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В І Д РЕ Д АКЦІЙ Н О Ї
КО ЛЕ ГІЇ
Шановні колеги!
Черговий випуск збірника наукових праць «Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики» цьогоріч присвячено Дню судового експерта. Збірник традиційно містить матеріали із докладним аналізом сучасних
проблем криміналістики, загальних положень судової експертизи та актуальних питань науково-методичного забезпечення різних класів, родів, видів і підвидів судових експертиз.
Редакційна колегія збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» повсякчас розширює географію статей та
взаємодіє з колегами-науковцями України й зарубіжжя.
Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса» активно співпрацює з експертними установами
іноземних держав у межах договорів про співробітництво: Національним
центром судових експертиз при Міністерстві юстиції Молдови, Державною установою «Науково-практичний центр Державного комітету судових
експертиз Республіки Білорусь», Державною некомерційною організацією
«Національне бюро експертиз» Національної академії наук Республіки Вірменія та ін.
Автори статей 23-го збірника «Теорія та практика судової експертизи
і криміналістики» — науковці та практики: працівники судово-експертних
установ, вищих навчальних закладів, правоохоронних органів України,
Білорусі, Молдови, Вірменії та Румунії.
У збірнику також наведено інформацію про науково-комунікативні заходи, які відбулися впродовж I півріччя 2021 р. в галузі судової експертизи
і криміналістики, тощо.
Редакційна колегія видання висловлює щиру вдячність усім авторам,
які надали матеріали для оприлюднення, а також фахівцям, які взяли участь
у його виданні, та запрошує всіх зацікавлених до підготовки статей у чергових випусках.
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Інноваційні засади криміналістичного забезпечення
правозастосовної діяльності:
проблеми формування концепції
Досліджено теоретико-методологічне підґрунтя концепції інноваційних засад криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності.
Визначено основні завдання, перспективи впровадження й подальші напрями досліджень цієї концепції. Обґрунтовано, що інноваційні засади
криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку необхідно розглядати, з одного боку, як створення умов для ефективного застосування нових криміналістичних знань і засобів (техніко-, тактико-,
методико-криміналістичних), а з іншого — як специфічний вид інноваційної криміналістичної діяльності, здійснюваної з метою оптимізації, підвищення ефективності та якості процесу розслідування кримінальних правопорушень і судового розгляду.
Ключові слова: інновації у криміналістиці, інноваційні засади криміналіс
тичного забезпечення, інноваційні напрями розвитку криміналістики,
криміналістична інноватика, концепція інноваційного криміналістичного
забезпечення правозастосовної діяльності.
Постановка наукової проблеми. У сучасних умовах одним із пріоритетних завдань і напрямів криміналістики є дослідження та розроблення
криміналістичних інновацій, що має доволі багато прихованих, невикорис
таних резервів та перспективних практичних можливостей, здатних оптимізувати діяльність органів правопорядку. Для ефективного вирішення
завдань, що постають перед нею, криміналістика здійснює активну інноваційну діяльність, успішно розробляючи, запроваджуючи й застосову
ючи новітні інформаційні технології, різноманітні інтелектуальні системи,
нанотехнології (зокрема, створює та впроваджує у практику інноваційні
криміналістичні продукти, використання яких спрямовано передусім на
© В. М. Шевчук, 2021
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оптимізацію правозастосовної діяльності). Ми вважаємо, що для посилення інноваційної сутності та розвитку криміналістики, практичної цінності
наукових розробок необхідно враховувати у дослідженнях цієї проблематики один із її законів, а саме закон прискорення темпів розвитку криміналіс
тики під впливом науково-технічного прогресу 1.
У сучасних умовах реформування органів правопорядку в Україні
вже доволі гостро (поряд з організаційними проблемами) постала потреба активізувати розроблення й запровадження криміналістичних інновацій у правозастосовну діяльність. Зокрема, оновити систему науково-технічних засобів для виявлення, вилучення, фіксування та попереднього
дослідження доказів, енергійніше застосовувати новітні криміналістичні
засоби й інноваційні технології, розробити нові тактичні прийоми, операції та рекомендації щодо проведення окремих слідчих (розшукових) дій
і криміналістичних методик розслідування 2.
Станом на сьогодні криміналістикою та правозастосовною практикою
накопичено, систематизовано й узагальнено доволі багатий емпіричний
матеріал, який є відправним для створення окремої теорії — криміналіс
тичної інноватики 3, актуальність побудови якої не викликає жодних сумнівів. Положення криміналістичної інноватики утворюють насамперед
систему знань, що характеризує предметно-практичний і інформаційно-пізнавальний бік слідчої судової, експертної й інших видів діяльності.
Як і криміналістика загалом, криміналістична інноватика має прикладний
характер, оскільки є науковим підґрунтям для розроблення й застосування
інноваційних криміналістичних засобів кримінального провадження, судового розгляду, різних видів судочинства та юридичної практики (слідчої,
судової, експертної, прокурорської, адвокатської, нотаріальної та ін.) з метою їх оптимізації, підвищення ефективності та результативності. У зв’язку із цим особливої актуальності набуває потреба у розробленні концепції
Іщенко А. В., Ієрусалимов І. О., Удовенко Ж. В. Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів : навч. посіб.
Київ, 2007. С. 133 ; Чорноус Ю. М. Криміналістичне забезпечення розслідування
злочинів : монографія. Вінниця, 2017. С. 139 ; Жижина М. В. Инновационное развитие криминалистики на современном этапе. Lex Russica (Научные труды МГЮА).
2012. № 1. С. 117 ; Shevchuk V. M. Methodological Problems of the Conceptual Framework Development for Innovation Studies in Forensic Science. Journal of the National
Academy of Legal Sciences of Ukraine. 2020. 27 (2). С. 170—183. DOI: https://doi.
org/10.36074/30.10.2020.v2.20 (дата звернення: 23.02.2021) та ін.
2
Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції : монографія. ; ред.:
В. Ю. Шепітько, В. А. Журавель. Харків, 2017. С. 22.
3
Shevchuk V. Criminalistic innovation: modern problems of formation and prospects
for research. Perspectives of world science and education : abstracts of VIII International
Scientific and Practical Conference (22—24.04.2020). Osaka, Japan. 2020. Pp. 158—168.
1
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інноваційного забезпечення діяльності органів правопорядку як перспективного напряму досліджень у сучасній криміналістичній доктрині.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Наукове підґрунтя дослідження склали праці вчених-криміналістів, присвячені розробленню
проблем інноваційного забезпечення діяльності органів правопорядку
й інноваційних напрямів розвитку криміналістичної науки та розгляду
окремих її дискусійних питань, пов’язаних із проблемами формування
криміналістичної інноватики: Т. В. Авер’янової, Г. К. Авдєєвої, Н. І. Долженко, М. В. Жижиної, В. А. Журавля, В. О. Коновалової, І. І. Когутича, М. В. Салтевського, Д. К. Таряника, Н. Б. Нечаєвої, Ю. В. Чорноус,
В. Ю. Шепітька та ін. 1 Водночас у сучасних реаліях у цій царині знань існує низка дискусійних проблем стосовно дослідження інноваційних засад
криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності та проблем
запровадження їх положень і рекомендацій у практику слідчої, судової
та експертної діяльності. Окремого поглибленого вивчення, аналізу й подальшого наукового опрацювання потребують методологічні проблеми
розроблення та формування концепції інноваційних засад криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку, які досі досліджено
недостатньо.
Вивчення й аналіз криміналістичної літератури свідчить про те, що
в криміналістиці нині відсутні спеціальні дослідження проблем розроб
лення та формування інноваційних засад криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку. Варто зазначити, що лише в окремих працях і лише як про постановку проблеми науковці зауважують
про необхідність дослідити окремі питання діяльнісного підходу згаданої
1
Аверьянова Т. В. Инновации в криминалистике и судебной экспертизе. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью :
мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. Орёл, 2015. С. 11—16 ; Берназ П. В. Інновації — основа криміналістичного забезпечення діяльності з розслідування злочинів.
Південноукраїнський правничий часопис. 2015. № 4. С. 50 ; Долженко Н. И., Таряник Д. К. Инновации в криминалистическом обеспечении раскрытия и расследования преступлений: некоторые проблемы внедрения и пути их решения. Научный
альманах. 2017. № 5-1 (31). С. 274 ; Жижина М. В. Инновации в криминалистике и судебной экспертизе. Судебная экспертиза: российский и международный
опыт : сб. Междунар. науч.-практ. конф. (Волгоград, 23—24.05.2012). Волгоград,
2012. С. 22—27 ; Нечаева Н. Б. Инновации в криминалистике. Ленинградский юридический журнал. 2013. № 2 (32). С. 158 ; Сокол В. Ю. Инновационная деятельность
как объект криминалистических исследований. «Черные дыры» в Российском Законодательстве : юрид. журн. Москва, 2008. № 1. С. 388—389 ; Шевчук В. М. Криміналістика: традиції, новації, перспективи : добірка наук. пр. / Віктор Шевчук ; [упоряд. Н. А. Чмутова]. Харків, 2020. С. 859—899 ; Шепітько В. Ю., Журавель В. А.,
Авдєєва Г. К. Інновації в криміналістиці та їх впровадження в діяльність органів
досудового слідства. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Харків, 2011.
Вип. 21. С. 44—45 та ін.
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проблематики (П. В. Берназ, О. Х. Волинський, В. Ю. Сокол та ін.) 1. Крім
того, простежуються тенденції значного відставання теоретичних розробок
від практики застосування криміналістичних інновацій у правозастосовній
діяльності органів кримінальної юстиції. Ці й інші обставини зумовлюють
актуальність і своєчасність дослідження розглядуваної проблематики та активізації подальшого наукового розроблення цих питань.
Метою статті є дослідження методологічних засад інноваційних засад
криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності та проблем
запровадження їх положень і рекомендацій у практику слідчої, судової
й експертної діяльності. Ставиться за мету сформулювати поняття інноваційних засад криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності,
окреслити та розглянути найбільш перспективні напрями досліджень цієї
проблематики.
Викладення основного матеріалу дослідження. Останнім часом доктринальні підходи до визначення сучасного розуміння криміналістичних інновацій зазнали істотних змін 2. Певними новаторськими підходами можна
вважати пропозиції застосовувати у таких дослідженнях діяльнісний підхід
і розглядати інновації у криміналістиці в широкому розумінні як інноваційну діяльність. Так, зокрема, як зазначає В. Ю. Сокол, будь-який новий метод, новий прийом, новий засіб, нова методика та ін., розроблені криміналістикою для потреб практики, можна розглядати з позицій інноватики — як
криміналістичне нововведення. З моменту прийняття до поширення це нововведення стає інновацією. Інновація — це результат інноваційної діяльності, доведений до стадії практичного використання цього нововведення.
Відповідно, розроблення криміналістичного нововведення без його впровадження та поширення не має корисного ефекту, а лише створює передумови для
його подальшої реалізації на практиці. Процес запровадження нововведення
пов’язаний з певного роду діяльністю — інноваційною 3. Тому, на думку науковця, вирішення криміналістикою завдання наукового забезпечення впровадження розроблених нею рекомендацій передбачає виокремлення й усебічне вивчення в предметі криміналістики доволі самостійної, однорідної групи
закономірностей, що характеризують застосування на практиці розроблених
криміналістикою методів, прийомів і засобів оптимізації боротьби зі злочинністю — закономірностей криміналістичної інноваційної діяльності 4.
1
Волынский А. Ф. Инновационная сущность криминалистического обеспечения расследования преступлений. Вестник криминалистики. Москва, 2011.
№ 3 (39). С. 26—29 ; Сокол В. Ю. Науковедческие проблемы криминалистики. Общество и право : науч.-практ. журн. Краснодар, 2008. № 1 (19). С. 218—220 та ін.
2
Shevchuk V. Modern problems of formation and prospects for researching the concept of criminalistic innovation. Tendances scientifiques de la recherche fondamentale
et appliquée : collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des matériaux (Vol. 2),
30 octobre, 2020. Strasbourg, République française. Pp. 67—72.
3
Сокол В. Ю. Инновационная деятельность как объект … .
4
Там же.
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Досліджуючи окремі проблеми криміналістичних інновацій у правозас
тосовній діяльності, у криміналістичній літературі 1 акцентовано увагу на
інноваційній сутності такої діяльності, основних напрямах та особливостях
запровадження й застосування інноваційних криміналістичних продуктів
на практиці в сучасних умовах. Так, О. Х. Волинський зазначає особливу роль інноваційної діяльності у криміналістичному забезпеченні розслідування кримінальних правопорушень. У зв’язку із цим, на нашу думку,
слушним є зауваження науковця, що в таких реаліях криміналістика має активізувати свою прогностичну функцію та науково-методично забезпечити
процес кримінального провадження криміналістичними рекомендаціями
щодо ефективного застосування даних інноваційних технологій у досудовому розслідуванні. Лише за умови комплексного підходу й у такій єдності
та взаємозв’язку завдань максимально повно можна забезпечити планування та реалізацію інноваційного процесу, який передбачає впровадження,
поширення й застосування інновацій 2. До того ж важливо зауважити, що
без інноваційних технологій і засобів вирішення організаційних, правових, науково-технічних проблем розроблення та впровадження в практику
криміналістичних методів, засобів і рекомендацій забезпечення діяльності
органів правопорядку не відповідатиме вимогам ефективності 3.
Як слушно зазначає науковець, інновації є складовою криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень, і в структурі
останнього особливого значення набувають нові сучасні криміналістичні
знання й уміння. Вочевидь, вони не виникають самі по собі: такі знання
та вміння формуються у процесі певної діяльності. Водночас формування
й розроблення нових криміналістичних знань передує власне криміналіс
тичному забезпеченню. Крім того, реалізація таких знань і вмінь у діяльності із розслідування кримінальних правопорушень та попередження ним,
а також «визначення їх змісту (цілі, завдання, форми), зважаючи на свої
щоденні потреби» [Тут і далі переклад з російської наш.— Прим. авт.]
є похідним від криміналістичного забезпечення. Проте, проблема набагато
складніша за своїм змістом і структурою, принаймні, з погляду розв’язуваних завдань. У своїй основі всі завдання криміналістики тісно пов’язані
Волынский А. Ф. Инновационная деятельность в криминалистическом
обеспечении расследования преступлений. Вестник Владимирского юридического института. Владимир, 2001. № 3 (20). С. 77—79 ; Сокол В. Ю. Указ.
соч. ; Романюк Д. А. Электронный контроль работы следователя как инновационный подход криминалистического обеспечения расследования преступлений.
Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: проблемы, перспективы и инновации : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 45-лет. каф.
криминалистики БГУ (Минск, 12—13.10.2017). Минск, 2017. С. 93—96 та ін.
2
Волынский А. Ф. Еще раз о криминалистическом обеспечении и инновациях
(письмо ответственному редактору по поводу «Заметок на полях»). Вестник криминалистики. Москва, 2012. Вып. 1 (41). С. 25—27.
3
Его же. Инновационная сущность криминалистического обеспечения … .
