 
новых задач и возможностей их решения (рисунок).

Поскольку предметом рассмотрения в данной статье заявлена проспек-
тивная задача, а именно – определение риска рецидива повторного право-
нарушения, остановимся подробнее на этой проблеме.

Как показывает анализ литературы, в России и за рубежом уже не первое 
десятилетие ведутся исследования по выявлению факторов, которые спо-
собствуют совершению правонарушений у несовершеннолетних1. За рубе-
жом в практике правоохранительных и правоприменительных органов ис-
пользуется большое количество систем структурированной оценки риска 
совершения правонарушений, в том числе повторно (например, SAVRY2 
позволяет определять риск рецидива насильственных преступлений; другие 
методы определяют риск совершения сексуальных преступлений, иных 
правонарушений, таких как побеги из дома, бродяжничество, RNA3, YASI4, 
SORM5, J-SOAP-II6 и др.)7. Будучи разработанными не для психологов, а 
работников службы пробации, других специалистов, занимающихся вопро-
сами ресоциализации и реинтеграции несовершеннолетних правонаруши-
телей, эти методы не являются строго психологическими, однако интегри-
руют социологические, социально-психологические, психологические и 
медицинские данные о подростке8. Анализ показывает, что среди множества 
выявленных и используемых факторов можно выделить три основные 

1 См.: Дозорцева Е. Г. Аномальное развитие личности у подростков с противо-
правным поведением. — М., 2004.

2 Structured Assessment of Violent Risk in Youth.
3 Risk-Needs Assessment.
4 Youth Assessment and Screening Instrument.
5 Structured Outcome Assessment and Community Risk Monitoring.
6 Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II.
7 См.: Prentky R., Righthand S. Juvenile Sex Offender Assessment Protocol-II 

(J-SOAP-II). — 2003; YASI: Youth Assessment and Screening Instrument // [Электронный 
ресурс] (http://www.orbispartner.com). — 15.11.2007.

8 См.: Mendoza G., Birkbeck C. Risk and Needs Assessment for Juvenile Offenders. — 
University of New Mexico, 1996.
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Рисунок. Новые направления развития судебно-психологической экспертизы 
несовершеннолетних правонарушителей

группы: социально-психологические, индивидуальные (индивидуально-
типологические и личностные), и, как их часто называют, «исторические» 
факторы (анамнез и «криминальный анамнез»)1.

1 См.: Risk Assessment in the Turnaround program in the ACT: How can we do this 
well in Turnaround? A literature review act turnaround program. — Morgan Disney and 
Associates Pty Ltd, 2005 // [Электронный ресурс] (http://www.dhcs.act.gov.au). — 
15.11.2007; Шипшина О. С. Возможности использования методов структурированной 
оценки риска рецидива правонарушения у несовершеннолетних // Теория и практи-
ка судебной экспертизы в современных условиях: Матер. Междунар. науч.-практ. 
конф. — М., 2007 — С. 447–450.
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Коротко остановимся на каждой группе факторов.
Социально-психологические факторы. Среди них выделяются факторы 

различного уровня. Так, к факторам макроуровня можно отнести социально-
экономическую депривацию, т. е. неблагоприятную социальную среду, 
бедность, неблагоприятное окружение. Бедности часто сопутствуют не 
только неравенство возможностей, но и дискриминация, расизм, распад 
семьи, опасные условия жизни, безработица социальная изоляция и отсут-
ствие полноценных систем социальной поддержки. Подобная ситуация 
может привести к убеждению, что экономическое выживание и общественный 
статус в значительной степени определяются проявлениями в отношениях 
с окружающими агрессии и силы.

Другим важнейшим фактором риска совершения правонарушения у под-
ростков (медиум-уровень) является окружение, в частности его негативный 
характер – делинквентность близких друзей. В принятии решений относи-
тельно социальной жизни подростки в подавляющем большинстве прислу-
шиваются к мнению своих сверстников.

Немаловажными в генезе противоправного поведения являются факторы 
микроуровня, прежде всего семейная ситуация, в которой находится несовер-
шеннолетний. Так, крайне неблагоприятны факты распада семьи подростка, 
особенно связанного с разводом родителей, конфликтной обстановки в семье, 
отсутствием в ней согласия. К числу «семейных факторов» относятся: недо-
статок родительского контроля, непостоянство родительских воспитательных 
мер, физические наказания (в том числе жестокие), представляющие ребенку 
образец для подражания, который будет впоследствии воспроизводиться. Кро-
ме того, делинквентность поведения несовершеннолетнего может обусловли-
ваться недостатком общения родителей с детьми, неприятием со стороны роди-
телей, пренебрежением ими своими обязанностями, неблагоприятными 
эмоциональными отношениями в семье (вербальная агрессия в отношении 
ребенка, его чрезмерная критика или полное игнорирование).

Индивидуальные факторы. Здесь также отмечаются факторы различного 
уровня – здоровья, «индивидуальной типологии», личности. На уровне здоровья 
выделяется наличие у несовершеннолетнего проблем как физического, так и 
психического плана. Наличие у него психического расстройства – один из 
главных факторов риска. Кроме того, достаточно серьезным фактором риска 
является наличие синдрома гиперактивности и дефицита внимания. На уровне 
«индивидуальной типологии» выделяют такие особенности, которые влияют на 
риск совершения несовершеннолетним преступления, как импульсивность, 
эмоционально-волевая неустойчивость, повышенная агрессивность, низкий 
уровень эмпатии. На уровне личностного развития важную роль в вероятности 
возникновения правонарушения и риска его рецидива играют: низкий уровень 
самоконтроля, низкий уровень развития социальных и межличностных навыков, 
низкая самооценка, отсутствие чувства вины, наличие негативных установок, 
а также низкий уровень развития морального сознания и правосознания.

Вторичными индивидуальными, производными от перечисленных фак-
торов, являются наличие у несовершеннолетнего проблем в обучении.

«Исторические» факторы. К этим факторам риска следует отнести со-
вершавшиеся ранее подростком правонарушения различной степени соци-



590

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

альной опасности, в том числе до наступления минимального возраста 
уголовной ответственности.

Отметим, что ни один из перечисленных факторов не является определя-
ющим, на основании которого можно было бы делать вывод о риске совер-
шения повторного правонарушения несовершеннолетним. Факторы значимы 
в совокупности, усиливая друг друга.

Практически любой метод структурированной оценки, помимо факторов 
риска, содержит и так называемые «защитные» факторы, т. е. такие, которые 
снижают риск рецидива правонарушений (в их число входят факторы, которые 
можно было бы отнести к индивидуальным и социально-психологическим, 
например, адаптивные личностные черты, система установок, просоциальная 
включенность и поддержка, позитивное отношение к процессу ресоциализа-
ции и т. д.).

Рассмотрим какой из перечисленных методов структурированной оцен-
ки (а их число значительно больше) следует применить при решении соб-
ственно экспертных задач. В настоящее время при производстве СПЭ и 
КСППЭ1 в отношении несовершеннолетних, совершивших насильственные 
преступления, начинает использоваться метод структурированной оценки 
риска рецидива насилия (SAVRY)2. Учитывая, что идеология и методология 
различных методов структурированной оценки риска рецидива схожи, оста-
новимся на этом методе3.

Источники информации о несовершеннолетнем и методы ее оценки при 
решении задачи определения риска рецидива повторного правонарушения 
приведены в табл. 1).

Следует уточнить, что при производстве СПЭ информация от 
перечисленных источников в большинстве случаев материализована в про-
токолах допросов, справках, характеристиках, ответах на запросы и т. д. Что 
касается непосредственно испытуемого (подэкспертного), то информация 
получается непосредственно от него в процессе беседы/интервью, а также 
при проведении экспериментально-психологического обследования. При 
решении проспективной задачи (риска рецидива) вся полученная информа-
ция обрабатывается в соответствии с принципами, заложенными в конкрет-
ном методе структурированной оценки. При этом отметим, что в рамках 
экспертного исследования имеется возможность дополнительного анализа 
и сопоставления материалов на основе системного подхода и исходя из 
принципов целостности психики, взаимозависимости отдельных ее компо-
нентов и взаимообусловленности внутренних и внешних факторов психи-
ческой деятельности, что возможно только при наличии специальных пси-
хологических знаний.

1 КСППЭ – комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
2 В ГНЦССП им. В. П. Сербского и в Южном региональном центре судебной 

экспертизы Минюста РФ.
3 См.: Ошевский Д. С. Психическое развитие у подростков с психическими рас-

стройствами, совершивших агрессивно-насильственные правонарушения (психоло-
гический аспект): Автореферат дис. … к. психол. н. — М., 2006.
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Таблица 1
Факторы риска Источники информации Методы

Социально-
психологические

Несовершеннолетний , 
родители, соседи, педа-
гоги/воспитатели, ИДН1, 
КДН2

Обобщение независимых характе-
ристик;
беседа/интервью

Индивидуальные Несовершеннолетний, 
родители, медицинская 
документация, педагоги/
воспитатели, сверстники

Психодиагностические (позна-
вательная сфера, эмоционально-
волевая сфера, индивидуально-
типологические свойства, лич-
ность);
беседа/интервью, метод экспертных 
оценок, обобщение независимых 
характеристик

«Исторические» Несовершеннолетний , 
его родители, педагоги/
воспитатели, ИДН, КДН, 
прокуратура, суд

Беседа/интервью, обобщение неза-
висимых характеристик

Защитные Несовершеннолетний, 
его родители, педагоги/
воспитатели

Психодиагностические (позна-
вательная сфера, эмоционально-
волевая сфера, индивидуально-
типологические свойства, лич-
ность);
беседа/интервью, метод экспертных 
оценок, обобщение независимых 
характеристик

Рассмотрим пример. Суд назначил СПЭ в отношении несовершеннолет-
ней Т. Наряду с традиционными вопросами был поставлен вопрос о наличии 
риска совершения Т. повторного правонарушения. Из материалов дела сле-
довало, что две несовершеннолетние Т. и Л. открыто похитили мобильный 
телефон у 11-летней Я., применив к ней насилие, не опасное для жизни и 
здоровья.

Поскольку перед экспертами ставились как традиционные, так и новые 
задачи, при проведении исследования, помимо беседы, касающейся анам-
неза и криминальной истории Т., были использованы методы, направленные 
на изучение когнитивной сферы (тест на запоминание 10 слов, методы пик-
тограмм, исключения понятий, выделения основных признаков понятий, 
интеллектуальный тест CF-2A Кэттелла, субтесты 1, 2, 4 шкалы интеллекта 
Векслера), на исследование типологических и личностных особенностей 
(ИТДО Л. Собчик, опросник определения склонности к отклоняющему по-
ведению (А. Орел), опросник интерактивной направленности личности 
(Н. Щуркова, Н. Фетискина), метод диагностики полимотивационных тен-
денций в «Я-концепции» (С. Петрова), фрустрационный тест Розенцвейга, 
опросник для исследования морального сознания). Также был использован 
метод структурированной оценки риска рецидива насилия у молодежи 
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(SAVRY). Как и большинство других подобных методов, SAVRY включает 
три основные группы факторов риска (факторы риска в истории жизни, 
индивидуальные факторы риска и социально-средовые факторы риска, все-
го 22 фактора), а также защитные (блокирующие риск совершения насилия, 
всего 6) факторы. Каждый из факторов риска оценивается по трехуровневой 
шкале: высокий, средний и низкий уровни1. Были получены следующие 
результаты.

1. Факторы риска в истории жизни. Установлено, что когда Т. было 
12  лет, у нее умер отец, а вскоре после этого ее мать перенесла тяжелую 
операцию. После смерти отца у Т. была суицидальная попытка. Через год 
после этого она стала уходить из дома, была поставлена на учет в КДН, 
где ее обязали посещать психолога, но этот опыт был скорее неудачным 
(«не нравилось, потому что нужно было рисовать»). В школе Т., несмотря 
на «средние способности»2, училась слабо, пропускала занятия. Анализ 
анамнестических данных позволил обобщить их и представить в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2
Результаты исследования факторов риска в истории жизни Т.

№ «Исторические» факторы риска Уровень риска
1 История насилия нет
2 История ненасильственных правонарушений нет
3 Раннее начало насилия нет
4 Прошлые неудачные попытки надзора или работы с 

подростком
средний

5 История самоповреждений или попыток суицида средний
6 Домашнее насилие нет
7 История жесткого обращения в детстве нет
8 Криминальность родителей/опекунов нет
9 Ранний отрыв от родителей или замещающих их лиц высокий
10 Слабая школьная успеваемость средний

2. Социально-средовые факторы риска. У Т. неровные отношения со 
сверстниками, она постоянно общается со старшими по возрасту 
«сомнительными личностями»3. Предпочитает снижать личностную зна-
чимость конфликтных ситуаций либо рассчитывать, что они решатся сами 
собой. Мать Т. проживает отдельно, в Москве, постоянным воспитанием 
несовершеннолетней занимаются бабушка с дедушкой. Уровни риска по 
данным факторам отражены в табл. 3.

1 Некоторые другие методы структурированной оценки предполагают балльную 
систему оценок.

2 Из школьной характеристики.
3 Из материалов уголовного дела.
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Т а б л и ц а  3
Результаты исследования социально-средовых факторов риска у Т.
№ Социально-средовые факторы риска Уровень риска

1 (11) Делинквентность сверстников средний
2 (12) Отвержение сверстниками средний
3 (13) Стресс или плохие возможности справляться со стрессом высокий
4 (14) Плохие родительские тактики воспитания высокий
5 (15) Недостаток личной/социальной поддержки средний
6 (16) Дезорганизованное окружение нет

3. Индивидуальные факторы риска. Т. страдает психическим расстрой-
ством в форме «социализированного расстройства поведения»1. Она неурав-
новешенна, вспыльчива, легкомысленна, неконформна, испытывает потреб-
ность искать трудности, которые можно было преодолеть, потребность в 
острых ощущениях2 (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Результаты исследования индивидуальных факторов риска у Т.
№ Индивидуальные факторы риска Уровень риска 

1 (17) Негативные установки нет
2 (18) Рискованное или импульсивное поведение высокий
3 (19) Проблемы, связанные с употреблением психоактивных веществ нет
4 (20) Проблемы совладания с гневом средний
5 (21) Психопатические черты средний
6 (22) Расстройства внимания/гиперактивность нет

4. Факторы защиты3. Несмотря на отмеченные в п. 3 индивидуальные 
особенности, у Т. выявляются так называемые «адаптивные личностные 
черты» – наличие хороших интеллектуальных возможностей, отсутствие 
выраженных агрессивных тенденций, ориентация на взаимодействие и сотруд-
ничество, наличие в структуре личности познавательной мотивации, мотивации 
на развитие, достижение, самоопределение, а также альтруистических тенденций. 
Кроме того, у нее теплые отношения с бабушкой и дедушкой, она очень сильно 
привязана к своей матери, которая обещает забрать ее в Москву (табл. 5).

На основании анализа факторов риска рецидива (по материалам уголов-
ного дела и результатам психологического исследования) эксперты пришли 
к заключению о наличии высокой вероятности риска совершения повторно-
го правонарушения (не исключено – агрессивно-насильственного характера) 
при отсутствии вмешательства в сложившуюся ситуацию. Наибольший 
«удельный вес» в риске рецидива имеют прежде всего социально-средовые 
факторы и далее индивидуальные факторы при явном дефиците факторов 
защиты (по данным анализа взвешенных оценок).

1 Из заключения судебно-психиатрической экспертизы.
2 По результатам судебно-психологического исследования.
3 Биполярная оценка: есть/нет.
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Т а б л и ц а  5
Результаты исследования защитных факторов у Т.

№ Защитные факторы Наличие/отсутствие
1 Просоциальная включенность отсутствует
2 Сильная социальная поддержка отсутствует
1 2 3
3 Сильные привязанности и связи имеется
4 Положительное отношение к вмешательству и 

официальным авторитетам
отсутствует

5 Сильная вовлеченность в школьное обучение отсутствует
6 Адаптивные личностные черты имеются

Заключение СПЭ было принято судом. В приговоре были учтены выводы 
экспертов, в том числе относительно риска рецидива, что позволило суду 
принять решение в отношении как меры вины Т. и наказания, так и в части 
мер ресоциализирующего воздействия на нее.

Возвращаясь к проблемам СПЭ несовершеннолетних правонаруши-
телей, отметим, что настало время изменить подход к расследованию 
правонарушений, совершенных не достигшими 14-летнего возраста 
подростками, которые в процессуальном плане являются свидетелями, 
но при проведении СПЭ необходимо решать иные вопросы, а не те, 
которые традиционно решаются экспертизой свидетеля. На первый план 
должно выйти решение задач об установлении случайности/неслучай-
ности совершения правонарушения, выявления факторов риска повтор-
ного совершения правонарушений, установления «мишеней воздействия» 
на определенные группы факторов для снижения риска рецидива совер-
шения правонарушений.

Подводя итог, сказанному подчеркнем, что дальнейшее развитие СПЭ 
несовершеннолетних, в том числе несовершеннолетних правонарушителей, 
обусловлено динамичными процессами в обществе, поворотом судебной 
системы от карательного к ресоциализирующему подходу, что позволит 
более эффективно бороться с подростковой преступностью. При этом у 
психологической науки и теории судебной экспертизы имеется достаточный 
потенциал, чтобы помочь в решении этих проблем.

А. С. Ячина, старший научный сотруд-
ник Харьковского НИИСЭ, кандидат 
психологических наук, доцент

К ПРОБЛЕМЕ УСТАНОВЛЕНИЯ АВТОРА АНОНИМНЫХ ПИСЕМ

Наведено методичні підходи до встановлення автора за текстами 
чотирьох анонімних листів з урахуванням їх авторознавчого дослідження.
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Представлены методические подходы к установлению автора по тек-
стам четырех анонимных писем с учетом их автороведческого исследова-
ния.

Термин «анонимка», в лексическом понимании слова – сочинение без 
обозначения имени автора, письмо без подписи. В практике судебно-
автороведческих и психологических исследований мы встречаемся с «ано-
нимками» как с письмами, сообщающими что-либо обидное, неприятное, 
разоблачающими кого-нибудь, одним словом, очерняющими доброе имя 
отдельных граждан, лиц, сводящих личные счеты и т. п. Как показывает 
практика, зачастую это средство борьбы с преступлениями, угрожающими 
жизни либо здоровью граждан.