1
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з інноваційною складовою криміналістичного забезпечення, впровадженням нових сучасних досягнень науки й техніки у практику розслідування
кримінальних правопорушень 1.
Аналізуючи та поглиблюючи досліджувані проблеми, В. Ю. Шепітько зазначає, що необхідність впровадження інновацій у діяльність слідчого обумовлена об’єктивними причинами та низкою негативних явищ.
Передусім, це зміни у структурі самої злочинності, оскільки виникнення
нових способів і методів злочинної діяльності впливає на появу сучасного типу злочинця, який використовує новітню техніку, сучасні засоби, високі технології. Це зумовлює потребу в суттєвих змінах і потребу практики
в криміналістичному забезпеченні правоохоронних органів у боротьбі зі
злочинністю 2. Крім того, така необхідність зумовлена також низкою інших
негативних чинників, серед яких найбільш суттєвими є: вирішення значної кількості складних мисленнєвих завдань у доволі стислі терміни (дефіцит часу); недостатність наявних технічних і тактичних засобів здійснення
діяльності; складнощі у взаємодії зі спеціалістами та співробітниками оперативних підрозділів; брак інформації про розслідувану подію; відсутність
надійних джерел здобуття інформації; протидія розслідуванню з боку зацікавлених осіб. Запровадження інновацій сприяє оптимізації розслідування й запобігає слідчим помилкам (зменшує їхню кількість) 3.
Певний науковий інтерес у контексті досліджуваної проблеми викликають наукові підходи М. В. Жижиної, яка зазначає, що одним з основних
завдань науки криміналістики є створення й застосування відповідних засобів, прийомів і методів розкриття та розслідування злочинів, встановлення істинних обставин справи. Для ефективної протидії загрозам злочинності сучасна криміналістика, інтегруючи й синтезуючи в собі останні
досягнення науки та техніки, здійснює найактивнішу інноваційну діяльність: успішно розробляє, впроваджує й застосовує новітні інформаційні
та наукомісткі технології, різного роду інтелектуальні системи, нанотехнології та ін. У дослідженнях цієї проблематики необхідно обов’язково
враховувати інноваційний характер розвитку криміналістики на сучасному
етапі й один з її законів — прискорення темпів розвитку криміналістики
Волынский А. Ф. Инновационная деятельность в криминалистическом обеспечении … .
2
Шепитько В. Ю. Инновации в криминалистике и следственной деятельности.
Проблемы управления органами расследования преступлений в связи изменением
уголовно-процессуального законодательства : матер. межвуз. науч.-практ. конф.
В 2 ч. Ч. 2. Москва, 2007. С. 45.
3
Его же. Проблемы разработки, внедрения и использования инноваций в следственной деятельности. Использование современных информационных технологий
в правоохранительной деятельности и региональные проблемы информационной безопасности : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. Калининград, 2006.
Вып. VII. Ч. 1. С. 126.
1
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під впливом науково-технічного прогресу 1. На думку автора, можна
виокремити три основні напрями інноваційного розвитку криміналістики:
1) використання принципово нових матеріалів, розроблення та впровадження
нових технологій і рішень (ця тенденція характерна здебільшого для розвитку криміналістичних експертних досліджень); 2) впровадження й використання різного роду інноваційних технологій у тактику провадження слідчих
(розшукових) дій; 3) впровадження в діяльність правоохоронних органів сучасних інформаційних технологій і їх активне застосування. Виокремлені напрями інноваційного розвитку жодною мірою не вичерпують можливості застосування інноваційних засобів і технологій у криміналістиці. Розроблення
та впровадження криміналістичних інноваційних продуктів ведеться також
«за іншими напрямами криміналістичного забезпечення досудового слідства
й судочинства» 2. Як бачимо, ідеться про інноваційну складову криміналістичного забезпечення діяльності органів досудового розслідування та суду.
Отже, інноваційна діяльність у структурі криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень є невід’ємною складовою криміналістичного забезпечення, основне завдання якого полягає в оптимізації діяльності органів кримінальної юстиції у протидії злочинності
за рахунок впровадження сучасних досягнень науково-технічного прогресу.
У зв’язку з цим особливо актуально постають питання розроблення інноваційних засад криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних
правопорушень.
Варто зауважити, що проблематика інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення 3 знайшла своє відображення у працях науковців-криміналістів 4, тому ми вважаємо, що на такі наукові розробки можна зважати в подальших дослідженнях означеної проблематики.
Жижина М. В. Инновационное развитие криминалистики … .
Там же.
3
Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Зазнач. твір. 260 с. ; Іщенко А. В., Ієрусалимов І. О., Удовенко Ж. В. Зазнач. твір. 160 с. ; Капустіна М. В. Криміналістичне
забезпечення досудового розслідування: поняття та ознаки. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків, 2014. Вип. 14. С. 71—79 ;
Чорноус Ю. М. Зазнач. твір. 492 с. ; Шевчук В. М. Методологічні проблеми формування понятійного апарату криміналістичної інноватики. Вісник Національної академії правових наук України. Харків, 2020. Т . 27. № 2. С. 170—183. DOI: https://doi.
org/10.37635/jnalsu.27(2).2020.170-183 (дата звернення: 23.02.2021) ; Його ж. Інноваційні напрямки розвитку криміналістики. Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : мат-ли міжнар.
«круглого столу» (Харків, 12.12.2019). Харків, 2019. С. 142—147 та ін.
4
Його ж. Інноваційні засади криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку: постановка проблеми. Paradigmatic view on the concept of world
science : Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International
Scientific and Practical Conference (Vol. 2), August 21, 2020. Toronto, Canada: European
Scientific Platform. P. 139—144. DOI: https://doi.org/10.36074/21.08.2020.v2.51 (дата
звернення: 23.02.2021).
1
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Сутність інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції у криміналістичній літературі визначено як систему підвищення її якості, що містить розроблення теоретичного
підґрунтя й термінологічного апарату, алгоритму інноваційної діяльності
та конкретних новітніх техніко-криміналістичні засобів на основі сучасних
інформаційних технологій 1. Підвищення якості техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції здійснюється шляхом розроблення конкретних дієздатних інновацій, їх апробація та
впровадження у практичну діяльність правозастосовних органів. Забезпечення якості техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів
кримінальної юстиції здійснюється за допомогою раціональної організації науково-дослідної роботи з використанням інформаційних технологій
і залучення кваліфікованих фахівців для розроблення інновацій та надання
науково-практичних рекомендацій для їх використання в практичній діяльності правозастосовних органів 2.
Досліджуючи роль і призначення криміналістичних інновацій у протидії злочинності, П. В. Берназ слушно зазначає, що інновації є основою
криміналістичного забезпечення діяльності із розслідування кримінальних
правопорушень, а в сучасних умовах ці питання набувають особливої актуальності, тому їх можна визначати як пріоритетний напрям криміналіс
тичних досліджень. Тож у реаліях сьогодення перед криміналістикою та
кожним із її розділів повсякчас постають важливі теоретико-методологічні
проблеми, спрямовані на вивчення й урахування сучасних інноваційних досягнень науки та техніки, впливу науково-технічного прогресу на розвиток
і формування сучасних криміналістичних знань, їх ефективне застосування
у протидії злочинності й забезпеченні інноваційними криміналістичними
рекомендаціями нагальних потреб слідчої, судової та експертної практики. Традиційно в криміналістиці виокремлюють три напрями виявлення,
розроблення та запровадження інновацій — техніко-криміналістичний,
тактико-криміналістичний і забезпечення методики розслідування окремих
видів злочинів 3. Ми вважаємо, що в інноваційному плані найбільш активно розвивається техніко-криміналістичний напрям, проте, у досліджені
цієї проблематики досі залишається багато дискусійних і невирішених питань, що потребують спеціального вивчення й розв’язання. Водночас усі
напрями наукових розробок (техніко-, тактико-, методико-криміналістичні)
Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Проблеми розроблення інноваційних засад
техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції.
Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. Харків, 2014. Вип. 27. С. 156—165.
2
Їх же. Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення … .
С. 13.
3
Берназ П. В. Зазнач. твір. С. 50 ; Шевчук В. М. Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення. Проблеми законності. 2019.
Вип. 146. С. 234—246 та ін.
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потребують подальших фундаментальних і прикладних криміналістичних
досліджень, що забезпечить інноваційну сутність криміналістики та перспективи її розвитку.
Зважаючи на викладене, можна дійти наведених далі висновків.
По-перше, сутність інноваційних засад криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності слід розглядати як: 1) діяльність зі створення умов для ефективного застосування нових криміналістичних знань
і засобів (техніко-, тактико-, методико-криміналістичних) та постійної
готовності органів досудового розслідування вирішувати криміналістичні завдання із застосуванням інноваційних криміналістичних продуктів;
2) специфічний вид інноваційної криміналістичної діяльності, здійснюваний з метою оптимізації, підвищення ефективності та якості розслідування,
судового розгляду й запобігання злочинам. Ми вважаємо, що такий комплексний і системний підхід створює методологічне підґрунтя та зумовлює
потребу в розробленні й формуванні концепції окремої теорії інноваційного забезпечення криміналістичної діяльності як пріоритетного напряму
досліджень у сучасній криміналістичній науці.
По-друге, інноваційні засади криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності необхідно також розглядати у вигляді системи зі
створення, запровадження й використання інновацій на практиці, що спрямована на оптимізацію такої практики та формування умов для постійної
готовності суб’єктів розслідування, судового розгляду й правозастосовної
діяльності до застосування інноваційних засобів криміналістики, призначених для вирішення криміналістичних завдань і практичної реалізації цих
умов та засобів. Тут ідеться про систему заходів із розроблення, упрова
дження й використання інноваційних криміналістичних засобів, методів,
технологій, метою застосування яких є оптимізація, підвищення якості
й ефективності виявлення, розслідування та профілактики кримінальних
правопорушень і правозастосовної практики загалом.
По-третє, як убачається, усі наведені вище точки зору щодо інноваційних засад криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності об’єднує те, що вони стосуються питань використання інноваційних
криміналістичних засобів у процесі виявлення, розслідування та профілактики кримінальних правопорушень. Водночас, на нашу думку, варто
зазначити, що криміналістичними інноваціями послуговуються не лише
у досудовому розслідуванні, а й у судовому провадженні та інших сферах
діяльності 1. Це пов’язано з більш активним впровадженням інноваційних
криміналістичних засобів (як спеціально розроблених, так і пристосованих
Когутич І. І. Тенденції пристосування криміналістичних знань у здійсненні судочинства. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2013. Вип. 57. С. 338 ;
Шевчук В. М. Інновації у криміналістичній техніці: сучасні можливості й проблеми
застосування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія
«Юриспруденція». Одеса, 2020. № 43. С. 146—151 та ін.
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для потреб криміналістики) не тільки у слідчу діяльність, а й в судову, експертну, правозастосовну діяльність і в інші сфери повсякденного життя. Як
приклад можна навести застосування в сучасних телекомунікаційних засобах і системах захисту приміщень сканерів відбитків пальців, поліграфа під
час прийому на роботу, різноманітної техніки (зокрема, криміналістичної)
для здійснення підприємницької діяльності тощо. Проте, одним з перших
та основних напрямів техніко-криміналістичного забезпечення все ж була
й залишається правозастосовна діяльність 1.
Враховуючи це, можемо дійти висновку про розширення можливостей
використання інновацій у криміналістичному забезпечені у сферах правозастосування, не пов’язаних винятково із розслідуванням і профілактикою
кримінальних правопорушень. Ідеться про значне розширення меж інноваційного криміналістичного забезпечення, тому можна говорити про інноваційні засади криміналістичного забезпечення у різних сферах правозастосування. Підтвердженням цього можуть стати численні дослідження
науковцями-криміналістами теоретико-прикладних проблем застосування
досягнень криміналістики у судовому розгляді, кримінальному й цивільному судочинстві, адміністративному провадженні, прокурорській, адвокатській і нотаріальній діяльності 2 та ін.
З огляду на викладене, інноваційні засади криміналістичного забезпечення необхідно застосовувати щодо певних суб’єктів. Зокрема, одним
із напрямів правозастосування є діяльність органів кримінальної юстиції. Вирішальне значення для з’ясування сутності інноваційної діяльності
у кримінальному провадженні має не тільки їх різновид, зміст та обсяг,
а й суб’єкт, який їх застосовує. Розвиваючи цю думку, зазначимо, що суб’єктивний бік інноваційних засад криміналістичного забезпечення також виявляється у визначенні суб’єкта, діяльність якого супроводжується застосуванням інноваційних засобів криміналістики. Тож можемо говорити про
інноваційні засади криміналістичного забезпечення діяльності як поліції, так і
решти органів, що належать до системи кримінальної юстиції, зокрема суду.
До того ж сьогодні актуальною є постановка проблеми і необхідність
розроблення інноваційних засад криміналістичного забезпечення діяльності новоствореного Бюро економічної безпеки України. Як відомо, для
Перлін С. Поняття і види техніко-криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 1. С. 221—226.
2
Ароцкер Л. Е. Криминалистические методы в судебном разбирательстве уголовных дел : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Москва, 1965. 38 с. ; Козьяков І.
Теоретичні основи криміналістичного забезпечення процесуального керівництва
прокурором досудовим розслідуванням. Науковий часопис Національної академії
прокуратури України. 2014. № 2. С. 60—71 ; Рубис А. С. Основы теории криминалистического обеспечения деятельности прокурора в сфере борьбы с преступнос
тью : монография. Минск, 2006. 416 с. ; Пінчук Н. І. Теоретичні та правові питання
і практика криміналістичного забезпечення діяльності нотаріату : автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Київ, 2008. 21 с.
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впровадження дієвої реформи у протидії кримінальним загрозам у сфері
економічної безпеки в Україні, оптимізації системи кримінальної юстиції й усунення дублювання функцій правоохоронних органів на початку
2021 р. створено Бюро економічної безпеки України — центральний орган виконавчої влади, на який покладено завдання з протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, і виконання
правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної й інших функцій
(ст. 1 Закону «Про Бюро економічної безпеки України») 1.
Успішне та результативне забезпечення діяльності Бюро економічної
безпеки України передбачає застосування комплексного підходу до вирішення завдань, покладених на нього. Серед них особливого значення набуває активне використання всіх можливих видів і форм забезпечення
діяльності Бюро: організаційного; соціального та грошового; фінансового та матеріально-технічного; кадрового; психологічного; інформаційно-
аналітичного; науково-методичного; правового; криміналістичного.
Отже, у реаліях сьогодення одним із пріоритетних завдань криміналіс
тики стає розроблення інноваційних засад криміналістичного забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України, яке має нині доволі
багато перспективних практичних можливостей, здатних оптимізувати
свою діяльність. Як убачається, комплексне вирішення цієї проблеми передбачає врахування у криміналістиці трьох напрямів такої діяльності —
техніко-криміналістичного, тактико-криміналістичного та забезпечення
формування й удосконалення криміналістичної методики розслідування
економічних кримінальних правопорушень 2.