Задача следственных органов – выявление анонимов. Задача экспертных 
исследований (автороведческих, почерковедческих, психологических) – по-
мощь следствию в их установлении.

Применительно к криминалистическому исследованию текстов 
анонимных писем (далее документов) с целью установления их авторов и 
исполнителей существенное значение имеют общие и частные признаки, 
содержащиеся в смысловой, лексической, грамматической и других сторонах 
письменной речи анонимов. Они дают возможность получить разнообразные 
сведения, которые прямо или косвенно указывают на групповые и 
индивидуальные особенности анонимов, тем самым анонимные документы 
являются носителями информации не только о «фактах», сообщенных ано-
нимом посредством письма, но и сведений о самих авторах и исполнителях 
таких документов, условиях и месте их изготовления и т. п.1

Прежде всего обратимся к некоторым методам анализа текстов 
анонимных писем, в том числе к его звуко-цветовому анализу. Мы предна-
меренно дистанцируемся от методов исследования способа распространения 
и доставки анонимного письма; исследования конверта при почтовой от-
правке; исследования материала – носителя текста документа; способа на-
несения информации на документ, т. е. от таких аспектов анализа, которые 
не входят в компетенцию психолого-автороведческой экспертизы.

Немаловажное значение в ряду методов обработки информации имеют 
морфологический анализ и контент-анализ. С помощью контент-анализа 
исследуют смысловое содержание текста (во многом совпадает с авторовед-
ческим исследованием), морфологического – его внешнюю форму. Совмест-
ное применение этих методов позволяет достаточно полно обозначить 
психологический портрет автора анонимного текста. Их используют также 
для исследования разговорной речи объекта оперативного интереса.

В основном эти методики базируются на нескольких принципах психо-
логического плана, а именно: каждый человек сугубо индивидуален и, 
следовательно, создавая какой-то текст, он обязательно привнесет в него 

1 См.: Погибко Ю. Н., Сидельникова Л. В., Хускивадзе Т. Х. О возможности уста-
новления зависимости между признаками почерка и свойствами личности // Совре-
менные проблемы судебной экспертизы и пути повышения эффективности деятель-
ности судебно-экспертных учреждений в борьбе с преступностью. — К., 1983.
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что-то личное, т. е. информацию о самом себе (профессиональном и обще-
образовательном уровне, жизненном кредо, социально-биографические 
характеристики). Задача состоит в том, чтобы правильно расшифровать 
«скрытое между строк». Как правило, документ отражает состояние автора, 
его психику, эмоции на момент написания текста, поскольку каждый человек 
проецирует самого себя на то, что пишет.

Ключевые моменты, сближающие автороведческое исследование и 
контент-анализ и служащие установлению анонимщика, следующие:

— информативность стиля текста (его понятность, однозначность, ре-
левантность, законченность мысли, ее развитие);

— насколько автор текста привержен к шаблонной форме письма;
— стиль и манера изложения: отклонения от основной темы, витиева-

тость – сухость, размытость понятий, канва послания и т. д.;
— общая структура текста: концепция построения письма (планомер-

ность изложения или хаотичная импровизация);
— правильность построения отдельных фраз – синтаксис и пунктуа-

ция;
— искажение признаков письменной речи;
— оценка словарного запаса автора, особенности употребления в тексте 

лексики и фразеологии;
— частота употребления определенных слов;
— расставленные акценты;
— наличие или отсутствие у автора чувства юмора, употребление сар-

казмов;
— адекватность оценки автором описываемых событий;
— смыслообразующий мотив написания документа и определение об-

щих целей его воздействия, определяющих главную идею написанного;
— эмоциональная окраска текста и эмоциональное состояние автора в 

момент написания документа.
Одной из практических задач при исследовании текста документа явля-

ется определение количества лиц, причастных к его составлению и испол-
нению. Основными методами такого определения являются установление 
признаков их соответствия характеристике автора документа. Их несовпа-
дение указывает на причастность к составлению документа других лиц, 
иными словами, автор и исполнитель текста документа – это разные лица.

Низкой степени лексических навыков, как правило, соответствует и 
недостаточный уровень развития всех остальных языковых навыков. Если 
с точки зрения грамматики и пунктуации документ составлен на очень низ-
ком уровне, это может свидетельствовать о том, что текст подвергался 
умышленному искажению либо выполнен лицом, которое не является его 
автором.

Совсем недавно появилась возможность исследовать текст документа 
на предмет установления характерологических особенностей его автора по 
звуко-цветовым коннотациям составляемого им текста. Исследуя 
коннотативные характеристики текста документа, т. е. его эмоциональную 
нагруженность (привлекательность) с помощью программы звуко-цветового 
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анализа, можно выявить преобладающие тенденции в сфере потребностей, 
особенности эмоционального состояния его автора и др. в момент написания 
текста, при условии собственноручного его выполнения. Такому анализу 
подвергались тексты объяснений, явок с повинной, предсмертных записок, 
исследованные нами ранее1.

Задача исследования усложняется при установлении автора текстов не-
скольких анонимных писем. У следствия может возникнуть вопрос: Не яв-
ляется ли автором текстов анонимных писем одно и то же лицо? Ответ на 
этот вопрос во многом зависит от исследования текстов писем экспертом-
автороведом. Несомненно, совместное психолого-автороведческое исследо-
вание анонимных тестов позволит сузить круг подозреваемых лиц, клеве-
щущих на своего коллегу, «поливающих его грязью» и пр., т. е. облегчит 
поиск анонима правоохранительными органами.

Предметом анализа явились тексты четырех анонимных писем «разо-
блачительного» содержания, цель которых – опорочить определенное 
лицо.

Исследуемые тесты писем № 1–4 выполнены с использованием языковых 
средств преимущественно бытового стиля речи с элементами просторечия 
и публицистического стиля. В тексте установлен ряд отклонений (в том 
числе и грубых) от норм языка, относящихся к лексико-синтаксической, 
пунктуационной, стилистической сторонам письменной речи. Вместе с тем 
в тексте имеются предложения, словосочетания, правильность оформления 
которых может быть обусловлена только высокой степенью развития лексико-
синтаксических, пунктуационных, стилистических навыков письменной 
речи (на уровне ее правильности).

Несоответствие в соблюдении простых и относительно сложных (для 
усвоения) норм письменной речи свидетельствует о факте ее намеренного 
искажения путем снижения уровня ее грамотности.

Особенно интересным аспектом анализа писем являются особенности 
акцентуации характеризуемого в анонимных письмах лица. Автор писем 
(забегая вперед отметим, что это – одно и то же лицо) выделяет одни и те 
же особенности (при однотипной социально-психологической позиции авто-
ра по отношению к этому лицу и описываемым ситуациям): «барственность» 
(письмо № 1: «вот какие мы важные»; письмо № 4: «сидит как барин в ка-
бинете»), завышенная самооценка, бестактность, грубость, оскорбления по 
отношению к подчиненным, уверенность в собственной безнаказанности, 

1 См.: Ячина А. С., Савкина Т. В., Иваненко Н. Г., Стороженко С. В. Установле-
ние некоторых индивидуально-психологических особенностей по звуко-цветовым 
коннотациям авторских текстов на момент их написания // Теорія та практика судової 
експертизи і криміналістики. — Х., 2004. — Вип. 4. — С. 524–530; Ячина А. С., 
Иваненко Н. Г., Стороженко С. В. Установление некоторых индивидуальных пси-
хологических особенностей и эмоционального состояния лиц по собсвенноручному 
составленным текстам // Теория та практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 
2005. — Вип. 5. — С. 468–476; Ячина А. С., Иваненко Н. Г., Стороженко С. В. Оценка 
психического состояния суицидентов по звуко-цветовым коннотациям предсмертных 
записок // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — Х, 2006. — 
Вип. 6. — С. 374–382.
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утрата партийной честности и скромности, использование служебного по-
ложения в личных корыстных целях, злоупотребления, связанные с 
незаконным получением квартир для себя и своих друзей (письмо № 1: 
«квартиры получают по 2–3 года проработали»; письмо № 4: «сразу же через 
несколько месяцев обеспечивал жильем»), устройства на работу, бесплатным 
приобретением продуктов в области, их продажей, и наконец, мотивировка 
своих поступков ссылкой на руководство (письмо № 1: «… прикрывается … 
Руководством и даже Председателем»; письмо № 4: «Я разговариваю с Пред-
седателем, жду звонка от зам. Председателя или Секретаря Президиума. В 
действительности он не разговаривает, а делает мнимый вид ...»).

Из синтезирующей части автороведческого экспертного анализа текстов 
анонимных писем на вопрос следователя: Не является ли автором указанных 
четырех писем одно и то же лицо? – следует ответ: «Отмеченные совпада-
ющие общие и частные признаки письменной речи в своей совокупности 
существенны и образуют индивидуальный комплекс, достаточный для 
вывода о том, что автором четырех исследованных писем является одно и 
то же лицо»1.

Обратимся теперь к звуко-цветовому анализу этих же анонимных писем 
как одному из новых методов анализа.

При отсутствии других улик по тексту письма с помощью разработан-
ного нами метода «установления корреляционной зависимости между 
индивидуально-психологическими особенностями, эмоциональным состо-
янием и письменной речью автора текста» могут быть определены не толь-
ко преобладающие тенденции в сфере потребностей или цели, которые 
ставит перед собой человек, написавший подобного рода письма, но и 
«подавленные» (нереализованные) потребности, которые могут побудить 
человека к написанию анонимных писем; качественная характеристика со-
стояния эмоциональной напряженности (при условии ее установления), в 
которой возможно находился человек, написавший письма и т. п. Следова-
тель, имея такие данные, сможет хотя бы предположительно установить круг 
подозреваемых в составлении и выполнении таких документов.

Основное содержание метода заключается в следующем: первоначально 
на дисплей компьютера вводится подлежащий исследованию текст аноним-
ного письма с удваиванием ударного гласного в каждом слове, не исключая 
предлогов, как наиболее заметного. Далее с помощью компьютерной 
программы подсчитывается количество звукобукв в тексте анонимного 
письма, затем отдельно подсчитывается количество каждой из разновиднос-
тей гласных звукобукв (А + Я, О + Е, Э + Е, У + Ю, Ы, И), устанавливаются 
их доли в тексте путем деления суммы каждой из разновидностей гласных 
звукобукв на общее количество звукобукв текста. После этого поочередно 
определяется отношение долей каждой из разновидностей гласных звукобукв 
в тексте к норме (342107), устанавливаются места звукобукв по их преоб-
ладанию над нормой и определяются отклонения гласных звукобукв от 
стандартной (нормативной) звуко-цветовой последовательности, т. е. от по-
следовательности 342107. Качественный анализ полученного звуко-цветового 

1 Архив Харьковского НИИСЭ. Заключение № 3 от 28 февраля 1986 г.
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ряда (коннотативные характеристики текстов) осуществлялся по МЦВ 
Л. Н. Собчик1, при этом предпочтение как и ранее, отдается анализу позиций 
«+ +», «– –», «+ –», как наиболее устойчивых в звуко-цветовом ряду.

В результате проведенного исследования были выявлены некоторые 
индивидуально-психологические особенности и эмоциональное состояние 
автора, составившего анонимки.

Приведем характеристики звуко-цветового анализа коннотативных осо-
бенностей текстов анонимных писем, а именно: некоторые индивидуально-
психологические особенности и эмоциональное состояние составившего их 
автора, т. е. его психическое состояние.

Психическое состояние автора (по письму № 2).
142307
+1 +4
Смешанный, эмоционально неустойчивый рисунок индивидуально-

личностных качеств, выявляющий высокую подверженность внешним 
(средовым) воздействиям. Ранимость, чувствительность, зависимость от 
значимых других, повышенный самоконтроль и конформность установок 
сочетаются с тенденцией к легкой смене настроения и устремлений, вжива-
емостью в разные социальные роли. Склонность к экзальтации, потребность 
нравиться окружающим. Энтузиазм и стремление к сопричастности инте-
ресам референтной группы легко сменяются тенденцией уйти от излишней 
ответственности, участие и сопереживание более значимы, чем конкретные 
цели. В работе значение придается больше самому процессу как удовлетво-
ряющему ведущим тенденциям, чем ее окончательному результату. Немало-
важное значение придается произведенному впечатлению и дружелюбным 
отношениям с окружающими.

–0 –7
Повышенная чувствительность к внешним раздражителям. Потребность 

в преодолении ограничений, в том числе дистанции, отделяющей от окру-
жающих; стремление к самостоятельности в принятии решений.

+1 –7
При выраженной самостоятельности и независимости стремление к 

избеганию конфликта за счет повышения самоконтроля.
Психическое состояние автора (по письму № 3).
173240
+1 +7
Реакция пассивно-протестная (смешанный тип реагирования, 

характерный для лиц со склонностью к развитию физических недомоганий 
в ситуации эмоциональной напряженности), выраженная неустойчивость 
состояния, несбалансированность эмоционально-вегетативного тонуса. Не-
удовлетворенность и протест против сложившихся обстоятельств, сниженный 
фон настроения, сочетающийся с протестными реакциями. Потребность в 
разрешении невыносимой ситуации и ощущение ее неразрешимости. 
Осознанный контроль над иррациональными (не поддающимися понима-

1 См: Собчик Л. Н. Метод цветовых выборов: Модифицированный цветовой текст 
Люшера. — М., 1990.
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нию) поведенческими реакциями. Столкновение конфликтных мотивов, 
приводящее к эмоциональной напряженности, которая, не имея возможнос-
ти быть отреагированной вовне, проявляется психосоматическими расстрой-
ствами.

–4 –0
Беспокойная напряженность. Неудовлетворена потребность в непосред-

ственной самореализации в активном взаимодействии с окружающими и без 
обременяющей ответственности. Вытеснение истинных причин неудовлет-
воренности. Убежденность в том, что надежды и желания должны быть 
реализованы сами собой, без применения собственных усилий. Потребность 
в признании и помощи со стороны окружающих, чувство страха и неуверен-
ности.

+1 –0
Характеристика не найдена.
Психическое состояние автора (по письму № 4).
120437
+1 +2
Потребность в прочной и глубокой привязанности, эмоциональном 

комфорте и защите от внешних воздействий. Дружелюбие, конформность 
установок. Потребность в понимании, любви и поддержке является ведущей 
и поэтому наиболее легко травмируемой мишенью. Замкнутость, избира-
тельность в контактах, аналитический склад ума, вдумчивый подход к ре-
шению проблем, инертность в принятии решений. Тормозимые черты: 
преобладание стремления к покою, уединенности, всплески активности 
быстро сменяются фазой пассивности. Вышеописанные тенденции служат 
инструментом для достижения нормальных условий работы и взаимодей-
ствия с окружающими на основании вдумчивого, рассудительного, трезвого 
подхода при решении проблем. Потребность в оберегании от посягательств 
своей социальной позиции, повышенное чувство собственного достоинства, 
потребность как в самоуважении, так и сохранении личностного реноме в 
глазах значимых окружающих. Склонность к системному мышлению, тяга 
к точным сферам знаний. Деликатность в сфере межличностных контактов 
сочетается с упрямством в отстаивании своей позиции. Мотивация избегания 
неуспеха при достаточно ригидных (не гибких) установках и упорстве в 
своих начинаниях. Черты повышенной аккуратности и внимания к дета-
лям.

–3 –7
Стресс, вызванный разочарованиями и препятствиями на пути к реали-

зации своих намерений. Противодействие обстоятельствам, препятствующим 
свободной самореализации личности и раздражение сочетаются с неуверен-
ностью. Потребность в избавлении от ограничений и в обретении свободы 
принятия решений. Фрустрирована потребность в независимости.

+1 –7
При выраженной самостоятельности и независимости стремление к 

избеганию конфликта за счет повышения самоконтроля.
Обобщенная интерпретация полученных характеристик позволяет за-
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ключить, что все тексты скорее всего писала женщина, неудовлетворенная 
своим социальным статусом, страдающая физическими и психическими 
недомоганиями.

Для этого лица характерна интровертированность и пассивность в со-
четании с повышенной тревожностью и склонностью к пессимистичности, 
неуверенность в себе и своих перспективах. Она постоянно нуждается в 
надежной опоре и спокойствии вследствие чего формируются черты зави-
симости, крайней чувствительности к средовым воздействиям, тенденция к 
укреплению своей позиции за счет привязанности и защиты со стороны 
другого лица, а аффилиативная потребность (стремление человека быть в 
обществе других людей) является ведущей. Для данного типа личности 
всегда актуальна проблема позитивного, доброжелательного отношения 
значимых окружающих. При этом общество других людей позволяет про-
верить избранный способ поведения и характер реакций на сложную и 
опасную обстановку, что нередко приводит к стрессу, вызывают разочаро-
вания препятствия на пути к реализации своих намерений.

Таким образом, у данного лица отмечается неудовлетворенность по-
требности в непосредственной самореализации (независимости) и активном 
взаимодействии с окружающими и без обременяющей ответственности, при 
этом не исключаются психосоматические заболевания и вегетососудистый 
дисбаланс.

В заключение следует отметить, что коннотативный анализ текстов 
также указывает на то, что их составляло одно и то же лицо.

Т. М. Егорова, старший научный со-
трудник Полтавского отделения Харь-
ковского НИИСЭ

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОПРАШИВАЕМОГО, 
ЗАФИКСИРОВАННОЙ НА ВИДЕОЗАПИСИ СЛЕДСТВЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ

Розглянуто питання про нові методичні можливості судово-
психологічної експертизи комунікативної діяльності особи, яка зафіксована 
на відеозапису слідчої дії: визначення особливостей її розумової діяльності 
в процесі спілкування, встановлення психологічних фактів, що свідчать на 
користь істинності-неістинності повідомлень.

Рассмотрены вопросы о новых методических возможностях судебно-
психологической экспертизы коммуникативной деятельности лица, зафик-
сированной на видеозаписи следственного действия: определение особен-
ностей его умственной деятельности в процессе общения, установление 
психологических фактов, которые свидетельствуют в пользу истинности-
неистинности сообщений.
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При оценке следствием и судом показаний лица, имеющего отношение 
к событию преступления, проблема их истинности приобретает первосте-
пенное значение. Констатация истины, значимой для уголовного права, – 
прерогатива юриспруденции. Однако в процессе установления истины 
существенным психологическим феноменом является содержание сознания 
конкретного субъекта правовых отношений: что относится к предмету ис-
следования юридической психологии. Наиболее тесно междисциплинарное 
взаимодействие уголовного права и научной психологии осуществляется в 
области судебно-психологической экспертизы.

Поскольку истина – это «объективное содержание человеческих ощу-
щений, представлений, понятий, суждений, умозаключений, проверенных 
практикой»1, она отражает определенные стороны объекта, его конкретность 
и условия, в которых находится объект, и выражается в логических формах 
(высказываниях, суждениях, умозаключениях и т. д.). Как следует из указан-
ного, феномен истины неотъемлем от совокупности психических явлений, 
обусловливающих сознание человека (ощущения, представления, понятия, 
суждения, умозаключения и др.), определяемых деятельностью человека и 
проявляющихся в ней. Одним из способов существования истины выступает 
достоверность, которая в зависимости от формы познания может быть не-
посредственной (полученной посредством сообщения) и опосредованной 
(полученной путем теоретического доказательства)2.

Однако сообщения могут быть и недостоверными, в частности ложными. 
Ложь (обман) как психическое явление выполняет определенные социальные 
функции, имеет цель, четкую структуру, признаки, приемы. При общении 
складываются специфические отношения между обманывающим, обманываемым 
и обманутым3.

В юридической практике существуют правила, с помощью которых исклю-
чаются несомненно ложные показания. Эти правила содержат и психологи-
ческие признаки неправдивости сообщаемой информации, которые, по мне-
нию С. И. Симоненко, проявляются в поведении человека в процессе комму-
никации, а потому поддаются психологическому анализу и оценке того, мож-
но ли принимать сообщенную информацию как истинную либо ложную4. 
В. В. Знаков считает, что психологический анализ правды и лжи как продуктов 
психической деятельности позволяет определить три их основных признака 
(фактическую истинность или ложность утверждений, веру говорящего в 
истинность или ложность утверждения, наличие либо отсутствие намерения 
ввести в заблуждение), и разработал систематику основных вариантов 
истинных сообщений и их разнообразных искажений5.

1 Философская энциклопедия / Под ред. Ф. В. Константинова. — М., 1962. — 
Т. 2. — С. 345–350.

2 См.: Философская энциклопедия … С. 55.
3 См.: Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. — М., 

1994.
4 См.: Симоненко С. И. Психологические основания оценки ложности и правди-

вости сообщений // Вопр. психологии. — 1998. — № 3. — С. 74–84.
5 См.: Знаков В. В. Классификация психологических признаков истинных и не-

истинных сообщений в коммуникативных ситуациях // Психолог. журн. — 1999. — 
Т. 20. — № 2. — С. 54–65.
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В последнее время широко используются достижения научной психо-
логии с целью проверки и оценки достоверности показаний на основе изу-
чения показаний, переведенных в текстовый формат1, в частности 
зафиксированных в видеозаписи. Современная практика судебно-
психологической экспертизы видеозаписей следственных действий в основ-
ном направлена на решение вопроса о том, оказывалось ли целенаправлен-
ное психическое воздействие на допрашиваемого со стороны участников 
следственного действия2.

Однако наряду с вынужденностью признательных показаний под воздей-
ствием психического давления, существует множество иных причин, в силу 
которых сообщения допрашиваемого могут оказаться ложью. По мнению 
В. В. Нурковой, полностью ложные признания встречаются крайне редко3. 
Наиболее частыми являются частично ложные признания, обусловленные как 
непроизвольными искажениями, так и умышленной ложью, а адекватное 
фактам признание никогда не бывает абсолютно достоверным, так как «ис-
тинное признание» – это субъективно подлинный рассказ, включающий как 
реконструктивные, так и конструктивные элементы4.

Событие преступления реконструируется посредством группового об-
щения между участниками следственного действия, в ходе которого про-
исходит обмен информацией, действиями, взаимосогласуется поведение и 
т. п. Комплекс феноменов психической деятельности допрашиваемого лица, 
запечатленный в видеозаписи следственного действия, разнообразен и со-
держит также психологические признаки правды и лжи в структуре сооб-
щений, которые проявляются практически во всем диапазоне психических 
явлений (в особенностях познавательных процессов, психических состоя-
ниях, поведенческих проявлениях индивидуальных особенностей личности 
допрашиваемого).

В ходе судебно-психологического исследования видеозаписей в поле 
экспертного анализа включается вся совокупность особенностей процесса 
общения участников следственного действия, специфика которого обуслов-
лена целью реконструкции события преступления, условиями проведения 
следственного действия (в служебном кабинете, на месте события преступ-
ления), характером и содержанием коммуникации, взаимосогласованностью 
поведения и т. п. При проведении судебно-психологической экспертизы 
осуществляется количественный и качественный анализ вопросов, заданных 
участниками следственного действия, определяются наличие (отсутствие) 
и степень их внушающего воздействия. Центральное звено психологичес-
кого анализа – изучение особенностей вербальной и невербальной деятель-

1 См.: Образцов В. А., Кручинина Н. В. Преступление. Расследование. Проверка 
достоверности информации: Науч.-метод. пособ. — М., 2002.

2 См.: Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы. — М., 2000. — 
С. 311.

3 См.: Нуркова В. В. Проблема истинности автобиографических воспоминаний 
в процессе судопроизводства // Вопр. психологии. — 1998. — № 5. — Т. 19. — 
С. 15–29.

4 См.: Нуркова В. В. Психологическое исследование автобиографической памя-
ти // Психол. журн. — 1996. — № 2. — С. 16–30.
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ности допрашиваемого, поскольку лишь он полностью располагает 
истинными сведениями о событиях в уголовно-релевантный период.

Среди множества внешних проявлений коммуникативной деятельности 
допрашиваемого, зафиксированных на видеозаписи следственного действия, 
наиболее существенными, на наш взгляд, являются особенности его 
мышления. Осуществляя мыслительную деятельность, допрашиваемый 
своеобразно сообщает информацию, значимую для следствия. Высказывания 
(сообщения) допрашиваемого – конкретный продукт мышления, представ-
ляют собой систему его знаний о событии преступления, имеют специфику 
организации содержательного материала, облекаются в логические формы 
мыслительной деятельности (суждения и умозаключения), содержат отно-
шение к сообщаемому материалу. Логическая единица мыслительного про-
цесса – мыслительный акт, или логема, которая характеризуется степенью 
своей соотнесенности с действительностью, выступает цельным и одно-
временно расчлененным отражением действительности, имеет структурную 
независимость и содержит относительную законченность мыслительного 
акта1. Ряд отдельных логем, объединенных общностью содержания, состав-
ляют логическую цепь сообщения, в котором отражаются отношения между 
фактами действительности, являющимися объектами мысли2.

В высказываниях допрашиваемого психологическому анализу подлежат 
как отдельные логемы (суждения и умозаключения, которые в психологи-
ческом аспекте являются формами мышления), так и их сочетание, в котором 
отражаются либо не отражаются отношения между сообщаемыми фактами. 
Цельность отражения в мыслительном процессе конкретного явления 
(объекта) действительности, единство логем, их взаимосвязь и взаимодо-
полнение, единство компонентов логической цепи во времени и их времен-
ная связь, обусловленность содержания центральным событием, допусти-
мость превращения ряда логем в одну сложную логическую цепь – 
существенные признаки, позволяющие установить факт психологической 
истинности деятельности коммуникатора.

В случаях, когда отдельные логемы не отражают отношения между 
сообщаемыми фактами, не соотнесены с центральным реконструируемым 
событием, не дополняют друг друга и не взаимообусловлены, не связаны 
воедино в логическую цепь либо отсутствует возможность трансформации 
ряда логем в более сложную единую логическую структуру, имеются 
достаточные основания для констатации психологической недостоверности 
коммуникативной деятельности.

Использование в экспертной практике предложенного нами методичес-
кого подхода позволяет в достаточной мере определять признаки 
достоверности-недостоверности коммуникативной деятельности допраши-
ваемого в процессе следственного действия, зафиксированного на видеоза-
писи, как в целом по реконструируемому событию преступления, так и в 
отдельных его фрагментах.

1 См.: Кодухов В. И. Мышление и языковые значения и функции // Язык и мыш-
ление. — М., 1967. — С. 102–115.

2 См.: Чесноков П. В. О взаимосоответствии формальных типов языковых и 
логических построений // Язык и мышление. — М., 1967. — С. 88–101.
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О. О. Сліпець, науковий співробітник 
Полтавського відділення ХНДІСЕ

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА НЕПОВНОЛІТНІХ ПОТЕРПІЛИХ 
ЯК ДОСЛІДЖЕННЯ УШКОДЖЕНОГО ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Розглянуто особливості психологічних експертних досліджень неповно-
літніх, права яких були порушені внаслідок неправомірних дій. Наведено при-
клади застосування підходу з позицій теорії діяльності та культурно-
історичного розвитку психіки до проведення експертних досліджень дітей.

Рассмотрены особенности психологических экспертных исследований 
несовершеннолетних, права которых нарушены вследствие неправомерных 
действий. Приведены примеры использования подхода с позиций теории 
деятельности и культурно-исторического развития психики к проведению 
экспертных исследований детей.

Можливість відшкодування громадянам завданої моральної шкоди, без-
перечно, є одним із механізмів забезпечення прав людини, а судово-
психологічна експертиза з питань визначення моральної шкоди в наш час 
стала важливим джерелом доказів у таких категоріях справ1. Сукупність 
судово-психологічних досліджень з цих питань умовно поділяється на під-
види за характером ушкоджених немайнових прав, що є одним із основних 
критеріїв оцінки глибини страждань і відображено в методиці обрахування 
розміру відшкодування завданої моральної шкоди2.

Водночас експертна практика свідчить про те, що окрему групу дослі-
джень становлять судово-психологічні експертизи з питань визначення 
моральної шкоди, заподіяної неповнолітнім. Цей факт зумовлений суттєви-
ми особливостями дитячої психіки та потребує специфічного підходу до 
застосування алгоритмів дослідження. Натепер загальновизнаним є поло-
ження про те, що проведення судово-психологічної експертизи неповно-
літніх, незалежно від предметного виду, має суттєві особливості, але роз-
глядається виконання таких досліджень у межах предметного виду експер-
тизи, як її різновид.

Запропонувавши розглядати психологічні експертні дослідження не-
повнолітніх як окрему групу досліджень, що є логічним з огляду на вказану 
їх спільну особливість, С. С. Шипшин класифікує їх виходячи із традицій-
ного поєднання предметного та процесуального підходів. Отже, він виділяє 
такі види судових психологічних експертиз: неповнолітнього правопоруш-

1 Див.: Алікіна Н. В. Зазираючи в душу // Укр. юрист. — 2003. —- № 10. — С. 32–
35; Вона ж. Ущемление личности (Некоторые правовые и психологические аспекты) 
// Криминалистика и судебная экспертиза. — 2003. — Вып. 51. — С. 196–205.

2 Див.: Эрделевский А. М. Критерии и метод оценки размера компенсации мо-
рального вреда // Государство и право. — 1997. — № 4. — С. 5–12; Савкина Т. В. 
Особенности проведения судебно-психологической экспертизы по определению 
морального вреда // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 
2007. — Вип. 7. — С 446–450.
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ника; неповнолітнього, права якого порушені або можуть бути порушені; 
неповнолітнього свідка, а далі кожен з указаних видів поділяє на підгрупи, 
залежно від віку дитини та виду судочинства1. Можна констатувати, що на цей 
час знайшли своє висвітлення питання проведення психологічної експертизи 
неповнолітніх обвинувачуваних, здатності неповнолітніх з різним процесу-
альним статусом давати показання у справі, а також судово-психологічна 
експертиза неповнолітніх з питань вирішення сімейних спорів2.

Втім разом із змінами в законодавстві та поступом юридичної практики, 
набувають актуальності нові види судово-психологічної експертизи неповно-
літніх. Такими є, крім вже згаданих досліджень з питань визначення мораль-
ної шкоди, завданої неповнолітнім, експертизи щодо неповнолітніх, потер-
пілих у справах, порушених за ознаками злочину, передбаченого ст. 166 КК 
України («Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною чи особою, 
стосовно якої встановлено опіка і піклування»), на актуальність якої вказу-
валося3. Відповідно до підходу, запропонованого С. С. Шипшиним, указані 
дослідження, попри віднесеності їх до різних категорій справ, є експертни-
ми дослідженнями дитини, права якої порушено.

У науковій літературі висвітлені особливості психологічної експертизи 
неповнолітніх, універсальні для кожного предметного її виду, зумовлені 
особливостями дитячої психіки, яка перебуває в процесі активного форму-
вання пізнавальних процесів, уваги, особистісної сфери, зокрема, моральної 
свідомості4. Зазначене зумовлює необхідність вирішувати не лише ретро-
спективні завдання – встановлення факту психічного життя в минулому, а й 
проспективні – можливості та обмеження розвитку психіки в майбутньому5. 
Є очевидним, що без окреслення такого прогнозу неможливе вирішення 
завдань, які ставляться перед психологічною експертизою у справах, пору-
шених за ст. 166 КК України, та з питань визначення моральної шкоди, за-
вданої неповнолітньому. Такі прогностичні завдання реалізуються встанов-
ленням наявності та глибини дезадаптації дитини; зв’язком між порушенням 

1 Див.: Шипшин С. С. Судебно-психологическая експертиза в ювенальной юсти-
ции // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: Матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. — М., 2007. — С. 443–447.

2 Див.: Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. — М., 
1988. — С. 28–30; Ситковская О. Д., Конышева Л. П., Коченов М. М.. Новые направ-
ления судебно-психологической экспертизы. — М., 2000. — С. 82–94; Сахнова Т. В. 
Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам: Учеб. пособ. — 
М., 1997. — С. 95–112.

3 Див.: Линник С. В. Особенности проведения судебно-психологической экс-
пертизы несовершеннолетних потерпевших // Теорія та практика судової експертизи 
і криміналістики. — Х., 2006. — Вип. 6. — С. 383–390.

4 Див.: Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. — М., 
1988. — С. 28–30; Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы. — М., 
2000. — С. 138–163, 230–237; Сахнова Т. В. Вказ. праця. — С. 95–112; Ситковская О. Д., 
Конышева Л. П., Коченов М. М.. Вказ. праця. — С. 82–94; Шипшина О. С. Изучение 
морального сознания несовершеннолетних обвиняемых в судебно-психологической 
экспертизе // Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях: Матер. 
Междунар. науч.-практ. конф. — М., 2007. — С.  447–450.

5 Див.: Шипшин С. С. Вказ. праця. — С. 443–447.
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адаптації та фактом порушених прав; можливості подолання негативних 
наслідків травмуючої ситуації. Установити наявність чи відсутність таких 
явищ у психіці дитини можливо, якщо застосовувати пропонований підхід 
до виконання досліджень дітей з позицій теорії діяльності та культурно-
історичного розвитку психіки1. За такого підходу розкриваються закономір-
ності, механізм ушкодженого психотравмуючою подією розвитку психіки 
дитини та формування особистості.

Розглянемо приклади застосування названого підходу для проведення 
експертного дослідження, призначеного в справі, що стосується відшкоду-
вання моральної шкоди, та в справі, порушеної за ст. 166 КК України.

На тринадцятирічного М. під час тренування на стадіоні напав собака 
породи «боксер», якого вигулювали в порушення існуючих норм. Унаслідок 
заподіяних собакою М. тілесних ушкоджень хлопчик перебував на лікуван-
ні в хірургічному відділенні дитячої лікарні та на амбулаторному лікуванні. 
Хазяїна собаки притягнуто до адміністративної відповідальності. Батько 
неповнолітнього М. звернувся до суду з позовом про відшкодування мораль-
ної шкоди, указуючи, що хлопчик, незважаючи на зусилля батьків, спрямо-
ваних на його реадаптацію, не відновив попереднього рівня соціального 
функціонування. Підекспертний М., згідно з критеріями вікової періодизації, 
є підлітком. Установлено, що інтелектуальний його розвиток, у тому числі 
мовленнєві навички, на високому для його вікової групи рівні, провідні по-
треби – у спілкуванні з ровесниками, соціальних досягненнях, самостійнос-
ті, відчутті безпеки та благополуччі. Для М. властиві високий рівень психіч-
ної активності, рухливість, комунікабельність, неконфліктність, відкритість 
і безпосередність у спілкуванні, спрямованість на продуктивну взаємодію 
із значимими особами, дотримання соціально схвалюваних норм поведінки. 
Стресовими є ситуації загрози здоров’ю, благополуччю, соціальному стату-
су, обставини обмеження його природної активності та незалежності в до-
ступних для нього рамках, ізоляції від значимого кола спілкування, неспо-
діваного порушення звичного ходу життєдіяльності, вимушеного підкорен-
ня несприятливим подіям. До події нападу собаки М. відвідував футбольну 
секцію, активно спілкувався з ровесниками, виявляв рухливість, непосидю-
чість, багато часу проводив з товаришами у дворі та на стадіоні. При про-
веденні експертного дослідження підліток ставав напруженим у моменти 
бесіди, що стосувалися психотравмуючої події, викладав події та свій стан 
вкрай стисло, уривчасто («... просто сидів, розглядав рани … хотів додому»), 
прагнув перевести розмову на іншу тему або взагалі мовчав. Установлено, 
що в результаті нападу собаки М. зазнав гострої психічної травми, раптово 
та незвично для себе відчув реальну загрозу для свого життя та здоров’я, 
пережив сильний біль, інтенсивний страх. У подальшому, внаслідок отри-
маних укусів, М. протягом тривалого часу був позбавлений можливості 
проводити звичний та оптимальний для нього спосіб життєдіяльності: під 
час літніх канікул був змушений перебувати на стаціонарному лікуванні, 

1 Див.: Єгорова Т. М., Сліпець О. О. Теоретичні аспекти судово-психологічної 
експертизи за справами про заподіяння моральної шкоди дітям // Теорія та практика 
судової експертизи і криміналістики. — Х., 2007. — Вип. 7. — С. 442–445.