Враховуючи це, ми вважаємо доцільним виокремлювати інновації
у криміналістичному забезпечення діяльності органів правопорядку як загалом, так і окремих суб’єктів. Відповідно до суб’єктів, діяльність яких потребує
криміналістичного забезпечення, можна виокремити такі рівні: 1) криміналіс
тичне забезпечення правозастосовної діяльності загалом; 2) криміналістичне
забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції; 3) криміналістичне забезпечення діяльності окремих відомств та органів (органів системи
МВС України, Служби безпеки України, органів прокуратури, Бюро економічної безпеки України тощо); 4) криміналістичне забезпечення діяльності
окремих суб’єктів (слідчих, детективів, аналітиків, працівників оперативних підрозділів, експертів). Зі свого боку, за сферою реалізації виокремленню підлягають такі рівні криміналістичного забезпечення: 1) здійснення
1
Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28.01.2021 р.
№ 1150-IX (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20
(дата звернення: 23.02.2021).
2
Шепітько В. Ю. Завдання криміналістики в умовах глобальних загроз та еволюційних перетворень злочинності. Криминалистика и судебная экспертиза: на
ука, обучение, практика : мат-ли наук.-практ. конф. Міжнар. конгресу криміналістів
(Одеса, 13—15.09.2018) : у 2 т. Т. 1. Одеса, 2018. С. 14—26.
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судочинства за галузями (кримінального провадження, адміністративного,
цивільного, арбітражного, господарського судочинства); 2) окремих стадій
і проваджень у кримінальному процесі (досудового розслідування й судового провадження); 3) розслідування окремих видів злочинів як складова
криміналістичного забезпечення досудового розслідування; 4) проведення
окремих слідчих (розшукових) дій, тобто допомога спеціалістів і взаємодія
з оперативно-розшуковими підрозділами.
Викладене дає змогу стверджувати, що інноваційні засади криміналіс
тичного забезпечення правозастосовної діяльності є доволі широким, комплексним поняттям, яке, з одного боку, містить сукупність інноваційних
криміналістичних засобів і прийомів їх застосування, діяльність певних
суб’єктів зі створення належних умов для ефективного використання цих засобів у правозастосовній практиці, а з іншого — систему наукових положень,
що вивчають закономірності інноваційної криміналістичної діяльності, результати якої спрямовані на вирішення практичних завдань із застосування
інноваційних криміналістичних продуктів у діяльності органів правопорядку.
Отже, інноваційні засади криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності — це система заходів зі створення, впровадження та використання інноваційних криміналістичних продуктів у правозастосовній
практиці, яка містить розроблення теоретичного підґрунтя й термінологічного апарату, алгоритму інноваційної діяльності для вирішення практичних
завдань та ефективного функціювання різновидів інноваційних криміналістичних засобів, методів і технологій, метою застосування яких є оптимізація, підвищення якості й результативності правозастосовної діяльності.
Висновки. З огляду на викладене, можна дійти висновку, що проблеми розроблення та формування інноваційних засад криміналістичного забезпечення правозастосовної діяльності у сучасних умовах є одним із найважливіших завдань криміналістики. При цьому, на нашу думку, сутність
інноваційних засад криміналістичного забезпечення правозастосовної
діяльності варто розглядати, з одного боку, як діяльність зі створення умов
для ефективного застосування нових криміналістичних знань і засобів (техніко-, тактико-, методико-криміналістичних) та постійної готовності органів
досудового розслідування вирішувати криміналістичні завдання із застосуванням інноваційних криміналістичних продуктів, а з іншого, як специфічний вид
інноваційної криміналістичної діяльності, здійснюваний з метою оптимізації,
підвищення ефективності та якості процесу розслідування кримінальних
правопорушень, судового розгляду і правозастосування загалом.
Розроблення цієї проблематики є доволі актуальним як у теоретичному,
так і в практичному сенсі. У криміналістичній доктрині та практиці протидії злочинності проблеми створення, впровадження й застосування інновацій у практичну діяльність органів правопорядку, кримінальної юстиції,
суду завжди були й залишаються пріоритетними завданнями криміналістики. Водночас у сучасних реаліях у цій царині знань існує низка дискусійних
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проблем щодо дослідження інноваційних засад криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку та проблем запровадження їх положень і рекомендацій у практику слідчої, судової й експертної діяльності.
У зв’язку із цим окремого поглибленого вивчення, критичного аналізу та
подальшого наукового опрацювання потребують теоретико-методологічні проблеми розроблення й формування концепції інноваційних засад
криміналістичного забезпечення діяльності органів правопорядку як одного з доволі нових наукових напрямів у криміналістичній науці, що формується в сучасних умовах.
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В. М. Шевчук
Инновационные основы криминалистического обеспечения
правоприменительной деятельности:
проблемы формирования концепции
Исследованы всё ещё недостаточно изученные теоретико-методологические принципы разработки и формирования концепции инновационных
основ криминалистического обеспечения правоприменительной деятельности. Определены основные задачи, перспективы внедрения и дальнейшие направления исследований этой концепции. Обосновано, что инновационные основы криминалистического обеспечения деятельности органов
правопорядка необходимо рассматривать, с одной стороны, как создание условий для эффективного применения новых криминалистических
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знаний и средств (технико-, тактико-, методико-криминалистических),
а с другой — как специфический вид инновационной криминалистической
деятельности, осуществляемой с целью оптимизации, повышения эффективности и качества процесса расследования уголовных правонарушений,
судебного рассмотрения и правоприменения вообще.
Очерчены возможности и перспективы значительного расширения
границ криминалистического обеспечения, позволяющие говорить об инновационных основах криминалистического обеспечения в различных сферах
правоприменения (в частности, в досудебном расследовании и судебном
рассмотрении; в уголовном и гражданском судопроизводстве; админист
ративном производстве; в прокурорской, адвокатской и нотариальной
деятельности и пр.). Отмечено, что инновации в криминалистическом
обеспечении деятельности органов правопорядка целесообразно выделять
как в целом, так и по отдельным субъектам. В отношении субъектов,
деятельность которых нуждается в криминалистическом обеспечении,
выделены определённые уровни и направления такой деятельности. Обос
нованы новые научные подходы к решению исследуемых дискуссионных вопросов и определены перспективные направления их исследования.
Ключевые слова: инновации в криминалистике, инновационные основы криминалистического обеспечения, инновационные направления развития криминалистики, криминалистическая инноватика, концепция инновационного криминалистического обеспечения правоприменительной деятельности.
V. Shevchuk
Innovative principles of forensic support of law enforcement activity:
issues of concept formation
Theoretical and methodological principles of development and formation
of concept of innovative bases of forensic support of law enforcement activity
are still insufficiently studied. The main tasks, prospects of implementation and
further directions of research of this concept are defined. It is substantiated
that innovative bases of forensic support of law enforcement activities should
be considered, on the one hand, as creating conditions for effective application
of new forensic knowledge and means (technical, tactical, methodological and
forensic ones), on the other hand, as a specific type of innovative forensic activity,
carried out in order to optimize, improve efficiency and quality of the process of
investigation of criminal offenses, hearings and law enforcement in general.
Possibilities and prospects for a significant expansion of boundaries
of forensic support, outlining the innovative foundations of forensic support
in various areas of law enforcement (in particular, in pre-trial investigation
and hearings; in criminal and civil proceedings; administrative proceedings;
in prosecutors, lawyers and notaries). It is noted that innovations in forensic
support of law enforcement agencies should be identified both as a whole and
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by individual entities. With regard to the subjects whose activities need forensic
support, certain levels and directions of such activities are identified. New
scientific approaches to the solution of the researched discussion questions are
substantiated and perspective directions of their research are defined.
Keywords: innovations in criminalistics, innovative bases of forensic
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Криміналістичні наукові дослідження
Національної академії внутрішніх справ:
доробок наукових шкіл
(оглядова стаття)
Проаналізовано розвиток криміналістичних досліджень наукових
шкіл Національної академії внутрішніх справ (далі — НАВС). Показано
роль керівників кафедр і провідних професорів НАВС у розвитку наукових
досліджень; розкрито напрями криміналістичних досліджень наукових
шкіл НАВС.
Криміналістичні дослідження НАВС розвиваються за двома векторами — інноваційні дослідження нетрадиційних слідів злочину (школа
професора М. В. Салтевського) і вдосконалення слідчої діяльності й методик розслідування злочинів (школа професора В. П. Бахіна).
Ключові слова: криміналістичні наукові дослідження, криміналіс
тична наукова школа, кафедра криміналістики, Національна академія
внутрішніх справ, криміналістика, судова експертиза.
Постановка наукової проблеми. Національна академія внутрішніх справ — це провідний заклад вищої освіти в системі МВС України,
у якому здійснюється підготовка здобувачів ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія»; ступеня магістра за спеціальністю «Публічне
управління та адміністрування»; а також ступеня доктора філософії та
доктора наук за науковими спеціальностями «Право», «Психологія» та
«Філософія».
2021 р. виповнюється 100 років від дня заснування НАВС.
© С. С. Чернявський,
В. В. Юсупов, 2021
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Історію становлення Академії рахують від 11 червня 1921 р.— від початку функціонування місцевих курсів міліціонерів Харківської губернської міліції. Рік потому на базі курсів створено Школу старшого командного складу робітничо-селянської міліції УСРР. На засіданні РНК УСРР
25 грудня 1922 р. прийнято рішення щодо реорганізації школи міліції
у Всеукраїнську школу та прийняття її на державне забезпечення. На підставі цього рішення 23 жовтня 1923 р. навчальний заклад перейменовано
у Всеукраїнську школу міліції і карного розшуку. Так навчальний заклад
набув статусу республіканського і почав готувати старший командний
склад для органів міліції всієї України. 1925 р. Всеукраїнську школу передислоковано з Харкова до Києва (History of National Academy of Internal
Affairs, 2021).
Із 1936 р. навчальний заклад отримує нову назву — Школа старшого
начальницького складу робітничо-селянської міліції імені В. А. Балиць
кого, а за рік — Київська школа удосконалення начальницького складу
робітничо-селянської міліції. У такому статусі школа проіснувала до літа
1941 р. Згодом вона зазнала кількох реорганізацій і перейменувань. Наказом МВС СРСР від 20 серпня 1956 р. організовано Київську спеціальну середню школу міліції МВС СРСР. 11 квітня 1960 р. створено Вищу
школу МВС УРСР. 1962 р. дещо змінилася назва навчального закладу, що
пов’язано зі зміною назви Міністерства: школу почали іменувати Вищою
школою Міністерства охорони громадського порядку УРСР. Від 1968 р.
навчальний заклад знову змінив назву — Київська вища школа МВС СРСР
(History of National Academy of Internal Affairs, 2021) 1.
Після проголошення незалежності України 1991 р. навчальний заклад став Київською вищою школою МВС України, а 1992 р. на його базі
створено Українську академію внутрішніх справ, якій у грудні 1996 р.
Указом Президента України надано статус Національної. Приєднання України у травні 2005 р. до Болонського процесу зумовило необхідність перебудови системи навчальних закладів вищої освіти, зокрема,
і відомчих. У зв’язку із цим Академію, згідно з Постановою Кабінету
Міністрів України від 8 вересня 2005 р., реорганізовано в Київський національний університет внутрішніх справ. Розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 27 серпня 2010 р. «Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ» Київський національний університет внутрішніх справ реорганізовано в Національну

Історична довідка кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ. URL: https://www.naiau.kiev.ua/zagalnoakademichnikafedri/kafedra-kriminalistiki-ta-sudovoyi-medicini/zagalni-vidomosti/istorichnadovidka.html (дата звернення: 17.03.2021).
1
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академію внутрішніх справ (History of National Academy of Internal Affairs,
2021) 1.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Криміналістичні наукові
дослідження НАВС висвітлювали небагато дослідників. Ґрунтовні на
укові пошуки у цього напрямі проводив А. В. Іщенко, окремі аспекти яких
виклав у працях: «Библиографический указатель диссертаций по криминалистике» (1989), «Проблеми розвитку наукових досліджень у галузі
судової експертизи» (1995), «Криминалистическое обеспечение борьбы
с преступностью (диссертации криминалистов, защищенные в специ
ализированных ученых советах Украины)» (1997), «Наукове забезпечення протидії злочинності» (2002) 2, «Методологічні проблеми криміналіс
тичних наукових досліджень» (2003), «Летопись криминалистики: даты,
факты, имена» (2016). Про наукові дослідження кафедри криміналістики
та судової медицини НАВС на конференціях доповідали С. С. Чернявський та В. В. Юсупов («Місце наукової школи кафедри криміналістики
та судової медицини Національної академії внутрішніх справ у розвитку
юридичної науки в Україні», 2019), Ю. М. Чорноус («Роль особистості
в становленні і розвитку кафедри криміналістики та судової медицини»,
2019) і висвітлював у науковій статті В. В. Юсупов («Розвиток криміналіс
тики в Київській, Одеській, Харківській наукових школах: головні етапи
та персоналії», 2011). Д. А. Ляшенко на дисертаційному рівні дослідила криміналістичні наукові центри та школи в Україні («Криміналістичні наукові центри та школи в Україні», 2019), розкривши питання створення й розвитку криміналістичного наукового центру на базі кафедри
криміналістики та судової медицини НАВС.
Водночас комплексного аналізу сучасних криміналістичних дослі
джень у різних структурних підрозділах НАВС (кафедрах, наукових лабораторіях, навчально-наукових інститутах) у зазначених працях не проведено.
Мета статті: дослідження процесу формування та розвитку
криміналістичних досліджень наукових шкіл Національної академії внут
рішніх справ. Для досягнення цієї мети потрібно: показати роль керівників кафедр і провідних професорів Національної академії внутрішніх
справ у розвитку криміналістичних досліджень; розкрити основні напрями досліджень криміналістичних досліджень наукових шкіл цього закладу вищої освіти; визначити доробок криміналістичних наукових шкіл
вишу та його значення для розвитку юридичної науки й освіти в Україні.
Етапи розвитку Національної академії внутрішніх справ. URL: https://
www.naiau.kiev.ua/pro-akademiyu/istoriya/etapi-rozvitku-nacionalnoyi-akademiyivnutrishnih-sprav.html (дата звернення: 17.03.2021).
2
Іщенко А. В., Карпов Н. С., Кондратьєв Я. Ю. Наукове забезпечення протидії
злочинності : посібник. Київ, 2002. 224 с.
1
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Викладення основного матеріалу дослідження. За час існування
Академія здобула статус провідного вишу відомчої освіти, має поважний
авторитет серед вітчизняних закладів вищої освіти юридичного профілю,
активно здійснює освітню і наукову співпрацю на міжнародному рівні.
Сьогодні НАВС широко відома в освітянських колах як базовий заклад вищої освіти у підготовці та підвищенні кваліфікації нової генерації поліцейських-криміналістів і судових експертів, флагман у створенні
практично орієнтованих навчально-тренувальних полігонів, кабінетів
і лабораторій за найсучаснішими напрямами кібербезпеки і «цифрової
криміналістики». Надзвичайно вагомим є і творчий доробок різних поколінь — представників потужних криміналістичних наукових шкіл.
Одним з виявів поєднання наукової і практичної складової освітнього процесу є формування кадрів вищої кваліфікації. Зокрема, 1983 р.