608

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

після чого тривалий час лікувався амбулаторно, не виходячи на вулицю, був 
позбавлений запланованого літнього відпочинку та поїздки на змагання з 
футболу, можливості активно рухатися, спілкуватися з однолітками, випро-
бовував обмеженість у рухах, був змушений тривалий час проходити медич-
ні маніпуляції, яких соромився, з огляду на місце укусів (сідниці), явно об-
тяжувався співчуттям і турботою рідних, своєю позицією хворого. На час 
обстеження в психіці М. констатовано негативні сліди у вигляді емоційної 
напруженості в ситуаціях, які пов’язуються ним з психотравмуючою ситуа-
цією, зосередженістю на неприємних переживаннях, обмеженням спілку-
вання із ровесниками, тяжінням до проведення часу з батьками, відмовою 
від занять у футбольній секції, підвищеною обережністю на вулиці, острахом 
собак, зниженням активності, сором’язливістю, тенденцією до самітності 
(став значний час проводити вдома) тобто – констатовані негативні зміни в 
поведінці, викликані травмуючою подією. Хлопчик створює посильний для 
себе психологічний захист від негативного впливу психотравми, що виявля-
ється обмежувальною поведінкою. Таким чином, констатовано, що М. у 
результаті нападу собаки зазнав гострої, а в подальшому – хронічної психіч-
ної травми, внаслідок чого в нього з’явилися негативні зміни в структурі 
особистості, виникли регресивна для нього форма поведінки, порушення 
провідної діяльності, що спричиняє негативний вплив на хід його психічно-
го розвитку1.

У випадках, якщо правоохоронцями порушується кримінальна справа 
за фактом злісного невиконання батьками своїх обов’язків, гостра психо-
травмуюча ситуація не очевидна, а хронічна – створюється та підтримуєть-
ся умовами виховання дітей у сім’ї.

Так, мати семирічного Я. злісно ухилялася від своїх обов’язків. Хлопчик 
та дві його сестри проживали з матір’ю, її співмешканцем та ще чотирма 
родичами співмешканця у двокімнатній квартирі. У помешканні виявлено 
антисанітарні умови, скла на вікнах немає, відсутнє опалення, їсти варили 
на всіх у відрі, дітей били, примушували працювати по господарству, жебра-
кувати. У квартирі постійно розпивали спиртне, а діти в будь-яку погоду 
грали на вулиці. Під час дослідження Я. тримався насторожено, прагнув 
приховати спосіб життя його сім’ї та уникав давати йому моральну оцінку 
(що є посильним для його віку психологічним захистом). За результатами 
дослідження встановлено, що домінуючими рисами Я. є підвищена реактив-
ність, вікова несформованість емоційно-вольової сфери, невміння та актив-
не небажання аналізувати свої вчинки і співвідносити їх з оцінкою з боку 
оточуючих, недисциплінованість, недостатність самоконтролю при вираже-
ній відсутності прагнення слідувати соціально схвалюваним нормативам 
поведінки, упертість, замкнутість, виверткість, схильність до брехні. Дити-
ні важко давалося пристосування до умов притулку, його обтяжували та 
дратували вимоги дисципліни, хлопчику довелося навчатися навичкам гігі-
єни, самообслуговування. За результатами дослідження констатовано, що 
дитина зазнала хронічної психічної травми, пов’язаної з умовами проживан-

1 Див.: Архів Полтавського відділення ХНДІСЕ. Висновок № 55 від 25 лютого 
2005 р.
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ня в сім’ї, яка справила суттєвий негативний вплив на його психічну діяль-
ність в цілому. А саме: на фоні нормативних інтелектуальних задатків, со-
ціально обумовлена нерозвиненість пізнавальної діяльності – психічний 
розвиток відповідає нормативам дошкільного віку; не сформовані моральні, 
культурні, побутові, гігієнічні навички; констатована нерозвиненість 
емоційно-вольової та особистісної сфер, не сформовані вищі моральні по-
чуття: бажання пізнавати, почуття власної гідності, повага до іншої людини. 
Не сформовані психічні новоутворення, основні на початку молодшого 
шкільного віку – мотивації навчання, підпорядкування власних ситуаційних 
мотивів соціально схвалюваним вимогам оточення, елементарні вміння са-
моконтролю та самоорганізації, не сформована психологічна готовність до 
школи. Дитиною набутий асоціальний досвід та усталені моральні еталони 
поведінки, що не є нормативними в суспільстві. Указане дуже негативно 
відбивається на подальшому його психічному розвитку1.

Як слідує з викладеного й аналогічних експертних досліджень, виконаних 
у Полтавському відділенні Харківського НДІСЕ, існують спільні для дітей 
усіх вікових груп особливості реагування в психотравмуючих (стресових) 
ситуаціях і впливу травматичних обставин на хід психічного розвитку:

— стресові ситуації надають дітям нового інтенсивного негативного 
досвіду; неповнолітні не в змозі інтегративно усвідомити факт порушення 
щодо них моральних норм і негативних наслідків, які спричиняють такі по-
рушення;

— дитина, маючи обмежений арсенал способів ефективного раціональ-
ного, ціннісного, творчого подолання критичних ситуацій2, опинившись у 
ситуації ушкодженого чи зруйнованого відчуття емоційного благополуччя 
та безпеки, будує посильний для себе психологічний захист від впливу пси-
хотравмуючих обставин, що може набувати форм обмежувальної поведінки, 
регресу чи ушкодження сформованих функцій або неврозу як порушеного 
особистісного розвитку (за В. Н. Мясищевим)3;

— внаслідок впливу тривалої стресової ситуації порушується соціальна 
ситуація розвитку, провідна діяльність, формування новоутворень віку, що 
зумовлює негативні наслідки для подальшого розвитку психіки.

Сформульовані висновки відбивають дані наукової психології, відповід-
но до яких формування людської особистості нерозривно поєднано з осво-
єнням змісту людської культури та людських стосунків, у яких воно відбу-
вається4.

Таким чином, до ушкоджень психічного розвитку належать порушення 
трьох головних умов, за яких, нормативно чи ушкоджено, розвивається 
психіка дитини – соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, основні 

1 Див. Архів Полтавського відділення ХНДІСЕ. Висновок № 127 від 28 квітня 
2005 р.

2 Див.: Василюк Ф. Е. Психология преживания (анализ преодоления критических 
ситуаций). — М., 1984.

3 Див.: Захаров А. И. Неврозы у детей и подростков // [Електронний ресурс] 
(http://lib.ru/PSIHO/KIDS/nevroz.txt). — 6.05.2008.

4 Див.: Рубинштейн С. Л. Основы общей психологи // [Електронний ресурс] 
(http://www.Psylsb/ukweb/net/). — 6.05.2008.
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новоутворення віку. Отже, до немайнових (моральних) втрат дитини, з пси-
хологічної точки зору, належать втрачені можливості розвитку, які могла б 
набути дитина за відсутності психотравми.

У разі порушення прав дитини такі психологічні втрати набувають юри-
дичного значення, оскільки, з урахуванням їх змісту та інтенсивності, по-
рушують їх життєві зв’язки з оточуючими, детермінують негативні наслідки 
для соціального функціонування та перспектив розвитку як особистості. 
Зазначене є підставою для встановлення юридичного факту заподіяння мо-
ральної шкоди дитині – у дослідженнях з питань відшкодування моральної 
шкоди1. За результатами експертного дослідження, призначеного в справі, 
порушеній за ст. 166 КК України, – дається відповідь про наявність (від-
сутність) відставання в психічному розвитку дитини, зумовленого невико-
нанням батьками обов’язків з її виховання, та наслідки для подальшої со-
ціальної адаптації, інтелектуального й особистісного розвитку дитини, як 
підстави для встановлення юридичного факту настання тяжких наслідків.

1 Див.: Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в 
справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р. 
№4 (у ред. постанови Пленуму від 25 травня 2001 р. № 5).
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛИЦ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА

Розглянуто обґрунтування конкретних відповідей на запитання органів 
досудового слідства і суду щодо здійснення цілеспрямованих дій осіб з важ-
кою і смертельною черепно-мозковою травмою. Показано необхідність 
залучення знань суміжних медичних наук.

Рассмотрено обоснование конкретных ответов на вопросы органов 
досудебного следствия и суда о совершении целенаправленных действий лиц 
с тяжелой и смертельной черепно-мозговой травмой. Показана необходи-
мость привлечения знаний смежных медицинских наук.

В практической работе встречаются случаи совершения целенаправленных 
действий лицами с тяжелой и смертельной черепно-мозговой травмой, 
оказывающих сопротивление или нападающих, преодолевающих значи-

СУДОВО-МЕДИЧНА СУДОВО-МЕДИЧНА 
ЕКСПЕРТИЗАЕКСПЕРТИЗА
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тельные расстояния и препятствия, совершающих действия со значительным 
физическим и психическим напряжением. Во время предварительного рас-
следования преступлений против личности или судебного следствия воз-
можность совершения таких действий вызывает сомнения не только у сле-
дователя, судьи и других участников процесса, но даже у судебных экспертов. 
В этой связи необходимо ставить и разрешать вопросы о совершении 
целенаправленных действий лиц с одним или несколькими смертельными 
ранениями головы, возможности причинения самому себе повреждений, а 
также после какого из них возможности целенаправленных действий.

Обычно судебно-медицинские эксперты отвечают на эти вопросы в 
предположительной форме, не исключая возможности совершения таких 
действий без обоснования своих выводов. Четкие критерии, которыми мож-
но воспользоваться для ответов на эти вопросы, в известной судебно-
медицинской литературе не приводятся.

М. И. Авдеев указывает, что при решении этого вопроса необходимо 
учитывать возможность сохранения сознания и движения, объем и быстроту 
потери крови, обширность и топографию повреждения1. На основании ана-
лиза всех данных эксперт отвечает на вопрос о возможности или невозмож-
ности действий смертельно раненого. В работе «Судебно-медицинская 
экспертиза трупа» М. И. Авдеев ссылается на знание экспертом многочисленных 
подобных случаев, описанных в литературе по судебной медицине и хирур-
гии, с учетом которых нужно адекватно оценить данные судебно-медицинского 
исследования трупа2.

А. П. Загрядская и Д. Е. Джемс-Леви описывают 95 случаев, содержа-
щихся в различных судебно-медицинских литературных источниках, способ-
ности лиц к активным действиям при смертельных механических повреж-
дениях головы, шеи, сердца и крупных сосудов, костей скелета, органов 
грудной и брюшной полостей без объяснения, почему потерпевшие могли 
совершать те или иные действия3.

Цель этой работы – выявление критериев ответа на вопрос о возмож-
ности целенаправленных действий при тяжелой и смертельной спинальной 
или черепно-мозговой травме на основании данных смежных наук – анато-
мии, физиологии, хирургии, неврологии и нейрохирургии, а также анализ 
казуистических литературных данных и собственных наблюдений по ука-
занному вопросу.

Прежде чем анализировать материал, необходимо определить понятия, 
которые будут применены.

Под целенаправленными действиями при тяжелой и смертельной спи-
нальной или черепно-мозговой травме следует понимать: самостоятельное 
осмысленное движение конечностями, удерживание руками орудий травмы, 
нападение, борьбу, самооборону, преодоление препятствий и больших рас-

1 См.: Авдеев М. И. Курс судебной медицины. — М., 1959. — С. 253.
2 См.: Авдеев М. И. Судебно-медицинская экспертиза трупа. — М., 1976. — 

С. 255–257.
3 См.: Загрядская А. П., Джемс-Леви Д. Е. Судебно-медицинская оценка способ-

ности к активным действиям при смертельных механических повреждениях: Мето-
дические рекомендации. — Горький, 1978. — С. 5–15.
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стояний, совершение действий, требующих значительного физического и 
психического напряжения, а также зов на помощь. Факторами, способству-
ющими таким действиям, по мнению М. И. Авдеева, являются состояние 
эмоционального подъема, а также алкогольное опьянение1.

В судебно-медицинской практике спинальная и черепно-мозговая травмы 
занимают первое место среди повреждений, в связи с чем следователь ставит 
вопрос о возможности совершения целенаправленных действий.

Переломы костей черепа всегда сопровождаются наружным или 
внутричерепным излитием крови. Наружное излитие крови чаще всего 
медленное, сдавление и смещение головного и спинного мозга, как правило, 
быстро не наступают. В течение этого промежутка времени возможно со-
вершение целенаправленных действий. На возможность действий тяжело и 
смертельно раненых влияют количество излившейся крови, толщина сверт-
ка крови, его форма и область расположения.

Эпидуральная гематома может вызывать только сдавление и смещение 
головного мозга, считают А. П. Ромоданов и соавт.2. Объем эпидуральных 
гематом колеблется от 2–3 до 250 см3. К сдавлению мозга приводят гематомы 
объемом около 100 см3. И. М. Иргер считает смертельной гематому объемом 
около 150 мл3.

Гематомы при травме вен наружного листка твердой мозговой оболочки 
и вен диплоэ плоскостные, тонкие и не вызывают сдавления головного моз-
га, что позволяет совершать целенаправленные действия. Гематомы шаро-
образной формы, расположенные в пределах одной кости, преимуществен-
но по выпуклой (верхне-боковой или конвекситальной) поверхности, при-
водят к сдавлению мозга. К сдавлению мозга могут привести полушаровидные 
гематомы, располагающиеся на ограниченном по площади участке, и 
пластинчатые гематомы толщиной 1–2 см4.

На длительность передвижения пострадавших влияют область располо-
жения гематомы, ее форма, масса и состояние излившейся крови. 
Полушаровидные гематомы в проекции передней центральной извилины 
вместе с примыкающими к ней задними отделами двух верхних лобных 
извилин, в предцентральной извилине исключают длительное передвиже-
ние.

Решая вопрос о возможности действий смертельно раненых, следует 
учитывать состояние крови и площадь, занятую ею. Жидкая кровь указывает 
на смерть на месте происшествия; жидкая кровь, смешанная со свертками, 
свидетельствует о смерти в течение первых суток5.

Эпидуральная гематома образуется от 1 до 24–48 ч после разрыва сред-
ней мозговой артерии или более длительно так же, как и при субдуральном 
и субарахноидальном кровотечениях вследствие разрывов сосудов мягкой 

1 См.: Авдеев М. И. Курс судебной медицины. … — С. 254.
2 См.: Ромоданов А. П., Педаченко Г. А., Полищук Н. Е. Черепно-мозговая травма 

при алкогольной интоксикации. — К., 1982. — С. 62–68.
3 См.: Иргер И. М. Нейрохирургия: Учебник. — М., 1982. — С. 208.
4 См.: Попов В. Л. Черепно-мозговая травма. — Л., 1988. — С. 56–59.
5 См.: Там же. — С. 57–59.
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мозговой оболочки или венозных синусов твердой мозговой оболочки1. 
Артериальные гематомы формируются быстро, имеют больший объем, 
раньше проявляются клинически по сравнению с венозно-капиллярными.

Продолжительность действий смертельно раненых при излитии крови 
в эпидуральное пространство зависит от источника кровотечения, области 
расположения эпидуральной гематомы, ее ограниченности (осумкованности) 
или распространенности и количества излившейся крови.

Источником кровотечения в субдуральное пространство могут быть 
переломы костей черепа, разрывы сосудов твердой и мягких мозговых обо-
лочек, а также сосудов мозга. Иногда субдуральные гематомы образуются 
при целости черепа в результате перерастяжения сосудов вследствие дефор-
мации черепа, смещения и ротации головного мозга. В случаях сохранения 
целости костей и твердой мозговой оболочки причиной разрыва пиальных 
сосудов может быть ротация головного мозга в вертикальной (повреждения 
вен, впадающих в сагиттальные синусы) и горизонтальной (повреждения 
вен, впадающих в поперечный синус) осях.

Количество излившейся крови зависит от характера источника крово-
течения (венозное, артериальное), калибра и числа поврежденных сосудов, 
темпа и длительности кровотечения, сопутствующих внутричерепных кро-
воизлияний, состояния свертывающей системы крови.

Объем субдуральных гематом находится в пределах от 5–10 до 250–
300 см3. В случаях, закончившихся летальным исходом от сдавления и дис-
локации мозга субдуральной гематомой, объем крови составляет более 
120 см3.

Жидкая кровь в субдуральной гематоме указывает на относительно не-
давнюю травму, рыхлые свертки – на более длительный срок после травмы, 
а свертки на значительный период после травмы.

Продолжительность жизни и активных действий пострадавших зависит 
от скорости развития компрессионного синдрома. В случаях разрыва пау-
тинной оболочки спинномозговая жидкость затекает в субдуральное про-
странство и смешивается с кровью, в связи с чем компрессионный синдром 
развивается очень быстро, в течение 24–48 ч после травмы2.

При субдуральном и субарахноидальном кровотечении вследствие 
разрывов сосудов мягкой мозговой оболочки или венозных синусов твердой 
мозговой оболочки, по мнению И. Ф. Бабчина, светлый период может быть 
в течение нескольких дней и даже недель, что позволяет совершать 
целенаправленные действия3.

Сдавление мозга субарахноидальным излиянием крови без его ушиба 
встречается при ранении крупной вены, артерии малого калибра, кровоте-
чение из которых долго не останавливается. Светлый период исчисляется 
несколькими днями и даже неделями. Быстрый смертельный исход наблю-
дается при разрыве более крупной артерии или скрытой артериальной 

1 См.: Бабчин И. Ф. Частная хирургия. — М., 1962. –– Т. 1. — С. 126–139.
2 См.: Там же.
3 См.: Там же.
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аневризмы1. О давности травмы можно судить по контурам субарахноидальных 
кровоизлияний. В. Г. Науменко обращает внимание на то, что в первые 4 ч 
после травмы контуры субарахноидальных кровоизлияний достаточно чет-
кие. С увеличением срока до 12 ч они начинают распространяться по бороз-
дам и ко вторым суткам приобретают диффузный характер. Наряду с этим 
пятнистые субарахноидальные кровоизлияния хорошо сохраняют свою 
первоначальную локализацию, форму и размеры в течение длительного 
времени, что позволяет судить о давности травмы и возможности сохранения 
действий смертельно раненых2.

Исследованиями физиологов установлены цитоархитектонические поля, 
отвечающие за анализ и синтез поступающей в кору информации и передачу 
с восприятием двигательных раздражений, височных – звуковых (слуховых), 
теменных – кожных, затылочных – зрительных. В коре мозга оканчиваются 
восходящие и начинаются нисходящие проводящие пути, связывающие мозг 
с рецепторами и исполнительными органами. Наибольшее значение из них, 
подверженных травме, имеет лобная доля, отвечающая за движение.