У Київській вищій школі МВС СРСР уперше створено спеціалізовану
вчену раду із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями
12.00.02, 12.00.08, 12.00.09. Символічним є той факт, що в цій спеціалізованій вченій раді перший захист дисертації відбувся за спеціальністю
12.00.09 — кримінальний процес; судоустрій; прокурорський нагляд;
криміналістика (А. О. Єрохін «Розслідування розкрадань в системі
матеріально-технічного забезпечення (за матеріалами УРСР)»), де одним з опонентів виступив відомий науковець-криміналіст Р. С. Бєлкін
(Ishchenko, Karpov & Kondratiev, 2002, p. 14).
Отже, одним з пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу
стало розроблення криміналістичних наукових досліджень.
Осередок криміналістичних наукових досліджень формувався на
кафедрі криміналістики, яку створено у Вищій школі Міністерства
охорони громадського порядку УРСР 1964 р. (History of Department of
Criminalistic and Forensic Medicine, 2021). За понад півстолітню історію
функціонування кафедри серед її очільників і працівників — імена видатних науковців, досвідчених вітчизняних юристів, заслужених педагогів зі значним практичним досвідом. Без перебільшення, неоціненним
є внесок у становлення та розвиток криміналістики всесвітньо визнаних дослідників М. В. Салтевського, В. П. Бахіна, Є. Д. Лук’янчикова,
В. С. Кузьмічова, А. В. Іщенка, В. К. Весельського, П. Д. Біленчука.
Ці неординарні постаті спромоглися заснувати власні криміналістичні
школи або продовжили напрями криміналістичних досліджень фундаторів академічної науки.
Зокрема, з 1971 р. кафедрою криміналістики керував доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки М. В. Салтевський.
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Фото 1. Михайло Васильович Салтевський
У той час склад кафедри становив вісім осіб — досвідчених практичних працівників-правоохоронців. Михайло Васильович уперше в системі
МВС розробив програмовані завдання для навчання криміналістики, чому
присвячено його праці: «Криминалистическая техника» (1967), «Криминалистическая техника и тактика» (1973). М. В. Салтевський очолював міжвузівську програму розроблення й використання технічних засобів в освітньому процесі в системі вишів МВС СРСР. Науковець видав унікальний
на той час «Специализированный курс криминалистики (для слушателей
вузов МВД СССР, обучающихся на базе среднего специального юридического образования)» (1987). У період роботи в Київській вищій школі МВС
М. В. Салтевський започаткував нові напрями у вітчизняній криміналістиці: одорологічні, акустичні дослідження; використання в розкритті злочинів слідів пам’яті та часових відносин. За цими науковими напрямами
під його керівництвом та консультуванням захищено п’ять кандидатських
і дві докторські дисертації (В. М. Мєшков, М. М. Лисов), розроблено методики акустичного дослідження звукових слідів, збирання й використання
запахових слідів, які здобули загальне визнання, зокрема й за кордоном.
Іншим науковим напрямом стала винахідницька діяльність професора М. В. Салтевського в галузі криміналістичної техніки. Він розробив
низку методик дослідження речових доказів, новий метод вимірювальної
фотографії й ідентифікації звукозаписувальних пристроїв; сконструював
судово-метричний фотоапарат ФСМ-1. Запатентував нові криміналістичні
засоби та методи й отримав три авторські свідоцтва на винаходи: фотоапарат судово-метричний (1972), спосіб ідентифікації магнітофонів (1977), методика криміналістичної ідентифікації людини за фізичними параметрами
мовних сигналів (1989) (Cherniavskyi & Yusupov, 2017).
Основними виданнями криміналістичної наукової школи професора
М. В. Салтевського є підручники, посібники й інші видання: «Криминалистическая техника и тактика: программированные задания», 1973; «Судебная фотография и кинематография в деятельности органов внутренних дел», 1974; «Криминалистическая одорология. (Работа с запаховыми
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следами)», 1976; «Собирание криминалистической информации техническими средствами на предварительном следствии», 1980; «Методика идентификации говорящего по параметрам спектральных переходов речевых
сигналов с помощью специального вычислительного комплекса (СВИК)»,
1980 (у співавторстві); «Современные возможности исследования голоса
человека в криминалистической практике», 1982 (у співавторстві); «Запахові сліди у слідчій практиці», 1992 (у співавторстві); «Криминалистическая фотография, кинематография и видеозапись в правоохранительной
деятельности», 1993 (у співавторстві); «Звуковые следы — новый источник
доказательственной информации», 1995; «Криминалистика. в современном
изложении юристов», 1996, 1997; «Криміналістика», 1996; «Криміналістика: підручник»: у 2 частинах, 1999, 2001; «Криміналістика (у сучасному
викладі)»: підручник, 2005, 2006, 2008, та ін. 1
Отже, у міліцейському виші на кафедрі криміналістики професор
М. В. Салтевський створив не тільки науковий осередок, а й сформував
криміналістичну школу, названу згодом його ім’ям. Основними напрямами
криміналістичних досліджень стали: криміналістична одорологія і судова акустика; використання в розкритті злочинів слідів пам’яті та часових
відносин; розроблення методик акустичного дослідження звукових слідів,
збирання і використання запахових слідів; основи методики відеофоноскопічних досліджень.

Фото 2. Володимир Петрович Бахін
Власну наукову школу на кафедрі криміналістики Київської вищої школи МВС СРСР створив Володимир Петрович Бахін, який очолював кафедру
впродовж 1979—1985 рр., а з 1996 р. до 2000 р. обіймав посаду професора
цієї кафедри.
Володимир Петрович був доктором юридичних наук, професором,
академіком Міжнародної слов’янської академії наук, лауреатом почесної
медалі Р. C. Бєлкіна. Головними напрямами його наукових інтересів стали
1
Чернявський С. С., Юсупов В. В. Професор М. В. Салтевський — відомий
криміналіст і талановитий педагог (до 100-річчя від дня народження). Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. Вип. 4. С. 360—366.
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питання вивчення слідчої практики й удосконалення криміналістичної тактики. Саме цьому присвячено докторську дисертацію В. П. Бахіна — «Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования» (1991).
Наукова школа професора В. П. Бахіна об’єднує 11 докторів (В. С. Кузьмічов, А. В. Іщенко, Є. Д. Лук’янчиков, В. В. Лисенко, Н. С. Карпов,
П. В. Цимбал, С. С. Чернявський, Л. І. Аркуша, І. В. Гора, В. А. Колесник,
Г. П. Власова) та понад 30 кандидатів юридичних наук. Більшість із цих
науковців працювали або донині працюють у НАВС і продовжують розвивати криміналістичні дослідження наукової школи В. П. Бахіна, вони
виступали консультантами докторських і науковими керівниками кандидатських дисертацій, які успішно захищені у спеціалізованих учених радах.
Так, під консультуванням професора В. С. Кузьмічова захистили докторські
дисертації Ю. М. Чорноус і І. В. Пиріг, професора Є. Д. Лук’янчикова —
К. О. Чаплинський і O. B. Таран та ін.
У доробку наукової школи значна кількість публікацій: підручники,
монографії, посібники, енциклопедії, патенти на винаходи тощо. Зокрема:
«Криминалистика. Проблемы и мнения (1962—2002 гг.)», 2002; «Огляд
місця події під час розслідування окремих видів злочинів», 2005 (у співавторстві); «Тактика — профессионализм и мастерство при общении», 2006;
«Тактика преступников. Тактические приемы противодействия преступников следствию», 2009; «Енциклопедія судової експертизи», 2013 (у співавторстві); «Мастерство раскрытия преступлений», 2014 (у співавторстві),
та ін.
Отже, до основних напрямів криміналістичних досліджень на
укової школи професора В. П. Бахіна належать проблеми загальної теорії криміналістики, наукового забезпечення оптимізації розслідування,
криміналістичної методики, вивчення тактики злочинної діяльності.
Перший учень Володимира Петровича Бахіна, який захистив докторську дисертацію,— Володимир Сергійович Кузьмічов, очолював кафедру
криміналістики НАВС України впродовж 1996—2004 рр., а з 2009 р. до
2012 р. обіймав посаду професора кафедри.

Фото 3. Володимир Сергійович Кузьмічов
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В. С. Кузьмічов — доктор юридичних наук, професор, заслужений
юрист України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Докторську дисертацію на тему «Слідча діяльність: сутність, принципи,
криміналістичні прийоми та засоби здійснення» захистив 1996 р., продовжуючи напрям наукової школи професора В. П. Бахіна.
Керуючи кафедрою криміналістики та розуміючи важливість поєднання теоретичних знань з практичними навичками в підготовці курсантів
і слухачів Академії, В. С. Кузьмічов доклав чимало зусиль для створення
першого в Україні відомчого музею криміналістики, офіційно зареєстрованого 2001 р. Тривалий час Володимир Сергійович опікувався зібранням
цікавих експонатів, пов’язаних із розкриттям злочинів, висвітленням на
укових досягнень у галузі криміналістики. Музей виконував функції науково-дослідного й навчально-практичного комплексу. У подальшому він
став основою формування багатофункціонального музею Міністерства
внутрішніх справ України.
Кафедра криміналістики за цей період перетворилися на науковий осередок криміналістичної науки. До освітнього процесу долучалися досвідчені науковці та практики. Володимир Сергійович особистим прикладом
демонстрував високу педагогічну майстерність, блискуче читав лекції, проводив семінарські та практичні заняття, щиро спілкувався з аудиторією.
Професор В. С. Кузьмічов є засновником нового підходу у викладанні курсу криміналістики, що ґрунтується на кращому зарубіжному досвіді,
переважно європейських держав, дає змогу здійснювати професійну підготовку фахівців як для України, так і для інших країн. Був одним із авторів
винаходу окремого напряму судової балістики.
Власні та наукові напрацювання учнів професор В. С. Кузьмічов представляв Координаційному бюро з проблем криміналістики, судової експертизи і юридичної психології Національної академії правових наук України,
Раді державної безпеки і внутрішніх справ Державної атестаційної комісії
України, секретаріату Верхової Ради України, у складі яких він працював.
Володимир Сергійович очолював Київське обласне відділення Міжнародного конгресу криміналістів, що сприяло поширенню здобутків наукової
школи на міжнародному рівні. Ім’я й авторитет В. С. Кузьмічова визнано
за межами України, він був членом спеціалізованих учених рад із захисту
докторських і кандидатських дисертацій у провідних закладах вищої освіти
України та інших держав — Бакинського державного університету (Азербайджан), Кишинівського державного університету (Молдова).
Наукову школу Володимира Сергійовича складають два доктори наук
(Ю. М. Чорноус, І. В. Пиріг) і понад 20 кандидатів юридичних наук. Видавничий доробок містить підручники, численні посібники та монографії
й інші видання, зокрема: «Криміналістичний аналіз розслідування злочинів», 2000; «Криміналістика», 2001 (у співавторстві); «Слідча діяльність:
характеристика та напрями удосконалення», 2005 (у співавторстві); «Алібі
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у розкритті злочинів», 2007 (у співавторстві); «Компроміс на досудовому
слідстві (криміналістичний аспект)», 2007 (у співавторстві); «Розслідування злочинів: міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика»,
2008 (у співавторстві), тощо.
Отже, головними напрямами криміналістичних досліджень наукової
школи професора В. С. Кузьмічова є методологічні засади криміналістики,
проблеми слідчої діяльності, розроблення й удосконалення криміналістичних засобів і методів; удосконалення методик розслідування окремих видів
злочинів; питання міжнародного співробітництва.

Фото 4. Андрій Володимирович Іщенко
Послідовником наукової школи професора В. П. Бахіна був Андрій Володимирович Іщенко, який навчався в ад’юнктурі, а згодом обіймав посади
викладача (1982—1985), професора кафедри криміналістики (1996—1998,
2004—2009, 2010—2019).
1992—1994 рр. А. В. Іщенко став першим очільником кафедри
криміналістичних експертиз слідчо-криміналістичного факультету академії (до речі, це була перша кафедра криміналістичних експертиз не тільки
в Україні, а й у Європі).
Андрій Володимирович був доктором юридичних наук, професором,
заслуженим юристом України, академіком Міжнародної слов’янської академії наук, членом Київського обласного відділення Міжнародної громадської організації «Конгрес криміналістів».
1997 р. А. В. Іщенко успішно захистив дисертацію на тему «Методологічні та організаційні проблеми розвитку криміналістичних наукових досліджень». Окрім цього напряму, його наукова школа досліджувала проблеми криміналістичного й оперативно-розшукового забезпечення практики
протидії злочинності, формування криміналістичних рекомендацій розслідування окремих видів злочинів.
До наукової школи професора А. В. Іщенка належать п’ять докторів
і 21 кандидат юридичних наук. А. В. Іщенко був консультантом докторських дисертацій Л. Д. Удалової «Теоретичні засади отримання вербальної
інформації у кримінальному процесі України» (2007), Д. Й. Никифорчука
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«Теоретичні і організаційні основи протидії незаконному обігу наркотичних засобів оперативними підрозділами міліції» (2009), В. Г. Хахановського «Теорія і практика криміналістичної інформатики» (2011), О. І. Мотляха
«Інструментальна діагностика достовірності вербальної інформації та використання її результатів у кримінальному провадженні» (2014), В. В. Юсупова «Криміналістика в Україні у ХХ — на початку ХХІ ст. (історико-теоретичне дослідження)» (2019).
Особливе місце серед досліджень професора А. В. Іщенка посідає розроблення історичних проблем розвитку криміналістики. Яскравим продовженням цього напряму є друге видання Літопису криміналістики українською мовою, над яким два роки по смерті Вчителя наполегливо працювали
учні та послідовники.

Фото 5. Літопис криміналістики (Київ, 2021)
Професор А. В. Іщенко був членом спеціалізованих вчених рад із за
хисту докторських дисертацій НАВС, очолював одну із цих учених рад. Як
представник знаної криміналістичної наукової школи був членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, Класичному приватному університеті,
Львівському національному університеті ім. Івана Франка, Національній
академії Служби безпеки України, Національному університеті оборони
України імені Івана Черняховського, Львівському державному університеті
внутрішніх справ, Харківському національному університеті внутрішніх
справ. Криміналістична наукова школа А. В. Іщенка здобула визнання й за
кордоном, де він був членом спеціалізованих вчених радах із захисту ди
сертацій у Бакинському та Тбіліському університетах.
Доробок наукової школи професора А. В. Іщенка становлять численні
криміналістичні видання: «Библиографический указатель диссертаций по
криминалистике», 1989 (у співавторстві); «Проблеми розвитку наукових
досліджень у галузі судової експертизи», 1995 (у співавторстві); «Методологічні проблеми криміналістики», 1997; «Наукове забезпечення протидії
злочинності», 2002 (у співавторстві); «Засоби і методи виявлення вибухових речовин та пристроїв у боротьбі з тероризмом», 2005 (у співавторстві);
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«Криміналістичне забезпечення розшуку безвісно відсутніх осіб», 2005
(у співавторстві); «Теорія і практика криміналістичного забезпечення процесу доказування в розслідуванні злочинів», 2007 (у співавторстві); «Календарь
криминалиста», 2010 (у співавторстві); «Криміналістика: підручник», 2015,
2020 (у співавторстві); «Криміналістика: мультимедійний підручник, програмний продукт», 2016 (у співавторстві), «Летопись криминалистики: даты,
факты, имена», 2016; «The basics of criminalistics: Educational manual», 2018
(у співавторстві); «Літопис криміналістики», 2021 (у співавторстві), та ін.
Отже, головними напрямами криміналістичних досліджень наукової
школи професора А. В. Іщенка є методологічні проблеми криміналістики
і судової експертології; історія криміналістики; криміналістичне забезпечення практики боротьби зі злочинністю; наукове забезпечення криміналіс
тичних досліджень; методика розслідування окремих видів злочинів.
Доктор юридичних наук, професор Євген Дмитрович Лук’янчиков
очолював кафедру криміналістики Української академії внутрішніх справ
упродовж 1985—1993 рр.

Фото 6. Євген Дмитрович Лук’янчиков
Наукові інтереси професора Є. Д. Лук’янчикова — різнобічні актуальні
питання криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової
діяльності. Саме вивчення таких комплексних проблем, що створюють інформаційне поле для розкриття кримінальних правопорушень, дало змогу
Євгенові Дмитровичу 2005 р. успішно захистити докторську дисертацію
на тему «Інформаційне забезпечення розслідування злочинів (правові і тактико-криміналістичні аспекти)». У його науковій школі два доктори юридичних наук (К. О. Чаплинський, О. В. Таран) та понад 25 кандидатів наук.
Деякі з них (В. І. Галаган, В. Г. Дрозд, Д. Б. Сергєєва) із часом захистили
докторські дисертації.
Є. Д. Лук’янчиков брав участь у роботі спеціалізованих учених рад із
захисту кандидатських та докторських дисертацій НАВС, Академії адвокатури України, Класичного приватного університету, Університету державної фіскальної служби України. 2010 р. очолював спеціалізовану вчену раду
в Академії управління Міністерства внутрішніх справ України. Тривалий
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час виконував обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради
в НАВС.
Доробок наукової школи професора Є. Д. Лук’янчикова становить понад півтисячі видань, зокрема: «Тактические основы расследования преступлений», 1989 (у співавторстві); «Особенности расследования преступ
лений несовершеннолетних», 1990; «Пред’явлення для впізнання», 1998
(у співавторстві); «Криминалистическая идентификация обьектов по следам памяти», 1998; «Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів», 2005; «Негласні слідчі (розшукові) дії та їх
класифікація», 2013 (у співавторстві); «Криміналістика: підручник», 2020
(у співавторстві), та ін.
Отже, основні напрями криміналістичних досліджень наукової школи
професора Є. Д. Лук’янчикова — питання криміналістичного й інформаційного забезпечення розслідування злочинів; тактика проведення окремих
слідчих (розшукових) дій і проблеми методики розслідування злочинів.
Віктор Казимирович Весельський обіймав посаду начальника кафедри
криміналістики та судової медицини НАВС (2004—2015), а після виходу на
пенсію — професора цієї кафедри (2015—2016).

Фото 7. Віктор Казимирович Весельський
Професор В. К. Весельський створив власну криміналістичну школу
і зробив вагомий внесок у підготовку науково-педагогічних кадрів. Під час
його роботи на кафедрі криміналістики та судової медицини приблизно
150 ад’юнктів і здобувачів захистили кандидатські дисертації, чому він постійно сприяв у своїй повсякденній роботі. Основними напрямами його наукових інтересів були проблеми криміналістичної тактики та методики розслідування окремих видів злочинів. Серед питань тактики слідчої діяльності
головну увагу Віктор Казимирович приділяв основам тактики слідчих дій
і сучасним проблемам допиту, слідчого огляду, призначення та проведення
судових експертиз. Професор В. К. Весельський розробляв шляхи вдосконалення протидії найбільш суспільно небезпечним, складним і резонансним
злочинам: торгівлі людьми, кіберзлочинності, наркобізнесу. Його наукову
школу складають понад тридцять учнів — кандидатів юридичних наук.
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Віктор Казимирович систематично долучався до розроблення пропозицій з удосконалення вітчизняної правової системи в галузі судово-експертної діяльності, розкриття, розслідування злочинів та запобігання їм,
реформування кримінального процесуального законодавства.
Професор В. К. Весельський входив до складу Вченої ради НАВС, на
уково-методичної секції та науково-методичної ради Академії. Завдяки сво
єму науковому авторитету був членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Університету державної фіскальної служби України.
Значний доробок наукової школи В. К. Весельського містить, зокрема,
публікації та зареєстровані об’єкти інтелектуальної власності: «Сучасні
проблеми допиту (процесуальні, організаційні й тактичні аспекти)», 1999;
«Торгівля людьми в Україні (проблеми розслідування)», 2007 (у співавторстві); «Методика розкриття та розслідування завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності: науковий твір», 2011 (у співавторстві); «Мультимедійний
підручник «Криміналістика»: програмний продукт», 2016 (у співавторстві);
«Розслідування окремих видів злочинів», 2017 (у співавторстві), та ін.
Отже, основні напрями криміналістичних досліджень наукової школи професора В. К. Весельського становлять питання тактики проведення
слідчих (розшукових) дій, методики розслідування окремих видів злочинів.
Кандидат юридичних наук, доцент Петро Дмитрович Біленчук очолював кафедру криміналістики НАВС України впродовж 1993—1996 рр.

Фото 8. Петро Дмитрович Біленчук
Петро Дмитрович як досвідчений практик цікаво проводив навчальні
заняття, уміло згуртовував колектив науковців. Його наукову школу складають одинадцять кандидатів юридичних наук, яких він підготував. Напрями
наукової діяльності — криміналістика, засоби пізнання у сфері судочинства, конституційне, банківське, страхове, біржове, конкурентне, податкове, екологічне, муніципальне, інформаційно-комунікаційне та кримінальне
право, нейробіоніка, криміналістична кібернетика, інформатика і системологія, електронні інформаційні та комп’ютерні технології.
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П. Д. Біленчук є автором нових напрямів юридичної науки: засоби
пізнання у сфері судочинства; судова антропологія та комп’ютерна психофізіологічна діагностика і прогнозування поведінки людини у сфері судочинства.
Доробок наукової школи Петра Дмитровича — це підручники, монографії, патенти, раціоналізаторські пропозиції, законопроєкти та проєкти підзаконних нормативно-правових актів, зокрема: раціоналізаторські
пропозиції «Следственно-оперативный одорологический чемодан», 1985,
«Линейка криминалистическая топографическая», 1987; патент на промисловий зразок «Трафаретна лінійка слідчого «Лінійка-С», 1998; «Комп’ютерні злочини: соціально-правові і кримінолого-криміналістичні аспекти»,
1994 (у співавторстві); «Проведення судових експертиз», 1996 (у співавторстві); «Криміналістика», 1997; «Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинувачуваного», 1999; «Правова деонтологія: підручник», 1999 (у співавторстві); «Балістика: криміналістичне вогнестрільне
зброєзнавство: підручник», 2003 (у співавторстві); «Зброєзнавство: правові
основи обігу вогнестрільної зброї», 2004 (у співавторстві); «Криміналіс
тична тактика і методика розслідування окремих видів злочинів», 2007
(у співавторстві); «Мультимедійний підручник «Криміналістика»: програмний продукт», 2008 (у співавторстві); «Систематизація засобів пізнання
у сфері кримінального судочинства: традиційна та сучасна», 2012; «Правове і криміналістичне забезпечення протидії ядерному тероризму», 2017
(у співавторстві); «Криміналістичне документування огляду місця події:
методи, засоби, технології», 2019 (у співавторстві).
Отже, основними напрямами криміналістичних досліджень наукової
школи П. Д. Біленчука є дослідження актуальних питань криміналістичного забезпечення розслідування злочинів із залученням даних інших
наук (кібернетики, інформатики, нейробіоніки та ін.) і ядерна та цифрова
криміналістика.
Розробку криміналістичного забезпечення протидії кіберзлочинності
в НАВС здійснює наукова школа професора Валерія Георгійовича Хахановського, учня професора А. В. Іщенка.

Фото 9. Валерій Георгійович Хахановський
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В. Г. Хахановський — професор кафедри інформаційних технологій
та кібербезпеки НАВС, доктор юридичних наук, професор, лауреат премії
імені Ярослава Мудрого. 2012 р. здобув науковий ступінь доктора юридичних наук за результатами захисту дисертації на тему «Теорія і практика
криміналістичної інформатики». Підготував п’ять кандидатів юридичних
наук, нині здійснює наукове керівництво чотирма здобувачами наукового
ступеня кандидата наук, є консультантом здобувача наукового ступеня доктора юридичних наук.
Основним пріоритетом у дослідженнях наукової школи професора
В. Г. Хахановського є надання криміналістичних знань, які допоможуть
правоохоронцям оперувати ключовими положеннями електронних (цифрових) доказів, правильно формулювати питання експертам, операторам
і провайдерам для отримання інформації, необхідної під час розслідування кіберзлочинів, дотримуватися правил збирання та зберігання носіїв
комп’ютерної інформації.
В. Г. Хахановський понад 35 років працює за напрямом інформаційної
безпеки та протидії кіберзлочинам, є членом спеціалізованих учених рад із
захисту докторських дисертацій НАВС та Університету державної фіскальної служби України.
У доробку його наукової школи — численні публікації, зокрема: «Проблеми теорії і практики криміналістичної інформатики», 2010; «Інформаційне забезпечення органів внутрішніх справ», 2015; «Інформаційні технології
в правозастосовній практиці», 2015; «Система інформаційно-аналітичного
забезпечення правоохоронних органів в умовах електронного урядування», 2018 (у співавторстві); «Науково-практичний коментар Закону України
“Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”», 2019 (у співавторстві); «Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних
провадженнях», 2020 (у співавторстві); а також зареєстровані об’єкти права
інтелектуальної власності: програмний продукт «Посібник “Інформаційне
право”», 2008; комп’ютерна програма «Експертна система пошуку серійного вбивці», 2009; програмний продукт «Мультимедійний навчальний комплекс “Криміналістична інформатика”», 2010, та ін.
Отже, наукова школа професора В. Г. Хахановського проводить такі дослідження: криміналістична інформатика; інформаційне право; криміналіс
тичне дослідження засобів та матеріалів відеозапису; інформаційноаналітичне забезпечення правоохоронної діяльності; інформаційна безпека, кібербезпека та захист інформації; особливості розслідування кіберзлочинів.
Головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем криміналістичного забезпечення та судової експертології НАВС Олег
Володимирович Рибальський продовжує розробляти проблемні питання судової акустики, які в Академії починав досліджувати професор М. В. Салтевський.
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Фото 10. Олег Володимирович Рибальський
Олег Володимирович є доктором технічних наук, професором, лауре
атом Державної премії, заслуженим професором НАВС.
Він пройшов шлях від слюсаря-складальника до начальника конструкторського бюро, головного конструктора низки виробів спеціального призначення, серед яких апарати аналогового, модуляційного та цифрового
запису. За розроблення та впровадження у серійне виробництво одного з таких виробів, призначеного для точного запису аналогових сигналів у цифровій формі, удостоєний звання лауреата Державної премії УРСР у галузі
науки і техніки (1989).
Олег Володимирович є знаним фахівцем у галузі криміналістичної
техніки, фоноскопічних досліджень. 2006 р. йому присуджено науковий
ступінь доктора технічних наук за спеціальністю «Системи захисту інформації».
У своїх публікаціях О. В. Рибальський досліджував проблеми розроб
лення нової методології, методів та засобів проведення експертиз складних
технічних об’єктів, зокрема матеріалів і засобів аналогового та цифрового
відеозвукозапису. Ці проблеми науковець розглядав як аспект захисту правоохоронних органів від дезінформації.
Він є засновником нового наукового напряму побудови методів і засобів експертних досліджень апаратури та матеріалів відеозвукозапису,
який ґрунтується на використанні властивостей паразитних параметрів
апаратури запису. На цій основі створив теорію виявлення слідів цифрової
обробки фонограм, де вперше показано джерела та механізми виникнення
й виокремлення ідентифікаційних ознак апаратури цифрового звукозапису
з цифрових фонограм та ознак їх обробки. Уперше 2006 р. довів фрактальність структури сигналів, зафіксованих на цифрових фонограмах, змінність
цієї структури під час цифрової обробки, і запропонував використовувати
ці властивості в експертизі матеріалів та апаратури цифрового звукозапису.
На основі та в розвиток цих теоретичних положень створено низку експертних методик та інструментів, співавтором яких є професор О. В. Рибальський: ці методики включено до Реєстру методик проведення судових
експертиз Міністерства юстиції України.
39

Сучасні проблеми криміналістики

Професор О. В. Рибальський має власну наукову школу, до якої належать п’ять кандидатів наук, яких він підготував, та інші науковці, що проводять дослідження у сфері судової акустики. О. В. Рибальський понад
50 років працює за фахом. Бере активну участь у підготовці експертів-фоноскопістів — постійно є учасником експертно-кваліфікаційних комісій
з атестації експертів у науково-дослідних інститутах судових експертиз
Міністерства юстиції та Державному науково-дослідному експертнокриміналістичному центрі МВС України.
Нині є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських
дисертацій НАВС за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність та
Одеського національного політехнічного університету за спеціальністю
05.13.21 — системи захисту інформації.
Доробок наукової школи О. В. Рибальського становлять науково-методичні роботи, підручники, монографії, курси лекцій, понад 30 авторських
свідоцтв СРСР і патентів України на винаходи, зокрема: «Современные
методы проверки аутентичности магнитных фонограмм в судебно-акустической экспертизе», 2003 (у співавторстві); «Застосування вейвлет-аналізу
для виявлення слідів цифрової обробки аналогових і цифрових фонограм
у судово-акустичній експертизі», 2006; «Зберігання, підготовка й порядок надання матеріалів та засобів відеозвукозапису на експертизу», 2010
(у співавторстві); «Особливості прояву слідів цифрової обробки аналогових і цифрових фонограм та методика їх виявлення», 2010 та ін.
Отже, основними напрямами криміналістичних досліджень наукової
школи професора О. В. Рибальського є проблеми судової та криміналістичної експертизи, пов’язані зі створенням і застосуванням експертного інструментарію, призначеного для проведення експертиз складних технічних
об’єктів, зокрема матеріалів та засобів цифрового відеозвукозапису.
Нині в НАВС розвиваються інші напрями криміналістичних досліджень у нових наукових школах. Праксеологічні проблеми правозастосовної практики становлять основу досліджень наукової школи професора С. С. Чернявського (у складі якої шість докторів і 15 кандидатів
юридичних наук); розроблення криміналістичного забезпечення протидії
злочинності здійснюють науковці криміналістичної школи професорки
Ю. М. Чорноус (у складі цієї наукової школи — десять кандидатів юридичних наук); питання історії розвитку криміналістики та сучасних методик
розслідування кримінальних правопорушень вивчають у науковій школі
доктора юридичних наук В. В. Юсупова (у складі школи — п’ять кандидатів юридичних наук).