Двигательную область коры большого мозга представляет предцентральная 
извилина, составляющая задний отдел лобной доли вместе с граничащими с 
ней задними отделами двух верхних лобных извилин. Двигательная область 
коры мозга является зоной корковой проекции мышечных рецепторов. В ней 
находятся центры элементарных двигательных функций (сгибание, разгибание, 
приведение, отведение, пронация, супинация и др.). В верхнем отделе пред-
центральной извилины находятся двигательные центры ног, в среднем – 
двигательные центры рук, в нижнем – корковые структуры управления муску-
латурой лица, языка, глотки, гортани и жевательных мышц, в заднем – центр 
сочетанного поворота головы и глаз в противоположную сторону.

Травма двигательной зоны коры лобных долей и проводящих нисходящих 
корково-спинномозговых (пирамидных) путей и корково-ядерных волокон, 
проводящих импульсы от нее на любом уровне, прерывает связь между ана-
лизатором и исполнительным органом, вызывает частичное (парез) или полное 
обездвиживание (паралич). При ударе по волосистой части лобной области 
головы отсутствие активных движений обусловлено поражением или корково-
ядерных, или корково-спинномозговых волокон, или красных ядер.

При поражении среднего отдела предцентральной извилины и прилежа-
щей к нему парацентральной дольки на медиальной поверхности соответ-
ствующего полушария наступают паралич мускулатуры на противоположной 
стороне, вынужденное сгибание рук и пальцев.

При изолированном поражении разных отделов одного из полушарий 
головного мозга возможны целенаправленные движения и действия за счет 
частей тела противоположной поражению стороны, которые контролируют-
ся интактным полушарием головного мозга.

При раздражении заднего отдела средней лобной извилины (так 
называемой премоторной зоны) усиливается перистальтика кишечника и 

1 См.: Бабчин И. Ф. Указ. работа.
2 См.: Науменко В. Г. Повреждения черепа и головного мозга при воздействии 

тупых орудий (обоснование судебно-медицинских критериев): Автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук. –– М., 1962.
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возможна остановка дыхания за счет раздражения афферентных волокон 
блуждающего нерва.

Следовательно, движения сразу после травмы лобной области исключены 
при расположении повреждений в проекции предцентральной извилины 
лобной доли и ее разрушении, поражении нисходящих проводящих путей 
головного мозга, полном перерыве ствола мозга и спинного мозга.

Разрушение участков коры, окружающих крестовидную борозду, ведет 
к двигательным параличам и нарушению реакций на раздражение кожи.

Патологические движения возможны длительное время после травмы с 
соответствующей неврологической симптоматикой.

Ретикулярная формация включает ядра 9–12 пар черепно-мозговых нер-
вов, является сложным рефлекторным центром, обеспечивает сохранность 
дыхания и сердечной деятельности. Ретикулярная формация ствола головно-
го мозга координирует все сложные рефлекторные акты, требующие участия 
многих мышц в разнообразных сочетаниях (дыхание, рвота, кашель, арти-
куляция, глотание и др.).

Поражение периферических двигательных нейронов, расположенных в 
передних рогах спинного мозга или двигательных ядрах черепных нервов, ведет 
к периферическим параличам, что затрудняет целенаправленные действия.

Обездвиживание при травме головного мозга может быть вызвано не 
только повреждением коры двигательной области головного мозга, но и его 
сдавлением сломавшимися костями черепа, излившейся кровью, отеком-
набуханием головного мозга, воздухом, поступившим в полость черепа через 
сломавшиеся пневматические кости черепа, вызвавших смещение и вкли-
нение ствола мозга в большое затылочное отверстие, нарушением основно-
го пути произвольных и непроизвольных движений. Движения возможны 
от нескольких минут до нескольких суток до сдавления мозга большой мас-
сой крови, его отека-набухания, дислокации мозга.

В. В. Бондаренко, асистент кафедри 
судової медицини та основ права Хар-
ківського національного медичного уні-
верситету

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА СМЕРТЕЛЬНИХ ОТРУЄНЬ 
АЛКОГОЛЕМ

На підставі дослідження практичного судово-медичного матеріалу та 
за допомогою методів математичної статистики встановлено діагнос-
тичну цінність ознак гострого отруєння алкоголем і розроблено алгоритм 
діагностики цього виду смерті, використання якого на практиці сприятиме 
підвищенню якості судово-медичних експертиз.

На основании исследования практического судебно-медицинского ма-
териала и с помощью методов математической статистики установлена 
диагностическая ценность признаков острого отравления алкоголем и 
разработан алгоритм диагностики этого вида смерти, использование ко-



617

Судово-медична експертиза

торого на практике будет способствовать повышению качества судебно-
медицинских экспертиз.

Гострі алкогольні отруєння стабільно посідають перше місце серед 
смертельних отруєнь, що трапляються в судово-медичній практиці. За да-
ними різних авторів, їх питома вага становить від 52 до 72%1. Аналіз власних 
досліджень у Харківській області свідчить, що за останні 15 років питома 
вага гострих отруєнь алкоголем у середньому склала 75,3%, що перевищує 
середньостатистичні показники. Діагностика гострої смертельної алкоголь-
ної інтоксикації є актуальною проблемою судово-медичної науки та практи-
ки. Алкогольне сп’яніння нерідко є сприяючим чинником раптової смерті, 
може власне викликати смерть у вигляді отруєння, досить часто супроводжує 
нещасні випадки, вбивства, різні правопорушення2.

Складність діагностики причини смерті від отруєння алкоголем (ОА) 
пов’язана з необхідністю визначення та оцінки понад 40 діагностичних та, 
як правило, неспецифічних ознак3. У теперішній час діагностичну цінність 
цих ознак не визначено, а висновок експерта про причину смерті ґрунтуєть-
ся на суб’єктивній оцінці їх сукупності, що в підсумку ускладнює судово-
медичну діагностику цього виду смерті.

Встановлено, що чутливість до алкоголю є дуже індивідуальною та за-
лежить від психічного і фізіологічного стану людини, що бажано врахову-
вати в кожному конкретному випадку. На практиці це не відбувається, хоча 
встановлено шляхи метаболізму етанолу в організмі, науково обґрунтовано 
механізми дії ферментних систем, які беруть участь у метаболізмі алкоголю, 
що переконливо висвітлено в роботах вітчизняних і зарубіжних дослідників. 
Результати останніх наукових досліджень вказують на можливість викорис-
тання концентрації ацетальдегіду як маркера алкогольної інтоксикації, але 
в цих роботах відсутні критерії, за допомогою яких судово-медичні експер-
ти можуть використовувати ці дані в комплексній діагностиці причини 
смерті від ОА4.

1Див.: Породенко В. А. Состояние этанолокисляющих ферментных систем при 
смертельных отравлениях алкоголем // Суд.-мед. экспертиза. — 1997. — № 3. — С. 15–18; 
Шупик Ю. П., Бурчинський В. Г., Хохолєва Т. В. Аналіз діяльності судово–медичної 
служби України за 2003 рік // Укр. суд.-мед. вісник. — 2004. — № 1. — С. 3–5.

2 Див.: Судебная медицина: Руководство для врачей / Под ред. А. А. Матышева. — 
С.Пб., 1998; Дереча Л. М. Діагностика смерті від отруєння алкоголем // Теорія та 
практика судової експертизи і криміналістики. — Х., 2002. — Вип. 2. — С. 586–589; 
Капустин  А. В. Значение изменений миокарда для судебно-медицинской диагности-
ки смерти от алкогольной кардиомиопатии // Суд.-мед. экспертиза. — 2004. — № 6. — 
С. 22–25.

3 Див.: Методичні рекомендації МОЗ України. Судово-медична діагностика 
смертельних отруєнь етиловим алкоголем. — К., 2004.

4 Див.: Морозов Ю. Е., Саломатин Е. М., Охотин В. Е. Ацетальдегид и этанол 
головного мозга: способ определения и диагностическое значение при отравлении 
этиловым алкоголем // Суд.-мед. экспертиза. — 2002. — № 2. — С. 35–40; 
Eriksson C. J. P. The role of acetaldehyde in the actions of alcohol // Alcoholism: Clinical 
and Experiment. Research. — 2001. — Vol. 25. — P. 15–32.



618

Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. Випуск 8

Таким чином, до останнього часу є невирішеною низка питань у діаг-
ностиці гострих смертельних ОА, унаслідок чого існує можливість виник-
нення експертних помилок при оцінці цього виду смерті.

Мета цієї роботи полягала в можливості вдосконалення судово-медичної 
діагностики причини смерті від гострого ОА шляхом об’єктивізації діагнос-
тичних ознак і математичної оцінки їх сукупності.

Матеріал дослідження складався з чотирьох груп.
Першу групу склали 105 трупів осіб чоловічої статі віком від 19 до 74 р., 

судово-медичні дослідження яких проводилися впродовж 2003–2006 рр. у 
Харківському обласному бюро судово-медичної експертизи (ХОБСМЕ). З 
них до основної групи увійшли 44 трупа з діагнозом смерті від ОА. Конт-
рольну групу склали 32 трупа померлих від хвороб системи кровообігу та 29 – від 
механічної травми за умови відсутності осіб у будь-якому стані алкогольно-
го сп’яніння на момент смерті, що підтверджувалося відповідними резуль-
татами судово-токсикологічного дослідження етанолу в крові та сечі. Серед-
ній вік померлих в основній групі складав 43,2 ±1,4 р., у контрольній групі – 
51,2 ±1,7 р. Перший етап дослідження передбачав вивчення макроскопічної 
картини гострої алкогольної інтоксикації на трупі. Для кожного судово-
медичного дослідження було спеціально розроблено та виготовлено реєстра-
ційну картку, де містився перелік із 32 макроморфологічних ознак ОА, які 
підлягали дослідженню.

Другий етап роботи передбачав вивчення мікроскопічної картини гострої 
алкогольної інтоксикації шляхом дослідження гістологічних препаратів 
внутрішніх органів від 105 трупів осіб першої групи. При цьому використо-
вувалися методи фарбування гематоксилін-еозіном і світлооптичної мікро-
скопії. Для кожного судово-гістологічного дослідження було спеціально 
розроблено і виготовлено реєстраційну картку, у якій містився перелік із 
7 мікроморфологічних ознак ОА, що підлягали дослідженню.

Третю групу склали 950 судово-токсикологічних аналізів крові та сечі 
на наявність етанолу, які були виконані в судово-токсикологічній лаборато-
рії ХОБСМЕ впродовж 2004 р. Етанол у крові та сечі визначався загально-
визнаним методом газорідинної хроматографії за допомогою хроматографа 
«Цвет-102»1.

Четверту групу дослідження склали 158 об’єктів крові та сечі від трупів 
осіб з ОА та іншими видами смерті з метою визначення концентрації аце-
тальдегіду (АцА). Визначення АцА проводилося методом газорідинної 
хроматографії за допомогою хроматографа «ЛХМ-8МД» на базі відділення 
судово-медичної токсикології2.

При виконанні дослідження застосовано відомі методи медичної статис-
тики та клінічної інформатики: кількісний аналіз, варіаційна статистика, 
ймовірнісний розподіл патоморфологічних і токсикологічних ознак з оцінкою 

1 Див.: Методическое письмо МЗ СССР «Об обнаружении и определении эти-
лового алкоголя в крови и моче методом газо-жидкостной хроматографии» от 22 апре-
ля 1968 г. № 10-95/14-32. — М., 1968.

2 Див.: Успенський А. Е., Абдрашитов А. Х., Смирнов В. М., Листвина В. П. 
Определение содержания этанола и ацетальдегида в биологических жидкостях // 
Суд.-мед. экспертиза. — 1982. — № 3. — С. 45–47.
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достовірності одержаних результатів1. Достовірності відмінностей груп 
встановлювалося за критерієм Ст’юдента, інформативність ознак – за мето-
дикою Кульбака, діагностичні коефіцієнти ознак – за методикою Гублера-
Генкина2.

Під час дослідження визначалася частота макроморфологічних і мікромор-
фологічних ознак ОА, показників концентрацій етанолу й ацетальдегіду в 
крові та сечі, на підставі яких встановлювалися діагностична цінність кожної 
ознаки, її інформативність, сила впливу, достовірність критерію, а також діаг-
ностичний коефіцієнт. Діагностична цінність встановлювалася на підставі від-
мінності частоти ознак між основною та контрольною групами. У випадках, 
коли достовірність критерію (р) становила р ≤0,05, то реєструвалася статистич-
но значуща відмінність показника між основною та контрольною групами; якщо 
достовірність критерію становила р>0,05, то реєструвалася відсутність статис-
тично значущої відмінності між основною та контрольною групами.

На підставі одержаних результатів створені діагностичні таблиці (табл. 1–4), 
у яких кожна ознака ОА має власний діагностичний коефіцієнт (ДК). Поєднан-
ня одержаних результатів дало можливість розробити алгоритм діагностики 
причини смерті від ОА, який включає чотири послідовних етапи.

Алгоритм діагностики причини смерті від отруєння алкоголем
І етап. Оцінка сукупності макроморфологічних ознак отруєння алкоголем

Т а б л и ц я  1
Діагностичні коефіцієнти макроморфологічних ознак

№
п/п Макроморфологічні ознаки ОА

Діагностичні 
коефіцієнти
ДК+ ДК−

1
Наявність в’язкого світло-сірого слизу в проксимальних 
відділах тонкої кишки + 3,8 − 3,8

2 Виражена ін’єкція судин кон’юнктиви + 5,5 − 2,5
3 Гіперемія слизової оболонки проксимальних відділів тонкої 

кишки або крововиливи в її товщу + 4,2 − 3,4

4 Гіперемія судин слизових оболонок гортані та трахеї + 3,4 − 3,4
5 Переповнення сечового міхура (понад 200 см3) + 4,1 − 2,4
6 Ціаноз шкіри й одутлість обличчя + 3,6 − 2,4
7 Набряк повік + 3,1 − 2,8
8 Крововиливи під епікардом (плями Тардьє) + 2,2 − 4,1
9 Крововиливи під легеневою плеврою (плями Тардьє) + 1,8 − 5,0

10 Гіперемія та дрібні ерозії слизової оболонки шлунка або 
крововиливи в її товщу + 4,2 − 1,7

11 Набряк ткані легенів + 1,8 − 4,0
1 Див.: Лищук В. А. Информатизация клинической медицине / Клин. информа-

тика и телемедицина. — 2004. — № 1. — С. 7–13.
2 Див.: Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патоло-

гических процессов. — Л., 1978.
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12 Бурувато-червоні вогнища крововиливів на черевній 
поверхні діафрагми + 3,6 − 1,7

13 Темне-вишневе забарвлення тканини підшлункової залози 
або вогнищеві крововиливи в її товщу + 2,4 − 3,0

14 Набряк ложа жовчного міхура у вигляді драглеподібної підкладки + 3,3 − 1,0
15 Повнокров’я і виражений набряк м’якої мозкової оболонки, 

судинних сплетінь шлуночків головного мозку + 0,7 − 5,0

16 Повнокров’я та виражений набряк речовини головного мозку + 0,7 − 5,0
17 Венозне повнокров’я внутрішніх органів + 0,5 − 7,6

ІІ етап. Оцінка сукупності мікроморфологічних ознак отруєння алкоголем
Т а б л и ц я  2

Діагностичні коефіцієнти мікроморфологічних ознак

Мікроморфологічні ознаки ОА
Діагностичні коефіцієнти

ДК+ ДК−
Ознаки порушення проникливості стінок судин +3,9 −2,2
Венозне повнокров’я внутрішніх органів +0,5 −7,6

ІІІ етап. Оцінка показників концентрації етанолу в крові та сечі
Т а б л и ц я   3

Діагностичні коефіцієнти показників концентрацій етанолу 
в крові та сечі для чоловіків і жінок різних вікових груп

Стать
Рівень 

концентрації 
етанолу, ‰

Вік, роки
ДК показника концентрації етанолу

В крові В сечі

1 2 3 4 5

Чоловіки

до 2,5

до 40 − 12,5 − 10,5
41–50 − 16,8 − 12,1
51–60 − 17,2 − 10,4

більше 60 − 13,4 − 15,9

2,5–3,4

до 40 – 5,3 – 9,2
41–50 – 3,0 – 5,7
51–60 – 3,0 – 5,5

більше 60 – 6,2 – 5,7

3,5–5,0

до 40 + 1,8 + 2,6
41–50 + 1,8 + 2,6
51–60 + 2,6 + 3,9

більше 60 + 4,1 + 2,6

5,0 і більше

до 40 + 7,5 + 7,5
41–50 + 9,0 + 6,9
51–60 + 11,0 + 6,5

більше 60 + 13,5 + 6,5

Продовження табл. 1
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1 2 3 4 5

Жінки

до 2,5

до 40 – 8,5 – 7,5
41–50 – 9,3 – 7,5
51–60 – 11,8 – 7,5

більше 60 – 11,9 – 7,5

2,5–3,4

до 40 – 2,8 – 4,9
41–50 – 2,8 – 4,9
51–60 – 2,8 – 4,9

більше 60 – 2,8 – 4,9

3,5–5,0

до 40 + 3,6 + 2,5
41–50 + 3,6 + 2,5
51–60 + 3,6 + 2,5

більше 60 + 9,1 + 2,5

5,0 і більше
до 40 + 8,6 + 6,3
41–50 + 7,4 + 6,3
51–60 + 9,5 + 6,3

більше 60 + 7,8 + 6,3

ІV етап. Оцінка показників концентрацій ацетальдегіду в крові 
Т а б л и ц я  4

Діагностичні коефіцієнти показників концентрацій АцА в крові
Показники концентрації АцА в крові Діагностичні коефіцієнти

Концентрація АцА до 0,001‰ −8,2

Концентрація АцА 0,02‰ і більше +6,4

Запропонований алгоритм діагностики причини смерті від ОА пе-
редбачає послідовну за етапами оцінку сукупності морфологічних і 
токсикологічних ознак ОА, діагностичну цінність яких визначено нами 
під час дослідження. Підрахунок ДК ознак повинен відбуватися суворо 
відповідно до їх розташування, починаючи з першої, другої, третьої 
ознак і далі. Якщо під час дослідження ознака спостерігалася, то слід 
використовувати позитивний ДК+; якщо ознака не відмічалася, то тре-
ба використовувати ДК−. Діагностичний коефіцієнт концентрації ета-
нолу в крові та сечі слід застосовувати відповідно до статі та віку по-
мерлого. Діагностичний коефіцієнт показника концентрації АцА в 
крові слід використовувати відповідно до концентрації його в крові за 
допомогою табл. 4.

Для визначення достовірності висновків про отруєння алкоголем тре-
ба користуватися запропонованою шкалою діагностики причини смерті 
(рисунок).

Продовження табл. 3
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Якщо сума діагностичних коефіцієнтів ознак (ДС) перевищує +30,0 
(ДСmax ≥ + 30,0), то висновок про причину смерті від ОА слід констатувати з 
точністю до 99,9%. Якщо сума діагностичних коефіцієнтів ознак у підсумку 
була нижче −30,0 (ДСmin ≤ − 30,0), то слід констатувати відсутність ОА з точ-
ністю до 99,9%. Якщо сума діагностичних коефіцієнтів ознак знаходилась у 
межах від +30,0 до −30,0 (− 30,0 < ДС < + 30,0), необхідно проводити подаль-
шу верифікацію причини смерті.

З огляду на викладене можна зробити такі висновки.
1. Визначено діагностичну цінність макро- і мікроморфологічних 

ознак отруєння алкоголем, показників концентрацій етанолу й ацеталь-
дегіду в крові та сечі, які відрізняються між собою рівнем інформатив-
ності.

2. Визначено доцільність використання концентрації ацетальдегіду в 
крові як додаткового діагностичного показника отруєння алкоголем і крите-
рії, за допомогою яких можливе використання цієї ознаки в комплексній 
діагностиці цього виду смерті.

3. Розроблено алгоритм судово-медичної діагностики причини смерті 
від отруєння алкоголем, що передбачає математичну оцінку сукупності 
виявлених при дослідженні макро- і мікроморфологічних ознак, показни-
ків концентрації етанолу в крові та сечі, показників концентрації ацеталь-
дегіду в крові.

4. Використання запропонованого алгоритму на практиці сприятиме 
підвищенню достовірності висновків експерта про причину смерті та якос-
ті проведення судово-медичних експертиз.

Рисунок. Шкала судово-медичної діагностики причини смерті 
від отруєння алкоголем
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ковского областного бюро судебно-
медицинской экспертизы

ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ У ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРОВ ПРИ 

СРАБАТЫВАНИИ ПНЕВМОПОДУШЕК

Наведено деякі технічні характеристики пасивної системи безпеки 
автомобіля (пневмоподушок) і показано особливості отримання тілесних 
ушкоджень водієм та пасажиром переднього сидіння в момент спрацьову-
вання пневматичних модулів.

Представлен ряд технических характеристик пассивной системы без-
опасности автомобиля (пневмоподушек) и показаны особенности получения 
телесных повреждений водителем и пассажиром переднего сидения в мо-
мент срабатывания пневматических модулей.

Судебно-медицинские эксперты в своей практике постоянно встречают-
ся со случаями, происшедшими в условиях дорожно-транспортного про-
исшествия (ДТП), в частности с травмой внутри салона автомобиля. Анализ 
имеющихся статистических данных свидетельствует о том, что количество 
лобовых столкновений автомобилей составляет больше половины от их об-
щего числа.

Различные автомобилестроительные фирмы в борьбе за рынок, исполь-
зуя новейшие мировые научно-технические разработки, постоянно совер-
шенствуют модели выпускаемой продукции. Это приводит к появлению на 
дорогах нашей страны автомобилей с разнообразной компоновкой кузова, 
техническими характеристиками и т. д. Наряду с этим фирмами совершен-
ствуется конструкция внутренних частей и комплектующих салона, направ-
ленная прежде всего на безопасность и комфорт водителя и пассажиров. В 
последние годы салоны автомобилей оборудуются дополнительной, так 
называемой пассивной, системой безопасности – пневмоподушками. Эта 
система не заменяет, а эффективно дополняет использование ремней безопас-
ности, снижая опасность получения тяжелых травм водителем и пассажи-
рами автомобиля путем распределения силы удара. Принцип ее действия 
заключается в том, что в случае столкновения с препятствием движущегося 
на определенной скорости автомобиля практически мгновенно рядом с во-
дителем и пассажирами образуются объемные, относительно эластичные, 
преграды, предотвращающие или существенно ослабляющие соударение их 
инерционно смещающихся тел с поверхностями предметов, расположенных 
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внутри салона. То есть эта система срабатывает как в случае фронтальных, 
так и боковых столкновений автомобилей. Таким образом, кардинально 
изменяются условия получения возможных телесных повреждений у людей, 
располагающихся внутри автосалона, а также их характер. Данный факт 
вносит свои коррективы в оценку наиболее вероятного месторасположения 
людей в салоне автомобиля в момент ДТП. А этот важнейший для судебно-
следственных органов вопрос нередко является трудноразрешимым.

Пневмоподушки безопасности являются одноразовыми в применении, 
модули их многослойные, изготавливаются из нейлона или полиамида тол-
щиной 0,3–0,4 мм. В сложенном виде располагаются: напротив водителя – в 
центральной части рулевого колеса, напротив пассажира переднего сидения 
– в ячейке приборной панели. Следует отметить, что количество фирм-
изготовителей данной системы безопасности велико, конструкции самих 
модулей могут различаться в деталях, а каждую подушку «настраивают» под 
конкретную модель автомобиля. Система срабатывает в момент соударения 
наиболее выступающей части кузова движущегося автомобиля с преградой. 
Однако существуют и системы, срабатывающие при резком торможении, 
что также должно учитываться экспертом. Датчик, реагируя на деформацию 
(либо на резкое замедление движения), подает сигнал, инициирующий 
быстрое наполнение воздухом, либо другим газом (аргоном) модуля пнев-
моподушки. Выброс модуля из ячейки, сопровождающийся его расправле-
нием, происходит за очень короткий промежуток времени (скорость 
раскрытия 200–300 км/ч), исчисляемый сотыми долями секунды (0,015–
0,04 с). За это время внутренний объем салона уменьшается на 180–200 л, 
что сопровождается бароакустическим эффектом. Причем, на начальных 
этапах расправления модуль воздействует на окружающие предметы как 
твердое тело, что может послужить существенным фактором получения 
телесных повреждений (травмы головы, кровоподтеков, ссадин), что также 
должно учитываться экспертом. Известны смертельные травмы у детей при 
случайных раскрытиях модуля. Этим объясняется минимальная безопасная 
дистанция, на которой должен находиться человек от места его выброса, оно 
должно быть не менее 25 см. В конструкции пневмоподушки предусмотрены 
и дополнительные вентиляционные отверстия, способствующие стравлива-
нию газа, которое ускоряется после удара пассажира об нее. Это способству-
ет увеличению площади контакта поверхности модуля с верхней частью тела 
человека, распределяя силу соударения. При этом рассеивается до 90% 
энергии, а остальные 10% направляются на отброс тела на сидение.

Одной из особенностей этой системы защиты является и то, что 
расправленный модуль подушки водителя имеет размер большого надувно-
го мяча, а пассажирский может быть в 2–3 раза больше, что объясняется 
более близким размещением сложенного модуля подушки к телу водителя. 
Поэтому верхняя часть тела водителя иммобилизируется быстрее, предот-
вращая и существенно смягчая удар грудной клетки о колесо управления и 
практически полностью изолируя от серьезных повреждений голову.

Таким образом, существенно изменяется картина телесных поврежде-
ний, характерных для водителя автомобиля. Отсутствует перелом грудины, 
кольцевидное осаднение на передней поверхности грудной клетки. При этом 
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подушка не защищает от переломов верхние конечности водителя, так как 
через удерживаемое колесо управления, составляющее с автомобилем еди-
ную инерционную систему, в момент контакта на них передается импульсное 
ударное воздействие.

Место выброса подушки напротив пассажира переднего сидения распо-
лагается от него на большем расстоянии. В случае неприменения им ремней 
безопасности, при большой контактной скорости, это приводит к значитель-
ному инерционному смещению тела вперед, с возможным люфтом головы 
и ее ударом о крышу салона или боковую стойку автомобиля. Эксперт дол-
жен знать, что подушки безопасности не только не исключают, а в среднем 
на 35% увеличивают вероятность травматизации нижних конечностей как 
водителя, так и пассажира переднего сидения.

Таким образом, при решении поставленных вопросов судебно-медицинские 
эксперты, изучая материалы уголовного дела совместно с экспертами-
автотехниками, должны учитывать конструктивные особенности салона 
конкретного автомобиля, направление результирующего вектора силы в мо-
мент соударения, результаты судебно-медицинской экспертизы одежды по-
страдавших, антропометрические данные участников ДТП и т. д.

Сегодня не существует официальных судебно-медицинских методичес-
ких разработок об особенностях получения телесных повреждений лицами, 
находящимися внутри салона автомобиля, который оборудован пассивной 
системой безопасности (пневмоподушками), в случае различных вариантов 
столкновения его с препятствием. Эта проблема требует глубокого и все-
стороннего изучения, накопления и анализа получаемого экспертами мате-
риала, поскольку актуальность ее со временем будет только возрастать.
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О. С. Пукліч, молодший науковий спів-
робітник Харківського НДІСЕ

ДО ПИТАННЯ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЕРТНУ ПРАКТИКУ 
ТЕРМІНА «СОФТПОРНО»

Розглянуто різні підходи щодо класифікаційних ознак порнографічної 
та еротичної продукції. Обґрунтовано необхідність введення та викорис-
тання в експертній мистецтвознавчій практиці поняття «софтпорно». 
Описано особливості продукції софтпорно.

Рассмотрены различные подходы к классификационным признакам пор-
нографической и эротической продукции. Обоснована необходимость вве-
дения и использования в экспертной искусствоведческой практике понятия 
«софтпорно». Описаны особенности продукции софтпорно.

В експертній практиці у сфері мистецтвознавства зустрічаються такі 
об’єкти дослідження, які не можна однозначно класифікувати як порногра-
фічні чи еротичні. Оскільки в науковій літературі чіткого розмежування понять 
«порнографія» та «еротика» не встановлено, то постає проблема стосовно 
віднесення продукції до такої, що забороняється на законному рівні.

Визначення та тлумачення термінів «порнографія», «продукція порно-
графічного характеру», «еротика» наведено в ст. 1 Закону України «Про 
захист суспільної моралі» та тлумачних, енциклопедичних і спеціальних 
словниках. Порнографія – це вульгарно-натуралістична, цинічна, непри-
стойна фіксація статевих актів, самоцільна, спеціальна демонстрація гені-
талій, антиетичних сцен статевого акту, сексуальних збочень, зарисовок з 
натури, які не відповідають моральним критеріям, ображають честь і гідність 
людини, спонукаючи негідні інстинкти1.

Еротика – сексуальні почуття, фантазії і переживання, чуттєвість, а також 
те, що їх викликає. На відміну від порнографії еротика тлумачить сексуаль-
ність благородною, людяною2.

Питання щодо порнографії розглянуто в літературі в основному в руслі 
історії порнографії та її впливу на сучасність. Проблема експертної оцінки 
порнографії та еротики в спеціалізованій літературі досі не розв’язана. Де-

1 Див.: Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20 листопада 2003 р. 
№ 1296-IV // Офіц. вісник України. — 2003. - № 52. — Ст. 2736.

2 Див.: Сексологический словарь // [Електронний ресурс] (http://www.osexe.net). — 
22.04.2008.
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які науковці намагаються встановити чіткі критерії визначення таких видів 
продукції для використання в судово-експертній практиці. Головними кри-
теріями насамперед вони відзначають наявність/відсутність художньо-
образного осмислення та відображення всього комплексу любовних, у тому 
числі сексуальних, почуттів, переживань, що природно виникають між 
людьми1. Проте, на жаль, ці спроби не вичерпують і не розв’язують проб-
лему. На наш погляд, для оцінки продукції в першу чергу необхідно визна-
чити мету показу, яка в порнографії полягає в збудженні нездорової статевої 
пристрасті через цинічне, вульгарно-натуралістичне зображення сфери 
статевого життя в об’єктах, що досліджуються.

Ознаки порнографічної продукції, наведені в рекомендаціях науково-
практичного семінару «Научно-методическое и судебно-экспертное обеспе-
чение противодействия обороту порнографической продукции на территории 
Автономной Республики Крым», досить точно вказують на продукцію да-
ного виду і є явними2. Щодо критеріїв продукції, яка за вказаними ознаками 
вже не належить до порнографічної, але в той же час суперечить з критері-
ями еротики, то вони не вказуються.

У зв’язку з цим відчувається гостра потреба у створенні та узгодженні 
єдиної методики проведення судово-мистецтвознавчих експертиз щодо ви-
значення порнографічного характеру продукції, словника термінів, необхід-
ного для правильного й однозначного опису об’єктів, що підлягають дослід-
женню, методичних посібників, рекомендацій тощо.

Згідно з «Критеріями віднесення друкованої, аудіовізуальної, електрон-
ної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних 
лініях повідомлень та матеріалів до розряду порнографічної або еротичної 
продукції», затверджених рішенням Національної експертної комісії Украї-
ни з питань захисту суспільної моралі3, до абсолютних ознак порнографії 
віднесені:

— самоцільна демонстрація геніталій, сцен статевого акту, сексуальних 
збочень;

— грубий натуралізм;
— деталізація зображення тощо.
Отже, без сумнівів, до порнографічної належить продукція, у якій увага 

споживача публічно і умисно фіксується на статевих органах учасників, у 
тому числі в момент здійснення ними або відносно них сексуальних дій, 
збочень.

1 Див.: Седнев В. В., Чабаненко А. П., Никитина Э. В. и др. Экспертная оценка 
порнографии // Нормативно-правовое регулирование, научно-методическое и судебно-
экспертное обеспечение противодействия обороту продукции, негативно влияющей 
на общественную мораль: Справ. изд. — Симферополь, 2005. — С. 96.

2 Див.: Нормативно-правовое регулирование, научно-методическое и судебно-
экспертное обеспечение противодействия обороту продукции, негативно влияющей 
на общественную мораль: Справ. изд. — Симферополь, 2005. — С. 106.

3 Див.: Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної 
моралі. Критерії віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої 
продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень 
та матеріалів до розгляду порнографічної або еротичної продукції. — К., 2007.
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Також у зазначених Критеріях наводяться відносні ознаки порнографії, 
як то: анонімність творців, відсутність у творі сюжету, однозначність інтер-
претації зображувальних сцен і т. д. Імовірно, такі ознаки виділяються у 
зв’язку з проблемою, що на сьогодні гостро постає перед експертами та 
спеціалістами, які проводять мистецтвознавчі дослідження, оскільки не 
завжди можливо віднести продукцію до того чи іншого виду. Проблема є 
актуальною і вимагає розв’язання на законодавчому рівні.

Навіть за наявності вказаних критеріїв порнографії та еротики чітко 
встановити грань між такою продукцією неможливо, бо, як свідчить екс-
пертна практика, є продукція, котрій притаманні як порнографічні, так і 
еротичні ознаки, причому з порнографічних – відносні. Тому таку продукцію 
з впевненістю до порнографічної віднести не можна, оскільки основні, аб-
солютні ознаки такого виду відсутні. Не буде правільним класифікувати її й 
як еротичну. Для розв’язання цієї проблеми доцільно закріпити в експертній 
практиці проміжний між порнографією і еротикою вид продукції – софтпор-
но. Введення такого терміна для вирішення поставлених на дослідження 
питань було започатковано експертом Харківського НДІСЕ А. О. Долудою1. 
На його думку, головним завданням при дослідженні об’єкта є визначення 
мети, що була покладена в основу зображення, запису і т. п.

Поняття «софтпорно» в спеціальній літературі майже не зустрічається. 
Софтпорно відносять до різновидів порнографії, а не виділяють його як 
окремий вид. Тоді виникає питання щодо сенсу такої класифікації, якщо 
софтпорно все одно належатиме до своєї однокорінної групи – порнографії, 
і гостру проблему віднесення продукції до «законної» або «протизаконної» 
не розв’язуватиме. Так, «софтпорно» дослівно перекладають як «легке, м’яке 
порно» і визначають його як такий вид порнографічної продукції, що не 
містить детального зображення статевих органів, велика увага приділяється 
сексуальним сценам, але статевий акт частіше симулюється2. Такі ознаки 
характеризують продукцію софтпорно, бо не відповідають тлумаченню по-
няття «порнографія» в Законі України «Про захист суспільної моралі». 
Стосовно спроб тлумачення софтпорно як окремого виду продукції та його 
критеріїв, то воно загалом не викликає сумнівів, але на законодавчому рівні 
не закріплене, тому майже не використовується експертами-мистецтвознавцями. 
Так, в літературі зазначається, що софтпорно – це продукція, у якій відобра-
жено статевий акт, але самих геніталій не демонструється.

Яскраво ілюструють продукцію софтпорно окремі зображення в журна-
лах під назвою «Без комплексов» російського видавничого дому «Калейдос-
коп», які стали об’єктами експертного дослідження3. Первинною експерти-
зою такі зображення були визначені як порнографічні, але висновок повтор-
ної не підтвердив попередні результати. Експерти віднесли зображення, що 
підлягали повторному дослідженню, до продукції софтпорно. Основними 

1 Див., напр.: Архів Харківського НДІСЕ. Висновок № 11859 від 24 грудня 
2007 р.

2 Див.: Порнография // Википедия: свободная энциклопедия // [Електронний 
ресурс] (http://ru.wikipedia.org). — 17.04.2008.

3 Архів ХНДІСЕ. Висновок № 11859 від 24 грудня 2007 р.
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критеріями для такого висновку були визначення мети зображення, а саме: 
показ оголеного жіночого тіла або його частин, що збуджує, але не спонукає 
до збочень, та відсутність детальної демонстрації взаємодії статевих органів 
тощо. За наявності розходжень позицій експертів у висновках питання роз-
глядалося на судовому засіданні, де гостро відчувалася відсутність визна-
чення та критеріїв оцінки продукції софтпорно в законодавстві України і 
методичній літературі. Цей приклад із судової практики підкреслює потребу 
і необхідність вжиття відповідних заходів щодо затвердження основних 
критеріїв експертної оцінки продукції, яка підпадає під дію Закону України 
«Про захист суспільної моралі».