Науковці-криміналісти НАВС мають творчі та дружні відносини практично з усіма колективами кафедр криміналістики, кримінального права,
кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності провідних юридичних вишів держави. Лише з часу проголошення незалежності України
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в криміналістичних школах НАВС підготовлено 28 докторів наук і понад
220 кандидатів юридичних наук.
Висновки. Отже, криміналістичні дослідження наукових шкіл НАВС
розвиваються за започаткованими керівниками кафедри криміналістики
М. В. Салтевським і В. П. Бахіним двома науковими векторами — інноваційні дослідження нетрадиційних слідів злочину (дослідницькі напрями
професора М. В. Салтевського) та вдосконалення слідчої діяльності й методик розслідування кримінальних правопорушень на підставі вивчення тактики злочинців, сучасних досягнень науки й техніки (дослідницькі напрями
професора В. П. Бахіна). На основі узагальнення результатів досліджень
криміналістичних наукових досліджень Академії підготовлено й видано
серію аналітичних і методичних праць, коментарів і підручників (зокрема,
іноземними мовами). Розгорнуто розроблення унікальних приладів і технологій у галузі спеціальної та криміналістичної техніки й тактики, судової медицини з їх належним визнанням на державному рівні, засвідченням
охоронними документи на об’єкти інтелектуальної власності, серед яких
десятки патентів та авторських свідоцтв.
У дослідницькій діяльності криміналістичні наукові школи НАВС розвивають тісні наукові зв’язки з провідними криміналістичними центрами:
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національною академією Служби безпеки України, Академією адвокатури Укра
їни, Університетом державної фіскальної служби України, Національним
юридичним університетом імені Ярослава Мудрого, Національним науковим центром «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»,
Харківським національним університетом внутрішніх справ, Національним університетом «Одеська юридична академія», Одеським державним
університетом внутрішніх справ, Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ, Львівським державним університетом внутрішніх
справ, Національною академією Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького й іншими освітніми закладами як України,
так і іноземних держав.
Практичну складову наукових досліджень поглиблено спільною роботою науковців-криміналістів Академії із судовими експертами, слідчими
й іншими працівниками правоохоронних органів, а саме: науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства юстиції, підрозділами
Експертної служби МВС, Головним слідчим управлінням, Департаментом
вибухотехнічної служби й іншими структурними підрозділами Національної поліції, Національним антикорупційним бюро, Державним бюро розслідувань тощо.
Криміналістичний науковий осередок НАВС робить вагомий внесок
у розвиток юридичної науки й освіти, сприяє формуванню високого рівня
професіоналізму правоохоронців і юристів, забезпечує єдність правозастосовної практики й освітньо-наукової діяльності у закладі вищої освіти.
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С. С. Чернявский, В. В. Юсупов
Криминалистические научные исследования Национальной
академии внутренних дел: наследие научных школ
(обзорная статья)
Цель — на основании исследования исторического развития Национальной академии внутренних дел раскрыть процесс формирования в ней
криминалистических научных школ; показать роль руководителей кафедр
и ведущих профессоров Национальной академии внутренних дел в образовании криминалистических научных школ; раскрыть основные направления
исследований криминалистических научных школ Национальной академии
внутренних дел, осветить их вклад в подготовку научно-педагогических
работников высшей квалификации; определить достижения криминалис
тических научных школ Национальной академии внутренних дел и их значение для развития юридической науки и образования в Украине.
При освещении материала статьи применяли исторический, историографический, терминологический, системно-структурный, формально-логический, сравнительно-правовой и статистический методы.
Обосновано, что центром развития криминалистических научных
школ в Национальной академии внутренних дел является кафедра криминалистики. Систематизированы и показаны основные направления исследований криминалистических научных школ Национальной академии
внутренних дел. Доказано, что криминалистические школы Национальной академии внутренних дел развиваются на основе двух научных векторов — инновационные исследования нетрадиционных следов преступления
(школа профессора М. В. Салтевского); усовершенствование следственной
деятельности и методик расследования уголовных преступлений на основании изучения тактики преступников, современных достижений науки
и техники (школа профессора В. П. Бахина). Показаны научные связи криминалистических школ Национальной академии внутренних дел с другими
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криминалистическими школами и центрами научно-исследовательских
учреждений, высших учебных заведений, правоохранительных органов.
Криминалистические научные школы Национальной академии внут
ренних дел играют важную роль в развитии юридической науки и образования, способствуют формированию высокого профессионализма правоохранителей и юристов, обеспечивают единство правоприменительной
практики и образовательно-научной деятельности в учреждениях высшего образования.
Ключевые слова: криминалистические научные исследования, криминалистическая научная школа, кафедра криминалистики, Национальная
академия внутренних дел, криминалистика, судебная экспертиза.
S. Cherniavskyi; V. Yusupov
Forensic researches at National Academy of Internal Affairs:
heritage of scientific schools
(Review Article)
The Article purpose is to disclose the process of the formation of forensic
scientific schools in the National Academy of Internal Affairs on the basis of the
study of its historical development; to emphasize the role of heads of departments
and leading professors of the National Academy of Internal Affairs in formation
of forensic scientific schools, identify the main research directions of forensic
scientific schools of the National Academy of Internal Affairs, highlight their
contribution in training of highly qualified scientific and pedagogical staff; to
emphasize achievements of forensic scientific schools of the National Academy
of Internal Affairs and their significance for advancement of legal science and
education in Ukraine.
When covering the article content, historical, historiographic, terminological,
systemic-structural, formal-logical, comparative-legal and statistical methods
have been applied.
It is substantiated that the center for the development of forensic scientific
schools in the National Academy of Internal Affairs is the Department of
Criminalistics. Main directions of research of forensic scientific schools in the
National Academy of Internal Affairs have been systematized and shown. It has
been proved that forensic scientific schools of the National Academy of Internal
Affairs are developing according to two scientific directions: innovative research
of non-traditional traces of crime (the school of Professor M. V. Saltevskij);
advancement of investigative activities and methods of investigating criminal
offenses based on studying tactics applied by criminals, current achievements in
science and technology (school of Professor V. P. Bahin). Scientific links between
forensic schools of the National Academy of Internal Affairs and other forensic
schools and centers of research institutions, higher educational institutions, law
enforcement agencies have been demonstrated.
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Forensic scientific schools of the National Academy of Internal Affairs play
a crucial role in the development of legal science and education, contribute to the
formation of the high level of professionalism in law enforcement agencies and
lawyers, ensure the unity of law enforcement practice and educational-scientific
activity in higher education institutions.
Keywords: forensic researcher, forensic scientific school, criminalistics
department, National Academy of Internal Affairs, criminalistics, forensic
science.
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Криміналістичні обліки: проблеми класифікації
Досліджено проблеми класифікації криміналістичних обліків. Розглянуто класифікацію криміналістичних обліків за службовою належністю,
ступенем централізації та функціональним (цільовим) призначенням (як
основними критеріями для класифікації). Доведено, що за ступенем централізації обліки потрібно поділяти на центральні, регіональні й місцеві,
але при цьому зауважено фактичну відсутність обліків експертної служби на місцевому рівні. Обґрунтовано розподіл криміналістичних обліків
за функціональним (цільовим) призначенням на розшукові та довідкові,
водночас зазначено, що довідково-допоміжні обліки у вигляді колекцій станом на сьогодні втратили своє значення й не можуть складати систему
криміналістичних обліків.
Ключові слова: класифікація, розслідування кримінальних правопорушень, криміналістичні обліки, розшукові обліки, довідкові обліки, експертна служба.
Постановка наукової проблеми. Класифікація у будь-якій галузі знань
є системоутворювальним компонентом, основою методології науки. Класифікація є процесом розподілу предметів, процесів і явищ на роди, класи,
групи за спільними ознаками та властивостями. Відповідно, клас або група
утворюють систему зі спільними, наперед визначеними ознаками. Ознакою
будь-якого предмета є той елемент, який характеризує його особливість, індивідуальність. Сукупність ознак дає змогу відрізнити один предмет від
іншого. На значенні класифікації криміналістичних обліків зосереджував
увагу В. В. Бірюков: «Велике значення для теорії криміналістики, а також
діяльності з організації та ведення криміналістичних обліків, забезпечення
процесу розслідування необхідною інформацією мають питання, пов’язані
з визначенням і класифікацією об’єктів обліку» 1. Систематизація полягає
Бірюков В. В. Теоретичні основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів : монографія. Луганськ, 2009. С. 382.
1
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у розміщенні об’єктів обліку відповідно до науково розробленої системи,
яка ґрунтується на класифікації ідентифікаційних ознак цих об’єктів. Система містить різні види криміналістичних обліків, що мають свою структуру, призначення, механізм утворення й порядок функціонування. В основу кожного виду обліку покладено ознаки та властивості об’єктів, які
складають його зміст і за якими здійснюють розшук та ідентифікацію.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У науковій літературі питанням інформаційного забезпечення розслідування загалом і вдосконаленню окремих видів обліків приділено багато уваги. Слід згадати монографії,
присвячені вирішенню окремих питань інформаційного забезпечення розслідування, що відображають зміст відповідних захищених докторських
дисертацій: Є. Д. Лук’янчиков «Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів» (2005) 1, В. В. Бірюков «Теоретичні
основи інформаційно-довідкового забезпечення розслідування злочинів»
(2009) 2, В. Г. Хахановський «Проблеми теорії і практики криміналістичної
інформатики» (2010) 3. Названі праці значною мірою є узагальненням на
укових думок попередників щодо розглядуваного напряму досліджень. Питанням функціонування окремих видів криміналістичних обліків присвячено
такі кандидатські дисертації: С. В. Кадук «Криміналістично-довідкові колекції та їх значення у розслідуванні злочинів» (2010) 4, А. Е. Волкова «Формування і використання інформаційно-довідкових колекцій експертної служби
МВС України» (2012) 5. Однак, у сучасних умовах інформатизації суспільства
й розвитку телекомунікаційних мереж та інформаційних технологій забезпечення правоохоронних органів необхідною інформацією виходить на новий
щабель. Саме тому наукові розробки діяльності з функціонування та викорис
тання криміналістичних обліків під час розслідування кримінальних правопорушень потребують постійного вдосконалення й оновлення, що обумовлює
актуальність цієї статті.
Мета статті полягає в узагальненні думок науковців щодо класифікації
криміналістичних обліків і розробленні їх класифікації.
Викладення основного матеріалу дослідження. Криміналістичні
обліки дуже різноманітні та чисельні і, хоча вони взаємопов’язані, їх доцільно розрізняти за окремими критеріями. Науковці по-різному визначають критерії класифікації криміналістичних обліків. Так, Л. Я. Драпкін та
1
Лук’янчиков Є. Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів : монографія. Київ, 2005. 360 с.
2
Бірюков В. В. Зазнач. твір.
3
Хахановський В. Г. Проблеми теорії і практики криміналістичної інформатики : монографія. Київ, 2010. 382 с.
4
Кадук С. В. Криміналістично-довідкові колекції та їх значення у розслідуванні
злочинів : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010. 20 с.
5
Волкова А. Е. Формування і використання інформаційно-довідкових колекцій
експертної служби МВС України : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Запоріжжя,
2012. 22 с.
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В. М. Карагодін зазначають, що «класифікація обліків може бути здійснена
за різними ознаками. Найважливішими з них є: а) основна функція обліку;
b) зміст відомостей, що зосереджені в обліку; с) способи опрацювання
інформації; d) місце зосередження облікової інформації» 1. В. В. Бірюков
(поряд з наведеним вище критеріями) зазначає такі: «За видом облікових
документів, що складають їх масиви; за об’єктами обліку; за ступенем
автоматизації; за формами обліку; за способом об’єднання інформаційних масивів; за способами та формами відображення інформації в облікових одиницях; за видами реквізитів та іншими критеріями» 2. Доволі
повну, на нашу думку, класифікацію наводить П. Д. Біленчук, зазначаючи,
що «криміналістичні обліки можуть бути систематизовані за різними
підставами: стосовно спеціальних знань — на криміналістичні обліки,
що вимагають спеціальних знань (обліки експертно-криміналістичних
підрозділів), і такі, що не потребують спеціальних знань (обліки інформаційних центрів); за ступенем територіальної поширеності відрізняють:
міждержавні, державні, регіональні і місцеві обліки; залежно від місця
зосередження, їх можна поділити на обліки інформаційно-аналітичних
центрів і обліки експертно-криміналістичних підрозділів; за характером
обробки криміналістично значущої інформації: на автоматизовані банки
даних, автоматизовані інформаційно-пошукові системи і ручні картотеки; за ступенем централізації на: централізовані, централізовано-місцеві
і місцеві; обліки, зосереджені тільки в ДНДЕКЦ МВС називають централізованими» 3. Загалом погоджуючись із наведеною класифікацією, маємо
зазначити, що критерії за ступенем поширеності та за ступенем централізації є однаковими й потребують об’єднання в один, який більшість науковців
називає «за ступенем централізації».
Розглянемо класифікацію криміналістичних обліків за критеріями, які,
на нашу думку, більш повно характеризують їх сутність і які є найбільш
важливими для практичного використання. Криміналістичні обліки утворюються та функціонують у різних державних органах України, тому можна класифікувати обліки за службовою належністю, а саме: обліки МВС
України; обліки Державної податкової служби України; обліки Державної
митної служби України; обліки Служби безпеки України; обліки Державного бюро розслідувань; обліки Національного антикорупційного бюро;
обліки Генеральної прокуратури тощо.
Усі вони спрямовані на сприяння розслідуванню кримінальних правопорушень. При цьому криміналістичні обліки МВС України, зі свого боку,
містять такі обліки: Національної поліції України, що функціонують в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки (далі — ДІАП); Державної
Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. Криминалистика : учебник. Москва, 2007. С. 148.
Бірюков В. В. Зазнач. твір.
3
Арешонков В. В., Біленчук П. Д., Волошин О. Г. та ін. Криміналістична техніка. Книга друга : навч. посіб. ; за ред. А. В. Кофанова. Київ, 2009. С. 399.
1
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прикордонної служби України; Державної міграційної служби України; Головному сервісному центрі МВС України; Експертній службі МВС України.
За результатами вивчення матеріалів кримінальних проваджень ми
з’ясували, що найбільш вагомими для розслідування є криміналістичні обліки Експертної служби та ДІАП поліції. Обліки, що функціонують
у цих підрозділах, за даними нашого дослідження, використано у 92 %
кримінальних проваджень. Далі ми докладніше зупинимося на різновидах
саме цих обліків.
Як зазначає І. О. Возгрін, зміст криміналістичних обліків обмежено
територіальними, часовими та цільовими межами. Під територіальною
межею автор розуміє обмеження збирання й використання відомостей
певною місцевістю, під часовою — обмеження конкретним часовим
періодом, під цільовою — збирання та використання тільки тих даних,
що відповідають завданням, для вирішення яких призначено конкретні
обліки 1. Загалом погоджуємося з означеною характеристикою обліків
і вважаємо, що ці критерії є основою їх класифікації. Однак, вважаємо,
що територіальні межі, імовірніше, можна вважати не процесами збирання та використання відомостей, а їх концентрацією або зосередженням.
Так, інформація, зосереджена на рівні області, може бути здобута за її
межами й надіслана на за запитом під час отримання певної інформації
під час розслідування конкретного кримінального провадження. І навпаки, інформація або предмети, знайдені в певному місці (наприклад, кулі,
вилучені під час огляду місця події), можна ідентифікувати за зброєю,
вилученою в іншому місці. Часовий період не може слугувати основою
класифікації обліків і належить, швидше, до термінів перебування певних
об’єктів в певному інформаційному масиві.
Отже, за територіальністю, або, як ми зазначили та вважаємо більш точним, за рівнем зосередженості, криміналістичні обліки можна поділити на:
центральні, регіональні та місцеві. Належність інформаційних систем до
певного рівня зумовлено принципами територіальності, специфіки викорис
тання й обсягом інформації, яку обробляють. Окремі науковці наводять класифікацію обліків за територіальністю, наголошуючи на тому, що на різних
рівнях об’єкти обліку можуть бути однаковими. Так, І. В. Гора та В. А. Колесник зазначають: «Зосередження й концентрація облікового матеріалу може
здійснюватися на державному рівні або регіональному, в межах області,
міста, району. За цією ознакою криміналістичні обліки поділяються на централізовані й місцеві. Відомості про окремі об’єкти реєструють на державному й місцевому рівнях. Такі обліки є змішаними за ознакою концентрації
матеріалів» 2. Ці самі науковці у співавторстві з А. В. Іщенко конкретизують
Возгрин И. А. Некоторые вопросы теории и практики криминалистического
учёта. Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. Ленинград, 1972. С. 7.
2
Гора І. В., Колесник В. А. Криміналістика : навч. посіб. Ч. 1. Криміналістична
техніка. Київ, 2005. С. 300.
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свою думку, поділяючи обліки залежно від «рівня концентрації інформації про зареєстровані об’єкти — на централізовані, регіональні, місцеві
та змішані» 1. В окремих підручниках з криміналістики йдеться про рівні
криміналістичних обліків, але не названо критерію означеної класифікації 2.
Ми вважаємо, це зумовлено саме тим, що в цій класифікації однакові об’єкти
можуть бути зосереджені на різних рівнях, залежно від необхідності їх використання за конкретним кримінальним провадженням.
Якщо особливих дискусій серед науковців щодо класифікації обліків за
рівнями не точиться, то змістовне наповнення цієї класифікації потребує,
на нашу думку, уточнення. Поділяючи обліки на три рівня, В. В. Бірюков
визначає: «а) на центральному рівні — рівень МВС України; б) обласному
(регіональному) — рівень обласних УМВС України; в) місцевому рівні —
рівень міськрайвідділів УМВС України. Причому одні обліки функціонують
на місцевому, другі — на місцевому й регіональному, треті — на регіональному й центральному, четверті — лише на центральному рівні» 3. Характеризуючи криміналістичні обліки експертної служби, Ю. Б. Комаринська
визначає трирівневу структуру так: на центральному — у ДНДЕКЦ МВС
України, у якому ведуть центральні колекції; регіональному (обласному) —
у НДЕКЦ при головних управліннях, обласних управліннях, де ведуть обласні колекції; місцевому (місцевому, кущовому) — у підрозділах з експерт
но-криміналістичного забезпечення роботи міських, районних відділах, де
ведуть місцеві (місцеві, кущові) колекції. Місцевий, кущовий облік ведуть
у підрозділі з експертно-криміналістичного забезпечення роботи міських,
районних, органах поліції та формують з об’єктів (їх копій, зображень)
і/або відомостей про них, які надходять з двох або більше міських, районних відділів поліції, які обслуговують суміжні території 4.
Зважаючи на ситуацію, що склалася станом на сьогодні, ми не можемо погодитися з наведеними вище позиціями щодо функціонування
криміналістичних обліків місцевого рівня. Безумовно, ми згодні з тим, що
первинна інформація для формування криміналістичних обліків надходить
з райвідділів поліції. Вилучені під час проведення слідчих (розшукових)
дій об’єкти, інформацію про затриманих і підозрюваних осіб реєструють у відповідних документах. Але про її накопичення та систематизацію в повному обсязі на рівні райвідділів поліції говорити не можна. Про
це свідчать результати опитування працівників поліції. Про відсутність
Гора І. В., Іщенко А. В., Колесник В. А. Криміналістика : посіб. для підготов.
до іспитів. 2-ге вид., допов. та перероб. Київ, 2004. С. 143.
2
Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Курс криминалистики ; под
ред. Н. И. Порубова. Минск, 1997. С. 91 ; Пясковський В. В., Чорноус Ю. М., Іщенко А. В., Алексєєв О. О. та ін. Криміналістика : підручник. Київ, 2015. С. 249.
3
Бірюков В. В. Зазнач. твір. С. 363.
4
Пясковський В. В., Чорноус Ю. М., Іщенко А. В., Алексєєв О. О. та ін. Зазнач.
твір.
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обліків на місцевому рівні (слідів низу взуття, рукавичок, транспортних засобів, знарядь зламу й інструментів тощо) зауважили 95 % опитаних нами
інспекторів-криміналістів. Опитування працівників ДІАП у Київській
і Харківській областях свідчить, що укомплектованість посад працівників
їхньої служби у райвідділах поліції складає приблизно 40 %, здебільшого
це стосується обласних центрів. Аналогічне опитування в інших областях
показало значно гірші результати.
Ведення місцевих обліків до реформування органів внутрішніх справ
покладали на експертів райвідділів. Станом на сьогодні за інспекторами-криміналістами законодавчо закріплено лише ведення окремих обліків,
тому вони не аналізують і не узагальнюють слідової інформації, вилученої
під час проведення слідчих (розшукових) дій (зокрема, огляду місця події).
Відсутній також обмін такою інформацією між відділами поліції. Наприклад: затримують групу квартирних крадіїв, а взуття та знарядь зламу під
час обшуку за місцем їх проживання не вилучають, отже — унеможливлюють їх перевірку за вчинення інших злочинів на цій території.
Наказом МВС України від 16.03.2020 р. № 257 передбачено формування й ведення інформаційної підсистеми «СЛІД» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції Укра
їни», яка фактично зобов’язує підрозділи криміналістичного забезпечення
органу досудового розслідування поліції вести криміналістичні обліки на
місцевому рівні. Зокрема, метою інформаційної підсистеми «СЛІД» є:
«• облік інформації про об’єкти, вилучені під час проведення слідчих
(розшукових) дій, у єдиному інформаційному просторі з використанням сучасних інформаційних технологій, комп’ютерного та телекомунікаційного
обладнання;
• забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки діяльності органів (підрозділів) поліції, спрямованої на запобігання та розкриття
кримінальних правопорушень;
• встановлення зв’язків між даними, що мають значення для кримінального провадження;
• забезпечення обробки інформації про об’єкти, що були вилучені під
час проведення слідчих (розшукових) дій, наповнення та підтримка в актуальному стані інформаційних ресурсів баз (банків) даних, що входять
до ІПНП» 1.
До інформаційної підсистеми «СЛІД» вносять інформацію «про об’єкти, що були вилучені під час проведення слідчих (розшукових) дій, відповідальними особами органів досудового розслідування поліції після проведення її оцінки на предмет наявності комплексу ідентифікаційних ознак
керівником підрозділу криміналістичного забезпечення органу досудового
розслідування поліції. У разі виявлення під час проведення аналізу вилучених
Про затвердження Інструкції з формування й ведення ... . URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0319-20 (дата звернення: 22.02.3021).
1
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об’єктів збігів із іншими унесеними до інформаційної підсистеми «СЛІД»
об’єктами про це негайно доводиться до відома керівництву органу досудового розслідування поліції» 1. На практиці цієї підсистеми фактично не
існує. За резонансними злочинами інформацію надсилають до НДЕКЦ та
обліковують і систематизують її на рівні УМВС в областях. У райвідділах
поліції існують лише «сторожеві» картки з інформацією про вилучені сліди,
у яких іноді взагалі відсутні їх фотографії, а в разі їх наявності зображення
найчастіше дають змогу встановити лише групову належність об’єктів. Про
жодні ідентифікаційні дослідження не йдеться. Крім того, потрібно зауважити відсутність у райвідділах поліції необхідного техніко-криміналістичного забезпечення (це зазначили 87 % опитаних нами слідчих та інспекторів-криміналістів) і низький рівень підготовки інспекторів-криміналістів
(68 % опитаних слідчих).
Зважаючи на зазначене вище, вважаємо, що облік об’єктів на місцевому
рівні потрібно залишити, але відповідальність за його формування та функціонування покласти на міські підрозділи техніко-криміналістичного забезпечення. Наша пропозиція обґрунтована також потребою перевірки слідів
за цими обліками не тільки в межах району, а й у всьому місті, оскільки злочинці зазвичай не обмежуються одним районом, а діють по всьому місту.
Особливо це стосується таких видів злочинів, як крадіжки, грабежі, розбої,
хуліганство, нанесення тілесних пошкоджень тощо.
З інформаційної точки зору та за вагомістю для вирішення завдань
кримінального провадження більш важливе значення має розподіл обліків
не за зосередженістю, а за функціональним призначенням або завданнями,
що їх вирішують криміналістичні обліки. Щодо класифікації криміналістичних обліків, то за цим критерієм науковці-криміналісти не дійшли одностайності. Одна група, представниками якої є науковці-криміналісти так
званої радянської школи (Т. В. Аверьянова, Р. С. Бєлкін, О. Х. Волинський,
Ю. Г. Корухов, О. Р. Россинська) поділяють криміналістичні обліки на три
групи: оперативно-довідкові, експертно-криміналістичні, довідково-допоміжні 2. На думку О. Х. Волинського, в оперативно-довідкових обліках зосереджено інформацію «щодо об’єктів (та ознак, що їх індивідуалізують), які
найчастіше мають причиново-наслідковий зв’язок з подією злочину. Так, інформація зовні є очевидною, зорово прийнятною. Для її виявлення та використання з метою виявлення відшукуваних об’єктів серед їм подібних (що
перевіряються) не потрібно спеціальних знань». В експертно-криміналістичних обліках зосереджено інформацію про об’єкти, здобуття та
1
Про затвердження Інструкції з формування й ведення ... . URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0319-20 (дата звернення: 22.02.3021).
2
Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика :
учеб. для вузов ; под. ред. Р. С. Белкина. Москва, 2000. С. 369 ; Криминалистика : учеб.
для студ. вузов ; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп.
Москва, 2008. С. 321.
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реалізація якої «передбачає використання допомоги експертів-кримі
налістів і застосування дослідницької криміналістичної техніки».
У довідково-допоміжних обліках зосереджено інформацію «про об’єкти,
а іноді й самі об’єкти (їх колекції), що не мають причиново-наслідкового
зв’язку з подією злочину. Однак, їх використання має важливе значення
для встановлення обставин злочину» 1.
На нашу думку, наведена вище класифікація не є точною, тому що всі
зазначені вище види обліків повинні мати назву «криміналістичні», оскільки
вони безпосередньо пов’язані з розслідуванням кримінальних проваджень
і сприяють встановленню осіб, причетних до злочину, та інших обставин
правопорушення. В. А. Жбанков, класифікуючи обліки за функціональним
призначенням, розподіляє їх на «криміналістичні оперативно-довідкові,
криміналістичні розшукові та криміналістичні довідково-допоміжні» 2,
підтверджуючи їх родову ознаку як криміналістичних.
Друга група науковців наводить іншу класифікацію обліків. В. Ю. Шепітько розподіляє обліки (залежно від вирішуваних завдань) на оперативно-пошукові й інформаційно-довідкові 3, дотримуючи при цьому класифікації, зазначеної в Інструкції з організації функціонування криміналістичних
обліків експертної служби МВС України. Відповідно до цієї Інструкції оперативно-пошукові колекції «формуються з об’єктів (їх копій, зображень)
та (або) відомостей про них, вилучених або отриманих під час огляду місця
події <…>, проведення інших слідчих дій, оперативно-розшукових заходів
тощо, а також отриманих під час криміналістичної реєстрації дактилокарт, фото- та відеозображень, записів голосів і мовлення осіб, ДНК-профілів» 4. Інформаційно-довідкові колекції «формуються з об’єктів, що
становлять інтерес для оперативно-службової, науково-дослідної та методичної діяльності, є речовими доказами в кримінальних справах, за якими
закрито провадження і щодо яких є рішення суду про їх уміщення до колекцій, а також об’єктів, отриманих від установ, організацій, підприємств
незалежно від форми власності» 5. Так само розподіляє криміналістичні
обліки Ю. Б. Комаринська, але при цьому акцентує увагу на тому, що ця
класифікація належить винятково до криміналістичних обліків експертної служби МВС України 6. Загалом, зміст підручника, підготовленого
Криминалистика : учеб. для студ. вузов ... .
Жбанков В. А. Получение образцов для сравнительного исследования. Москва,
1992. С. 63.
3
Шепітько В. Ю., Журавель В. А., Коновалова В. О. та ін. Криміналістика :
підручник : у 2 т. Т. 1 ; за ред. В. Ю. Шепітька. Харків, 2019. С. 203.
4
Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних
обліків експертної служби МВС України : наказ МВС України від 10.09.2009 р.
№ 390. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09 (дата звернення:
22.02.2021).
5
Там само.
6
Пясковський В. В., Чорноус Ю. М., Іщенко А. В., Алексєєв О. О. та ін. Зазнач. твір.
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авторським колективом Національної академії внутрішніх справ, свідчить,
що обліки, які веде ДІАП, не належать до категорії криміналістичних (гл. 18
і 19, автор Ю. Б. Комаринська), із чим ми, безумовно, не згодні. П. Д. Біленчук також відокремлює два види обліків, але вкладає в них інший зміст:
а) оперативно-довідкові обліки, що відрізняються значним обсягом масивів
за доволі короткого (довідкового) опису об’єктів обліку. Основне їх призначення — перевірка наявності установчих даних про об’єкт і його місцезнаходження на момент запиту. У їх основу покладено зовні очевидні, зорово
прийнятні ознаки об’єктів; б) оперативно-розшукові обліки, які містять
більше даних про об’єкт, виконуючи (поряд з оперативно-довідковою)
функцію порівняння не лише установчих даних, а й подібних зовнішніх
описів осіб, речей, виробів; їх описують безпосередньо слідчий і працівники оперативних апаратів. Фіксування об’єктів або їхніх ознак не вимагає
експертно-криміналістичних знань. За визначенням науковця, ці обліки зосереджено в підрозділах ДІАП. Такий розподіл обліків цілком можливий,
однак, фактично різницею між ними є обсяг описової частини об’єктів, що
складають масиви облікових даних, які не є, на нашу думку, підставою для
їх відокремлення. До того ж, автор виокремлює техніко-криміналістичні
обліки, у яких «інформаційні ознаки об’єктів виявляються зазвичай шляхом спеціальних досліджень або експертиз, і ведуться ці обліки лише в експертно-криміналістичних підрозділах» 1.