Одним із можливих критеріїв порнографії визначається елемент насиль-
ства. Так, у випадках, коли в продукції такі елементи відсутні або виражені 
в прихованій формі, зазначені ознаки притаманні продукції софтпорно.

Також у літературі існують такі критерії еротичної та порнографічної 
продукції, серед яких демонстрація статевих органів належить до ознак еро-
тики, а вже показ геніталій у процесі статевого акту – до порнографії. На наш 
погляд, такі критерії не можуть відповідати еротичній продукції. У цьому разі 
доцільно буде відносити продукцію з такими ознаками до софтпорно. Але все 
ж таки головним критерієм залишаються мета і завдання показу.

У спеціальній літературі серед порнографічної продукції сексологи ви-
окремлюють жорстку еротику, до критеріїв якої відносять:

— партнерські взаємодії нормативної гетеросексуальної спрямованості 
далекого ракурсу без явної візуалізації взаємодії статевих органів;

— зображення крупним планом тільки жіночих статевих органів, що не 
є елементом композиції різних ракурсів моделі;

— імітаційні дії з елементами ієрверсного характеру, за винятком за-
грози садистської розправи, некрофілії, зоофілії, педофілії1.

На нашу думку, продукцію, що можливо віднести до жорсткої еротики, 
точніше визначити як софтпорно. Така продукція може включати достатньо 
відверті зображення статевих органів, але вони не можуть мати цинічного 
характеру і виконані на достатньому художньому рівні.

У сучасній експертній практиці є гостра потреба у використанні при 
дослідженні терміна «софтпорно». Це сприятиме більш точному аналізу 
відповідної продукції, а також встановленню чітких класифікаційних ознак 
як порнографії, так і еротики.

Підбиваючи підсумок наведеному, підкреслимо, що софтпорно – це 
такий вид продукції, який не демонструє детального зображення статевих 
органів. Об’єкти мають більш-менш осмислений сюжет, у якому статевий 
акт відіграє вагому роль, але не головну. Розглянуте питання залишається 
актуальним і вимагає подальшого розроблення та обговорення для затверд-
ження головних критеріїв і методів, що використовуватимуться при прове-
денні судових мистецтвознавчих досліджень.

1 Див.: Любарський А. В. До проблеми сексологічної оцінки еротичної продукції 
в ракурсі «Закону про суспільну мораль» // Нормативно-правовое регулирование, 
научно-методическое и судебно-экспертное обеспечение противодействия обороту 
продукции, негативно влияющей на общественную мораль ... — С. 94.
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РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»

7 лютого 2008 р. на базі Дніпропетровського науково-дослідного інсти-
туту судових експертиз відбулася регіональна науково-практична конферен-
ція «Проблемні питання експертної діяльності на сучасному етапі». У робо-
ті конференції взяли участь представники вищих навчальних закладів регіо-
ну та співробітники Дніпропетровського науково-дослідного інституту су-
дових експертиз. До участі в конференції як гості були запрошені голова 
Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська М. В. Олійник та голова 
Ленінського районного суду м. Дніпропетровська О. Л. Дьомін. Основну 
увагу учасники конференції приділили проблемним питанням експертної 
роботи на сучасному етапі.

Робота конференції почалася з пленарного засідання, а потім була про-
довжена на засіданнях секцій. На пленарному засіданні конференції були 
представлені 14 докладів, присвячених актуальним питанням судової екс-
пертизи та практичній діяльності судових експертів.

Пленарне засідання відкрила директор Дніпропетровського НДІСЕ 
Н. Ф. Водоп’ян, яка привітала учасників конференції та доповіла про мето-
ди дослідження, що застосовуються при проведенні судових експертиз, і 
межі компетенції експерта.

НАУКОВЕНАУКОВЕ
 ЖИТТЯ ЖИТТЯ

Виступ директора 
Дніпропетровського 

НДІСЕ Н. Ф. Водоп’ян 
на пленарному засіданні

Учасники регіональної науково-практичної 
конференції «Проблемні питання експертної 

діяльності на сучасному етапі»
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Заступник директора з наукової роботи Н. С. Трофименко присвятила 
свою доповідь проблемним питанням участі експерта та спеціаліста в судо-
чинстві, запропонувала конкретні зміни до процесуального законодавства. 
Заступник директора з експертної роботи Н. О. Кушакова на прикладі екс-
пертної практики доповіла про особливості проведення комплексних експер-
тиз. З цікавими доповідями на пленарному засіданні виступили: вчений сек-
ретар інституту О. Л. Кожельцева «Застосування комп’ютерної програми 
CorelDraw при виконанні судових експертиз», завідувач лабораторії судових 
криміналістичних, біологічних та хімічних досліджень Л. А. Трусова «Кри-
міналістичне дослідження наркотичних засобів рослинного походження», 
завідувач лабораторії судово-економічних досліджень А. М. Лисенко «Межі 
компетенції судового експерта при проведенні судово-економічних дослід-
жень», завідувач лабораторії судових товарознавчих та будівельно-технічних 
досліджень В. М. Дорош «Вирішення питань по виявленню, чи була створе-
на нова річ в результаті виконаних будівельних та ремонтних робіт в орендо-
ваних приміщеннях», завідувач лабораторії судово-автотехнічних та трасоло-
гічних досліджень В. Ф. Забродський «Експертна практика дорожньо-
транспортних пригод, пов’язаних з дорожніми факторами». 

У роботі пленарного засідання взяли участь представники професорсько-
викладацького складу деяких вищих навчальних закладів м. Дніпропетров-
ська, а саме: декан юридичного факультету Національної митної академії 
України, доцент, кандидат юридичних наук В. П. Гмирко з доповіддю про 
доказове значення експертних висновків; професор Придніпровської акаде-
мії будівництва та архітектури В. В. Сафонов з доповіддю про охорону 
праці при реконструкції та капітальному ремонті промислових приміщень; 
професор цього ж закладу А. С. Бєліков з доповіддю про деякі обставини 
виникнення та поширення пожеж; доцент Придніпровської академії будів-
ництва та архітектури, кандидат технічних наук Л. М. Діденко висвітив 
питання нових будівельних матеріалів, що використовуються при сучасному 
будівництві; доцент Дніпропетровського державного університету внутріш-
ніх справ, кандидат юридичних наук Н. Я. Дондик розповіла про особли-
вості проведення судово-економічних експертиз.

У першій секції, роботою якої керував завідувач лабораторії судово-
автотехнічних та трасологічних досліджень В. Ф. Забродський, заслухано 
такі доповіді:

— Автотехнічна експертиза та безпека руху (старший науковий співро-
бітник лабораторії судових автотехнічних та трасологічних досліджень 
В. Ф. Гусак);

— Про доцільність та необхідність застосування методів судової фото-
графії при проведенні інженерно-технічних досліджень (старший науковий 
співробітник лабораторії судових автотехнічних та трасологічних досліджень 
С. А. Хабло);

— Загальні поняття при проведенні судово-економічних досліджень при 
обчисленні розміру пенсійних виплат (завідувач сектору досліджень доку-
ментів про фінансово-кредитні операції лабораторії судово-економічних 
досліджень С. А. Малиночка);
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— Історія заснування перших судово-експертних установ України (стар-
ший науковий співробітник лабораторії судово-економічних досліджень 
О. В. Криволапов);

— Визначення вартості квартир в багатоповерхових будинках методом 
капіталізації (молодший науковий співробітник лабораторії судових това-
рознавчих та будівельно-технічних досліджень Л. С. Матюненко);

— Неіндифікаційне дослідження поліетиленових пломб (науковий спів-
робітник лабораторії судових криміналістичних, біологічних та хімічних 
досліджень С. А. Конак).

У другій секції, під керівництвом завідувача лабораторії судово-
економічних досліджень А. М. Лисенко, заслухано такі доповіді:

— Вплив наявності і відсутності системи АВС на параметри гальмуван-
ня автомобіля та при її відсутності (науковий співробітник лабораторії су-
дових автотехнічних та трасологічних досліджень А. В. Калініченко);

— Деякі аспекти проведення експертиз при залитті квартир (науковий 
співробітник лабораторії судових товарознавчих та будівельно-технічних 
досліджень Ю. Ф. Логачова);

— Проведення судових будівельно-технічних досліджень при узаконен-
ні будівель і споруд щодо їх відповідності будівельним нормам та правилам 
(науковий співробітник лабораторії судових товарознавчих та будівельно-
технічних досліджень В. В. Харченко);

— Профілактична діяльність експерта-економіста (завідувач сектору 
досліджень документів бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування 
лабораторії судово-економічних досліджень Т. М. Гузенко);

— Особливості оплати праці осіб, які проводили роботи по ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС (завідувач сектору дослідження про економічну 
діяльність підприємств та організацій лабораторії судово-економічних до-
сліджень І. Ю. Никифорова);

— Історія розвитку судово-експертної діяльності (молодший науковий 
співробітник лабораторії судово-економічних досліджень В. А. Дідоборщ);

— Методика криміналістичного дослідження пломб з роторним прин-
ципом навішування типу «Scut», «Super Scut» (науковий співробітник лабо-
раторії судових криміналістичних, біологічних та хімічних досліджень 
О. В. Токмакова).

У третій секції під керівництвом завідувача лабораторії судових кримі-
налістичних, біологічних та хімічних досліджень Л. А. Трусової, заслухано 
такі доповіді:

— Проект застосування математичної системи Маtcаd при проведенні 
автотехнічної експертизи (науковий співробітник лабораторії судових авто-
технічних та трасологічних досліджень М. М. Мандич);

— Вирішення питань щодо встановлення призначення цокольних, під-
вальних та допоміжних приміщень (старший науковий співробітник лабо-
раторії судових товарознавчих та будівельно-технічних досліджень Т. В. Алі-
стратова);

— Вивчення судово-економічною експертизою питань, пов’язаних з 
банківськими кредитами (науковий співробітник лабораторії судово-
економічних досліджень О. М. Мороз);
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— Основні види печатних форм (молодший науковий співробітник ла-
бораторії судових криміналістичних, біологічних та хімічних досліджень 
О. А. Крижановська);

— Соціально-психологічні аспекти навчання експертів (науковий спів-
робітник лабораторії судових криміналістичних, біологічних та хімічних 
досліджень Г. В. Дришлюк);

— Деякі проблеми при складанні висновків фахівцями, що не працюють 
в державних спеціалізованих установах (завідувач сектору судових товароз-
навчих досліджень лабораторії судових товарознавчих та будівельно-технічних 
досліджень В. М. Середа).

Після виступів учасників кожної секції проводилися дискусії, у процесі 
яких обговорювалися деякі з наведених доповідей. Підбиті підсумки роботи 
конференції, у зв’язку з чим учасники конференції дійшли висновку про 
необхідність проведення подібного роду конференцій кожного року. По 
матеріалах конференції доцільно запровадити проведення семінарів з акту-
альних проблем судової експертизи на базі правоохоронних органів, вищих 
навчальних закладів, підготувати спецкурс з проблемних питань судової 
експертизи для впровадження в програми вищих навчальних закладів.

Матеріал підготували: 
Н. Ф. Водоп’ян, директор Дніпропетровського НДІСЕ,
О. Л. Кожельцева, вчений секретар Дніпропетровського НДІСЕ

IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРЕТИЧНІ 
І ПРАКТИЧНІ ДОСЯГНЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 

КРИМІНАЛІСТИКИ», ПРИСВЯЧЕНА 95-РІЧЧЮ 
ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК, 

ПРОФЕСОРА В. П. КОЛМАКОВА

26 вересня 2008 р. з нагоди 95-річчя від дня народження видатного 
вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора Віктора Павло-
вича Колмакова на базі Одеської національної юридичної академії було 
проведено IV науково-практичну конференцію «Теоретичні і практичні до-
сягнення та проблеми сучасної криміналістики».

У роботі конференції взяли участь керівництво та наукові співробіт-
ники Одеської національної юридичної академії (ОНЮА), представники 
Одеського університету внутрішніх справ (ОУВС), Одеського науково-
дослідного інституту судових експертиз (ОНДІСЕ), Київського національ-
ного університету внутрішніх справ (КНУВС), Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (КНУ), Академії адвокатури України, 
Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (НЮАУ), 
Харківського національного університету внутрішніх справ (ХНУВС), 
Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. 
проф. М. С. Бокаріуса (ХНДІСЕ), Донецького юридичного інституту Лу-
ганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідорен-
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ка, Навчально-наукового інституту Національної академії внутрішніх справ 
України, Національного університету ДПС України, рідні та близькі 
В. П. Колмакова й ін.

У деяких доповідях учасників пленарного засідання увага акцентувала-
ся на розкритті біографічних аспектів життя вченого. В. П. Колмаков – док-
тор юридичних наук, професор, видатний вчений минулого століття та на-
укової сучасності, діапазон і коло професійних інтересів якого були над-
звичайно широкими. Він пройшов великий життєвий шлях від колгоспника, 
потім шахтаря до керівника одного з найбільших науково-дослідних інсти-
тутів судових експертиз.

Одержавши вищу освіту в Ленінградському та Свердловському юридич-
них інститутах, він розпочав роботу в прокурорсько-слідчих органах, де в 
короткий строк за сумлінну роботу був зарахований до числа найкращих 
слідчих Західного Сибіру.

Дисертаційна робота стала першим щаблем у науковій біографії моло-
дого вченого. Творчий потенціал дозволив йому під керівництвом видатно-
го вітчизняного медика та криміналіста М. М. Бокаріуса в 1941 р. блискуче 
захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук.

У тяжкі роки Великої Вітчизняної війни в діючий армії В. П. Колмаков 
стає прокурором дивізії та слідчим прокуратури фронту. Після демобілі-
зації, наприкінці 1945 р. він починає працювати в Харківському науково-
дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 
спочатку на посаді старшого наукового співробітника, а з 1946 по 1967 рік 
його директором.

Одночасно з роботою в ХНДІСЕ в 1952–1957 роках В. П. Колмаков 
очолював кафедру криміналістики Харківського юридичного інституту, по-
єднавши експертну та науково-дослідну роботу в ХНДІСЕ з педагогічною 
діяльністю з підготовки юристів.

В. П. Колмаков відомий як видатний спеціаліст у галузі методики роз-
слідування злочинів проти життя. Підготувавши в стінах ХНДІСЕ доктор-
ську дисертацію «Криминалистические методы расследования и предупре-
ждения преступлений против жизни», він успішно захистив її в 1963 р. Ця 
робота стала першим великим, глибоким науковим дослідженням із зазна-
ченої проблеми. У дисертації розроблено багато теоретичних питань і 
надано методичні рекомендації з попередження та розслідування цієї ка-
тегорії злочинів.

У 1967 р. В. П. Колмаков перейшов до Одеського університету, де пра-
цював завідувачем кафедри криміналістики, кримінального права та про-
цесу, деканом юридичного факультету до останнього дня свого життя.

За 35 років наукової діяльності В. П. Колмаков оприлюднив близько 
140 робіт, у більшості яких розглядалися найважливіші проблеми теорії та 
практики криміналістики. За розвиток криміналістики та судової експерти-
зи і досягнення в науково-педагогічній роботі В. П. Колмаков був відзна-
чений низкою урядових нагород.
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Учасники IV науково-практичної конференції «Теоретичні і практичні досягнення 
та проблеми сучасної криміналістики» в актовому залі Одеської національної 

юридичної академії

У доповіді директора Інституту прокуратури та слідства ОНЮА, канди-
дата юридичних наук, професора Н. А. Мірошниченко розглянуто аспекти 
педагогічної та організаторської діяльності професора В. П. Колмакова.

Основним напрямкам розвитку криміналістики професором В. П. Кол-
маковим присвячено доповідь завідувача кафедри криміналістики ОНЮА, 
доктора юридичних наук, професора В. В. Тіщенка.

Про віктимологічні дослідження В. П. Колмакова доповів проректор з 
міжнародних зв’язків ОНЮА, завідувач кафедри кримінального права, док-
тор юридичних наук, професор В. О. Туляков.

У доповіді «В. П. Колмаков – видатний криміналіст, відомий дослідник 
і викладач», підготовленій професором кафедри криміналістики КНУ, док-
тором юридичних наук Н. І. Клименко, розкрито різнобічність кола науко-
вих інтересів ученого.

Про використання ідей В. П. Колмакова в розвитку теорії криміналіс-
тичної ідентифікації при реалізації митної справи доповів завідувач кафедри 
морського та митного права ОНЮА, доктор юридичних наук, професор 
Є. В. Додін.

Про внесок професора В. П. Колмакова в розвиток харківської школи 
судової експертизи та криміналістики йшлося в доповіді, підготовленій  
директором ХНДІСЕ, кандидатом юридичних наук, доцентом, старшим на-
уковим співробітником, заслуженим юристом України М. Л. Цимбалом і 
завідувачем сектору аналітичних, теоретичних досліджень та інформацій-
ного забезпечення ХНДІСЕ В. В. Хоша.
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У своїй доповіді професор кафедри криміналістики КНУВС, доктор 
юридичних наук А. В. Іщенко підкреслив роль В. П. Колмакова в організа-
ції криміналістичних наукових досліджень.

Організації початкового етапу розслідування справ, пов’язаних з техно-
генними катастрофами, присвячено доповідь професора Академії адвокату-
ри України, кандидата юридичних наук В. І. Боярова.

Про криміналістичну стратегію як наукову категорію доповів професор 
кафедри криміналістики ОУВС, доктор юридичних наук В. Д. Берназ.

Учасники конференції поклали квіти до могили В. П. Колмакова, а також 
відвідали аудиторію імені видатного вченого.

Покладання квітів до могили 
В. П. Колмакова

Відвідування аудиторії імені 
В. П. Колмакова в Одеській 

національній юридичній академії

Крім того, до організаційного комітету надіслали письмові матеріали: 
завідувач кафедри криміналістики КНУ, доктор юридичних наук, професор 
І. І. Котюк «Актуальні проблеми організаційних, процесуальних і методо-
логічних аспектів сучасного судочинства»; завідувач кафедри криміналісти-
ки НЮАУ, доктор юридичних наук, професор В. Ю. Шепітько «Пізнаваль-
на функція слідчої діяльності та її інтерпретація в криміналістиці»; про-
ректор з навчально-методичної та виховної роботи ОНЮА, завідувач кафе-
дри організації судових та правоохоронних органів, кандидат юридичних 
наук, професор Ю. Є. Полянський «Конституционные основы реформиро-
вания органов прокуратуры в Украине»; професор кафедри організації су-
дових та правоохоронних органів ОНЮА, доктор юридичних наук В. В. До-
лежан «Правовое регулирование управленческой деятельности в органах 
прокуратуры»; професор Академії адвокатури України, доктор юридичних 
наук В. Г. Гончаренко та ад’юнкт Донецького юридичного інституту Лу-
ганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 
Н. О. Прокопенко «Правові засади і практика використання мікрооб’єктів 
у доказуванні»; завідувач кафедри криміналістики НЮАУ, доктор юридичних 
наук, професор В. Ю. Шепітько та асистент кафедри криміналістики НЮАУ, 
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Г. К. Авдєєва 
«Проблеми алгоритмізації слідчої діяльності»; професор кафедри криміна-
лістики НЮАУ, завідувач сектору Інституту вивчення проблем злочинності 
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Академії правових наук України, доктор юридичних наук В. А. Журавель 
«Фіксація доказової інформації: сучасний стан та перспективи розвитку»; 
професор кафедри організації розслідування злочинів Навчально-наукового 
інституту Національної академії внутрішніх справ України, віце-президент 
Національної академії проблем людини П. Д. Біленчук «Міжнародна висо-
котехнологічна кіберзлочинність: поняття, сутність, шляхи подолання»; 
завідувач кафедри кримінального процесу ОНЮА, доктор юридичних наук, 
професор Ю. П. Аленін «Еще раз к вопросу о процессуальной самостоя-
тельности следователя»; доцент кафедри кримінального процесу ОНЮА, 
доктор юридичних наук Ю. А. Гурджи «Процессуально-правовая защита 
личности: проблемы развития, методология исследования»; доцент кафедри 
кримінального процесу та криміналістики Кіровоградського юридичного 
інституту ХНУВС, кандидат юридичних наук С. М. Зеленський «Процесу-
альні та криміналістичні особливості порушення справ про суспільно не-
безпечні діяння осіб, що не досягли віку, з якого можлива кримінальна від-
повідальність»; професор кафедри організації розслідування злочинів 
Навчально-наукового інституту Національної академії внутрішніх справ 
України, віце-президент Національної академії проблем людини П. Д. Бі-
ленчук і заступник завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін з 
наукової роботи Національного університету ДПС України, кандидат філо-
софських наук, доцент, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяль-
ності Ф. М. Медвідь «Ганс Гросс як фундатор криміналістичної науки»; 
начальник кафедри криміналістики ОУВС, кандидат юридичних наук 
М. О. Янковой «Криміналістична профілактика злочинів як складова слід-
чої діяльності»; докторант кафедри криміналістики ОНЮА, кандидат юри-
дичних наук Л. І. Аркуша «Особливості походження злочинних доходів, які 
легалізуються»; директор ОНДІСЕ Л. М. Чернобай «Современные направ-
ления научной и практической  деятельности  Одесского  научно-
исследовательского института судебных экспертиз»; старші наукові співро-
бітники ОНДІСЕ М. В. Полякова, В. С. Рукавішніков і завідувач лабора-
торії ОНДІСЕ, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник 
О. М. Шабля «К вопросу об использовании файловых систем при проведе-
нии судебных компьютерно-технических экспертиз»; Почесний професор 
кафедри криміналістики ОНЮА, кандидат юридичних наук М. М. Шульга 
«К вопросу об экспертной идентификация человека»; доцент кафедри кри-
міналістики ОНЮА, кандидат юридичних наук В. О. Комаха «Наукова та 
судово-експертна діяльність ОНДІСЕ у другій половині ХХ століття»; на-
чальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ХНУВС, 
кандидат юридичних наук, доцент М. Г. Щербаковський «Экспертные 
способы определения свойств неизвестного преступника»; доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін та криміналістики МГУ, кандидат юри-
дичних наук Н. В. Неледва та студентка 3-го курсу ОУВС О. В. Берназ 
«Деякі проблеми впровадження телекомунікаційних технологій у криміналь-
не судочинство України»; доцент кафедри морського та митного права 
ОНЮА, кандидат юридичних наук А. Л. Карпенко «Использование поло-
жений В. П. Колмакова о месте экспертизы в установлении истины в тамо-
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женном деле»; доцент кафедри ОРД ОУВС, кандидат юридичних наук 
А. С. Шелехов «Підкуп, як одна з форм протидії організованої злочинної 
діяльності»; старший викладач кафедри ОРД ОУВС Р. В. Мукоїда 
«Організаційно-тактичні основи протидії засобами ОРД тероризму»; доцент 
кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук А. Ю. Журавльов «Об-
ставини, що підлягають встановленню по справах про статеві злочини»; 
старший викладач кафедри інформаційної безпеки ХНУВС, кандидат юри-
дичних наук Л. В. Борисова «Суб’єкт (особа) транснаціонального 
комп’ютерного злочину: криміналістичні та психофізіологічні аспекти»; 
асистенти кафедри криміналістики ОНЮА О. О. Баркар «Типовые 
следственные ситуации по делам о разбойных нападениях на автомобильном 
транспорте», С. П. Чумак «Об идентификационных действиях следователя», 
В. М. Плахотіна «Криміналістична характеристика особи злочинця – спів-
робітника правоохоронних органів», В. Волошина «Реалізація принципу 
обов’язковості процесуальних рішень у стадії досудового розслідування», 
А. В. Баланюк «Роль субъективного фактора в выборе способа преступле-
ния»; асистенти кафедри кримінального процесу ОНЮА І. В. Гловюк «Про-
блемні питання визначення кола учасників судового розгляду подання про 
обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», В. Г. Пожар «Участь 
представників при попередньому розгляді справи суддею: проблеми та пер-
спективи вирішення»; аспірант кафедри криміналістики НЮАУ О. В. Син-
чук «Функції типових версій»; здобувачі кафедри криміналістики ОНЮА 
Г. О. Стрілець «Генезис системи судово-експертних установ в Україні», 
Ю. Б. Іоржев «Класифікація видів попереднього дослідження криміналіс-
тичних об’єктів»; аспірант кафедри держави і права ОНЮА В. В. Комаха 
«Перші криміналістичні установи в Україні»; здобувач кафедри криміналь-
ного процесу ОНЮА О. В. Леонова «Використання допомоги обізнаних 
осіб у кримінальному процесі»; аспіранти кафедри криміналістики ОНЮА 
Т. В. Колєва «Посткримінальна діяльність підозрюваного як джерело до-
казової інформації», Р. В. Комісарчук «Криміналістичний аналіз документів 
як окремого елемента слідової картини злочинів, що посягають на порядок 
приватизації державного та комунального майна», Д. В. Стрельченко «Об-
становка вчинення незаконного заволодіння автотранспортом організовани-
ми злочинними групами».

У заключному виступі завідувача кафедри криміналістики ОНЮА, доктора 
юридичних наук, професора В. В. Тіщенка підбито підсумки IV науково-
практичної конференції «Теоретичні і практичні досягнення та проблеми сучас-
ної криміналістики», присвяченої 95-річчю від дня народження відомого 
вченого-криміналіста, доктора юридичних наук, професора В. П. Колмакова, 
відмічено її важливе значення для вшанування пам’яті вченого та продовження 
розпочатої ним справи з розроблення багатьох положень криміналістики та 
судової експертизи, висловлено глибоку подяку всім учасникам.

Матеріал підготував В. В. Хоша, завідувач сектору аналітичних, 
теоретичних досліджень і інформаційного забезпечення Харківського НДІСЕ
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ВИМОГИ
щодо оформлення матеріалів, які надсилаються для публікації 

у збірнику «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики»

При підготовці матеріалів для публікації у збірнику редакційна колегія 
просить авторів дотримуватися таких вимог.

1. Тексти статей українською або російською мовами з анотаціями 
українською і російською мовами оформлюються в текстовому редакторі 
Microsoft Word. 

2. Статті обсягом від 8 до 12 сторінок мають бути надруковані на папері 
формату А4 шрифтом Times New Roman (Symbol, Wingdings) кеглем №14 
через 1,5 міжрядкових інтервали, залишаючи поля: зліва – 3 см, справа – 
1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Анотація – до 5 рядків, шрифт № 12, 
курсив. Використання інших шрифтів не допускається.

3. На окремому аркуші подаються відомості про автора (співавторів): 
прізвище, ім’я, по батькові, посада за місцем роботи, науковий ступінь, 
вчене звання, службова і домашня адреси, контактні телефони, E-mail.

4. Матеріали надсилаються надрукованими у 2-х примірниках та 
записаними на дискеті 3,5˝ (назва файлу – латинськими літерами – за 
прізвищем першого автора; весь матеріал статті повинен міститися в одному 
файлі, ілюстративний – дублюється окремим файлом на кожну ілюстрацію 
відповідного формату (див. п.п. 9, 10, 11).

5. Матеріали розташовуються таким чином: справа – ініціали та прізвище 
автора (співавторів), посада за місцем роботи, науковий ступінь, вчене 
звання; далі посередині – назва статті великими літерами; потім по ширині 
тексту статті – анотації; текст статті з рисунками, діаграмами, схемами, 
таблицями тощо та після тексту – дата, підпис (и) автора (співавторів).

6. Виноски по тексту повинні мати наскрізну нумерацію й оформлятися 
за допомогою засобів Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) 
«Сноска».

7. Математичні формули в тексті виконуються тільки за допомогою 
вбудованого в Microsoft Word редактора математичних формул (Micro-
soft Equation). Літери грецького алфавіту за текстом повинні бути тільки 
стандартними символами вбудованого шрифту Symbol. Використання для 
цієї мети об’єктів Microsoft Equation не допускається.

8. Блок-схеми виконуються за допомогою вбудованого в Microsoft Word 
редактора діаграм Microsoft Graph.

9. Хімічні формули за текстом виконуються за допомогою редактора 
хімічних формул ChemDraw, що входить до комплекту Cambridge ChemOf-
fi ce.

10. Діаграми і графіки виконуються тільки за допомогою Microsoft 
Excel. При цьому, крім файла з текстом статті, де є відповідна діаграма 
(графік), обов’язково надається файл Microsoft Excel.

11. Растрові ілюстрації (відскановані рисунки, фотографії тощо), що 
є у тексті статті, також треба надавати окремо у форматі TIFF або BMP 
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(не використовувати для цього формат JPEG). При цьому не допускається 
вставляти зазначені ілюстрації в окремий файл Microsoft Word. У разі 
ненадання ілюстрацій у вигляді окремих файлів відповідного формату 
або незадовільної їх якості редакційна колегія залишає за собою право не 
включати їх до тексту статті. В ілюстративному матеріалі (схемах, діаграмах, 
графіках) допускається використання лише зазначених у п. 2 шрифтів.

12. Об’єкти, зазначені в п.п. 7–11, повинні розміщуватися в статтях без 
обтікання текстом. Не використовувати вставки об’єктів в окрему рамку 
або поверх тексту.

13. При оформленні ілюстративних матеріалів авторам слід враховувати, 
що збірник публікується в чорно-білому варіанті форматом А5. Тому 
згадувань у текстах статей про кольорові позначення на рисунках або 
діаграмах слід уникати.

14. Підкреслення в текстах статей використовувати небажано, слід 
користуватися курсивом або відокремлювати частини тексту за допомогою 
довгих тире (—), цифр. Вірно залучати короткі тире (–) та дефіс (-), тільки 
типографські лапки («…»), закриваючий апостроф (’). 

15. Більш докладні приклади використання цих вимог можна знайти у 
цьому випуску збірника. 

16. Надіслані матеріали не повертаються. Всі матеріали, що істотно не 
відповідають наведеним вимогам, не розглядаються.

17. Допускається внесення редакційних поправок без участі авторів, 
якщо вони дають на це згоду при надсиланні матеріалів.

Деякі приклади оформлення посилань на літературні джерела:
1. Зорин Г. А. Криминалистическая методология. — Мн., 2000. — 

С. 21.
2. Современный философский словарь. — М.; Мн., 1998. — С. 631.
3. Головченко Л. Н. Международное сотрудничество – важный фактор 

усовершенствования судебно-экспертной деятельности // Актуальные 
проблемы теории и практики судебной экспертизы. — М.; Н. Новгород, 
2004. — С. 7.

4. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Украины / Под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. — Х., 
2003. — С. 256.

5. Смирнов А. А. Заметки о лингвистической экспертизе (менталитет 
юристов и лингвистическая ментальность) // [Електронний ресурс] (http://
www.textology.ru). — 20.04.2002.



650

ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению материалов, присылаемых для публикации 

в сборнике  «Теория и практика судебной экспертизы
и криминалистики»

При подготовке материалов для публикации в сборнике редакционная 
коллегия просит авторов придерживаться следующих требований.

1. Тексты статей на украинском или русском языках с аннотациями на 
украинском и русском языках оформляются в текстовом редакторе Micro-
soft Word. 

2. Статьи объемом от 8 до 12 страниц должны быть напечатаны на 
бумаге формата А4 шрифтом Times New Roman (Symbol, Wingdings) кеглем 
№14 через 1,5 междустрочных интервала, оставляя поля: слева – 3 см, 
справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. Аннотация – до 5 строк, шрифт 
№ 12, курсив. Использование других шрифтов не допускается.

3. На отдельном листе даются сведения об авторе (соавторах): фамилия, 
имя, отчество, должность по месту работы, научная степень, ученое звание, 
служебный и домашний адреса, контактные телефоны, E-mail.

4. Материалы присылаются напечатанными в 2-х экземплярах и 
записанными на дискете 3,5˝ (название файла – латинскими буквами – по 
фамилии первого автора; весь материал статьи должен помещаться в одном 
файле, иллюстративный – дублируется отдельным файлом на каждую 
иллюстрацию соответствующего формата (см. п.п. 9, 10, 11).

5. Материалы располагаются таким образом: справа – инициалы и 
фамилия автора (соавторов), должность по месту работы, научная степень, 
ученое звание; далее посредине – название статьи прописными буквами; 
затем по ширине текста статьи – аннотация; текст статьи с рисунками, 
диаграммами, схемами, таблицами и т. п. и после текста – дата, подпись (и) 
автора (соавторов).

6. Сноски по тексту должны иметь сквозную нумерацию и оформляться 
с помощью средств Microsoft Word меню «Вставка» => («Ссылка» =>) 
«Сноска».

7. Математические формулы в тексте выполняются только с помощью 
встроенного в Microsoft Word редактора математических формул (Micro-
soft Equation). Буквы греческого алфавита по тексту должны быть только 
стандартными символами встроенного шрифта Symbol. Использование для 
этой цели объектов Microsoft Equation не допускается.

8. Блок-схемы выполняются с помощью встроенного в Microsoft Word 
редактора диаграмм Microsoft Graph.

9. Химические формулы по тексту выполняются с помощью редактора 
химических формул ChemDraw, который входит в комплект Cambridge 
ChemOffi ce.

10. Диаграммы и графики выполняются только с помощью Microsoft 
Excel. При этом, кроме файла с текстом статьи, куда вставлена соответ-
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ствующая диаграмма (график), обязательно предоставляется файл Micro-
soft Excel.

11. Растровые иллюстрации (отсканированные рисунки, фотографии 
и т. п.), имеющиеся в текстах статей, также надо представлять отдельно 
в формате TIFF или BMP (не использовать для этого формат JPEG). При 
этом не допускается вставлять указанные иллюстрации в отдельный файл 
Microsoft Word. В случае непредставления иллюстраций в виде отдельных 
файлов соответствующего формата или неудовлетворительного их качества 
редакционная коллегия оставляет за собой право не включать их в текст 
статьи. В иллюстративном материале (схемах, диаграммах, графиках) 
допускается использование только указанных в п. 2 шрифтов.

12. Объекты, указанные в п.п. 7–11, должны размещаться в статьях без 
обтекания текстом. Не использовать вставки объектов в отдельную рамку 
или поверх текста.

13. При оформлении иллюстративных материалов авторам следует 
учитывать, что сборник публикуется в черно-белом варианте форматом А5. 
Поэтому упоминаний в текстах статей о цветных обозначениях на рисунках 
или диаграммах следует избегать.

14. Подчеркивания в текстах статей использовать нежелательно, следует 
пользоваться курсивом или отделять части текста с помощью длинных тире 
(—), цифр. Правильно использовать короткие тире (–) и дефис (-), только 
типографские кавычки («...»). 

15. Более детальные примеры использования этих требований можно 
найти в этом выпуске сборника. 

16. Присланные материалы не возвращаются. Все материалы, 
которые существенно не отвечают приведенным требованиям, не 
рассматриваются.

17. Допускается внесение редакционных поправок без участия авторов, 
если они дают на это согласие при высылке материалов.

Некоторые примеры оформления ссылок на литературные источники:
1. Зорин Г. А. Криминалистическая методология. — Мн., 2000. — 

С. 21.
2. Современный философский словарь. — М.; Мн., 1998. — С. 631.
3. Головченко Л. Н. Международное сотрудничество – важный фактор 

усовершенствования судебно-экспертной деятельности // Актуальные 
проблемы теории и практики судебной экспертизы. — М.; Н. Новгород, 
2004. — С. 7.

4. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Украины / Под общ. ред. В. Т. Маляренко, Ю. П. Аленина. — Х., 
2003. — С. 256.

5. Смирнов А. А. Заметки о лингвистической экспертизе (менталитет 
юристов и лингвистическая ментальность) // [Электронный ресурс] (http://
www.textology.ru). — 20.04.2002.
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Збірник наукових праць

Теорія та практика судової експертизи
і криміналістики

Випуск 8

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в надруко-
ваних матеріалах, несуть автори. Деякі матеріали оприлюднені в порядку 
обговорення, оскільки мають дискусійний характер. У таких матеріа лах 
точка зору членів редакційної колегії може не збігатися з науковими по-
глядами авторів.
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