Розширюючи класифікацію обліків за призначенням, В. В. Бірюков
розподіляє їх на три групи: оперативно-розшукові, інформаційно-довідкові
й довідково-допоміжні. На думку науковця, криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення «містять інформацію стосовно об’єктів,
причетних до нерозкритих злочинів, а також конкретних об’єктів, які
становлять оперативний інтерес, котра безпосередньо призначена сприяти їх установленню за штучними чи власними ознаками» 2. Криміналіс
тичні обліки інформаційно-довідкового призначення — це «обліки, призначені забезпечувати процес розслідування різноманітною інформацією
про об’єкти, причетні до злочину, яка може бути корисною для вирішення
завдань, що виникають у процесі розслідування» 3.
На думку більшості науковців-криміналістів, колекції, які створені та
функціонують у підрозділах експертної служби, складають основу довідково-допоміжних обліків. Так, на думку В. В. Бірюкова, «до довідково-допоміжних криміналістичних обліків відносять колекції та каталоги різноманітних
об’єктів, які використовуються як зразки для порівняння під час проведення
експертиз і досліджень, а також у розшуковій діяльності для вирішення класифікаційних завдань» 4. За визначенням С. В. Кадук, дисертацію якої було
Арешонков В. В., Біленчук П. Д., Волошин О. Г. та ін. Зазнач. твір.
Бірюков В. В. Зазнач. твір. С. 375.
3
Там само.
4
Там само. С. 375—377.
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присвячено саме криміналістично-довідковим колекціям, вони є систематизованими «за однією чи кількома спільними ознаками зібрання певних
криміналістично важливих натурних об’єктів чи їх копій (відображень),
що становлять науковий, пізнавальний та практичний інтерес як єдине
ціле» 1. Авторка доходить висновку, що криміналістично-довідкові колекції
є складовими довідково-допоміжних обліків і формуються з об’єктів у натурі, а також їх моделей (відображень, копій): фотографій, відеофільмів,
зліпків, відтисків, описів тощо. Н. І. Клименко зазначає: «Що стосується
колекцій довідкового і натурного характеру, то вони використовуються
з метою інформаційного забезпечення діяльності експерта. У судовій експертизі вони мають два види: натурні колекції та описові форми.<…> Натурні колекції можуть бути представлені у вигляді безпосередніх об’єктів
або у вигляді їхніх зображень. Експертно-криміналістичні підрозділи системи МВС мають такі описові колекції, як довідковий фонд публікацій із
різних напрямів судово-експертної діяльності (включаючи і управлінську),
АІПС нормативних документів МВС тощо» 2. При цьому науковиця не згадує про значення колекцій безпосередньо у розслідуванні, а виокремлює
лише їх значення в експертній діяльності.
Про значення довідково-допоміжних обліків В. В. Бірюков висловився
так: «Хоча ці обліки безпосередньо не допомагають у розкритті конкретних злочинів, однак, вони сприяють вирішенню інших, не менш важливих
завдань, які виникають у процесі розслідування. Наприклад, для встановлення об’єкта до певної категорії, визначення групи подібних об’єктів
тощо» 3. В Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС України зазначено: «Інформаційно-довідкові
колекції призначені для використання об’єктів, уміщених до них, під час
проведення експертних досліджень, створення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, оновлення методичної та нормативної
бази судової експертизи, підготовки орієнтовної інформації, узагальнення
відомостей про причини й умови вчинення злочинів та інших правопорушень з метою запобігання їм» 4. Аналізуючи призначення колекцій у цьому
нормативному акті, можна помітити, що прямої вказівки на їх використання у розслідуванні немає. Слід також зазначити, що інформаційно-довідкові колекції формуються з об’єктів, не пов’язаних з подією кримінального
правопорушення.
Кадук С. В. Зазнач. твір. С. 9.
  Клименко Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій : навч. посіб. Київ, 2007. С. 98.
3
Бірюков В. В., Хахановський В. Г., Бондар В. С., Шалімов С. В. Інформаційно-довідкове забезпечення кримінальних проваджень : підручник ; за заг. ред.
В. В. Бірюкова. Київ, 2014. С. 27.
4
Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0963-09 (дата звернення:
22.02.2021).
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Як зазначено вище, вагомими науковими працями, присвяченими формуванню та використанню інформаційно-довідкових колекцій, є дисертаційні дослідження С. В. Кадук «Криміналістично-довідкові колекції та їх
значення у розслідуванні злочинів» 1 та А. Е. Волкової «Формування і використання інформаційно-довідкових колекцій експертної служби МВС України» 2. Науковиці наголошують на використанні колекцій як в експертній
діяльності, так і безпосередньо під час розслідування під час проведення
слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. Розглянемо
докладніше основні положення цих праць.
Так, А. Е. Волкова й Е. О. Разумов у спільній монографії зазначають:
«Інформаційно-довідкові обліки є підсистемою експертно-криміналістичних обліків, що забезпечує збір, реєстрацію, зосередження, систематизацію об’єктів та інших відомостей, що використовуються для інформаційного забезпечення експертних досліджень, процесуальних дій, оперативних
заходів, проведення науково-дослідної, методичної та дидактичної роботи. Зі свого боку, довідкові обліки поділяються на різного виду довідкові колекції, що призначені для інформаційного забезпечення проведення окремих
видів експертиз» 3. Однак, у дисертації А. Е. Волкова наводить статистичні
дані власного дослідження, що підтверджують використання цього виду
обліків в експертній діяльності, але майже нівелюють їх значення у проведенні слідчих (розшукових) дій: «Колекційні об’єкти використовуються
в процесуальній (під час проведення судових експертиз — 53 %) та непроцесуальній (під час проведення попередніх досліджень — 33 %, навчання
експертів — 9 %, проведення слідчих дій — 3 %, перевірки за оперативно-пошуковими обліками — 2 %) формах» 4.
Ознайомлення зі змістом підрозд. 3.1 «Використання об’єктів криміналістично-довідкових колекцій під час провадження окремих слідчих дій»
дисертації С. В. Кадук схиляє до висновків про використання слідчим колекцій, найчастіше — на підготовчому етапі проведення слідчої (розшукової)
дії з метою здобуття додаткової інформації. Але за результатами проведеного
нами опитування слідчих жоден з них не звертався до експертних колекцій
як під час підготовки, так і під час проведення слідчих (розшукових) дій. При
цьому 65 % не вбачають у цьому необхідності, 12 % покладаються на власні
знання, 23 % — на знання залучених до проведення слідчої (розшукової)
дії спеціалістів. Тезу С. В. Кадук про використання «колекцій фотографій,
відеофільмів щодо осіб, які раніше вчиняли аналогічні суспільно-небезпечні діяння» під час складання орієнтування зовнішнього вигляду підозрюваного вважаємо необґрунтованою як з теоретичної, так і з практичної
Кадук С. В. Зазнач. твір.
Волкова А. Е. Зазнач. твір.
3
Волкова А. Э., Разумов Э. А. Информационно-справочные криминалистические учеты: теория, организация, использование. Сумы, 2013. 344 с.
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точки зору, оскільки для цього фахівці використовують різноманітні
комп’ютерні програми типу «Портрет». Виникають також сумніви щодо
використання під час слідчого експерименту колекційних екземплярів
«об’єктів, звук яких за аналогією необхідно діагностувати» 1.
Підсумовуючи викладене вище щодо функціонування та використання
довідково-допоміжних обліків у вигляді колекцій, можна дійти висновку,
що цей вид обліку використовують лише в експертній діяльності, тому колекції не можна вважати криміналістичними обліками у повному розумінні
цього поняття. Вивчення експертної практики, результати опитування експертів щодо видів колекцій експертної служби свідчить про те що станом
на сьогодні в натурній формі фактично існують лише колекції об’єктів балістичної експертизи (вогнепальна зброя, патрони, кулі, гільзи) і холодної
зброї. Їх наявність в експертних підрозділах у кількісному вимірі значно
поступається будь-якому каталогу зазначених об’єктів, що перебувають
у відкритому доступі у приватних колекціонерів (зокрема, в інтернеті). Те
саме можна зауважити щодо колекцій макетів вибухових пристроїв і речовин; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;
інструментів, які застосовують для зламу. Станом на сьогодні в експертних
підрозділах не існує таких колекцій, як: рельєфних підошов взуття; об’єктів
трасологічної експертизи; печаток і штампів; магнітних носіїв інформації;
лакофарбових покриттів; скла фар автотранспорту; протекторів шин; волокон і волосся; пально-мастильних матеріалів; підроблених номерів вузлів
і деталей та агрегатів автотранспорту.
З розвитком комп’ютерної техніки натурні колекції втрачають своє значення. Цифрові технології дають змогу формувати та зберігати зображення будь-якого об’єкта у відмінній якості в цифровому вигляді, у зв’язку із
чим окремі обліки набувають іншої форми. Наприклад, зразки документів
суворого обліку, цінних паперів і грошей містяться в базі даних відеоспектрального компаратора VSC 8000 компанії Foster + Freeman Ltd, програмне
забезпечення якого дає змогу створювати власну базу даних, а також поновлювати наявну в автономному режимі. Базу даних протекторів шин транспортних засобів можна отримати, послуговуючись каталогами провідних
виробників автомобілів.
Висновки. Підбиваючи підсумки класифікації криміналістичних обліків за функціональним (цільовим) призначенням, зазначимо, що станом на
сьогодні такий вид обліків, як довідково-допоміжні, утратили своє значення для розслідування загалом, набули нових форм і не можуть мати назву
«криміналістичні». На нашу думку, їх можна схарактеризувати як інформаційні бази даних, що утворюються та функціонують у кіберпросторі
й можуть перебувати як у вільному доступі, так і у власності підприємств,
установ, організацій і приватних осіб.
1
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Отже, на нашу думку, криміналістичні обліки за функціональним (цільовим) призначенням поділяються на розшукові й довідкові. Вважаємо
зайвим використання поняття «оперативно-розшукові», оскільки з уведенням у кримінально-процесуальне законодавство поняття «гласні й негласні
слідчі (розшукові) дії», об’єкти й інформацію для обліків отримують саме
після їх проведення, а результати перевірки за обліками використовують
найчастіше в слідчій, а не в оперативно-розшуковій діяльності. Також зай
вим вважаємо використання поняття «інформаційно-довідкові», оскільки
буді-який облік містить певний обсяг інформації, про що зазначено вище.
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И. В. Пирог, В. О. Приходько
Криминалистические учёты: проблемы классификации
Исследованы проблемы классификации криминалистических учётов.
Рассмотрена классификация криминалистических учётов по основным
критериям: служебному назначению, степени централизации и функциональному (целевому) назначению.
Криминалистические учёты образуются и функционируют в различных государственных органах Украины, поэтому возможна классификация
учётов по служебному назначению следующим образом: МВД Украины; Государственной налоговой службы Украины; Государственной таможенной службы Украины; Службы безопасности Украины; Государственного
бюро расследований Национального антикоррупционного бюро; Генеральной прокуратуры и т. п. Все они направлены на содействие расследованию
уголовных преступлений. При этом криминалистические учёты МВД Укра
ины, в свою очередь, включают в себя учёты: Национальной полиции Украины,
функционирующие в департаменте информационно-аналитической поддержки; Государственной пограничной службы Украины; Государственной миграционной службы Украины; Главного сервисного центра МВД
Украины; Экспертной службы МВД Украины.
Доказано, что по степени централизации учёты следует разделять на
центральные, региональные и местные, но при этом отмечается фактическое отсутствие учётов экспертной службы на местном уровне, что
подтверждается результатами изучения материалов уголовных производств и опросов следователей. По мнению авторов, учёт объектов на
местном уровне в общей классификации нужно оставить, но ответственность за его формирование и функционирование возложить на городские
подразделения технико-криминалистического обеспечения полиции.
Обосновано разделение криминалистических учётов по функциональному (целевому) назначению на поисковые и справочные, при этом отмечено, что справочно-вспомогательные учёты в виде коллекций в настоящее
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время утратили своё значение и не могут составлять систему криминалистических учётов. По мнению авторов, их можно охарактеризовать
как информационные базы данных, которые образуются и функционируют в киберпространстве и могут находиться как в свободном доступе,
так и в собственности предприятий, учреждений, организаций и частных
лиц. На практике этого вида учётов практически не существует, что подтверждается результатами изучения работы следственных подразделений полиции и экспертной службы.
Ключевые слова: классификация, расследование уголовных преступлений, криминалистические учёты, розыскные учёты, справочные учёты,
экспертная служба.
I. Pyrih, V. Prihodko
Criminal records: problems of classification
Problems of criminal records classification have been studied. The article
considers classification of criminal records according to the main criteria:
intended purpose, degree of centralization and functional (target) purpose.
Criminal records develop and operate within various state bodies of Ukraine,
therefore records can be classified by intended purpose as follows: records of
the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; State Tax Service of Ukraine; State
Customs Service of Ukraine; Security Service of Ukraine; State Bureau of
Investigation of National Anti-Corruption Bureau; General Prosecutor’s Office,
etc.All of them are aimed at facilitating investigation of criminal offenses. At the
same time, criminal records of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, in turn
include records of: the National Police of Ukraine, functioning in the department
of information and analytical support; State Border Guard Service of Ukraine;
State Migration Service of Ukraine; Main service center of MIA of Ukraine;
Expert Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
It has been proved that according to the degree of centralization, records
should be divided into central, regional and local; but at the same time, the
virtual absence of records in the expert service at the local level is stressed,
which is confirmed by results of studying case files of criminal proceedings and
interviews of investigators. According to the view of authors, criminal record
keeping of objects at the local level in the general classification should be left for
further consideration, but responsibility for its formation and functioning should
be assigned to the city departments of technical and forensic support of police.
Classification of criminal records by functional (target) purpose into search
and reference ones is substantiated. At the same time, it is noted that reference
and support records in the form of collections have lost their meaning today and
cannot make up the system of criminal records. In view of the authors, they can
be characterized as information databases formed and operating in cyberspace
and that can be both freely available and owned by enterprises, institutions,
organizations and individuals. In practice, this type of record keeping practically
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non-existent which is evidenced by studying work results of investigative police
departments and expert service.
Keywords: classification, investigation of criminal offenses, criminal
records, search records, reference records, expert service.
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Криміналістичне забезпечення діяльності
установ судових експертиз та органів досудового
розслідування і дізнання у протидії злочинності
Розглянуто проблемні питання криміналістичного забезпечення діяльності установ судових експертиз та органів досудового розслідування
і дізнання у протидії кримінальним правопорушенням. Проаналізовано
національне кримінально-процесуальне законодавство, відомчу нормативно-правову базу, генезис наукових позицій щодо теоретичних і прикладних
питань криміналістичного забезпечення у цьому напрямі, а також щодо
поняття та сутності криміналістики як науки, досліджено питання сучасного стану її розвитку, наявні проблемні питання та визначено шляхи
вдосконалення. За результатами дослідження надано конкретні пропозиції й рекомендації щодо вивченого напряму діяльності.
Ключові слова: криміналістика, генезис, наукова позиція, удосконалення, слідчий, дізнавач, прокурор, установи судових експертиз, судовий експерт, забезпечення, протидія злочинності, наука, форми, методи, методика, науково-технічні засоби.
Постановка наукової проблеми. Станом на сьогодні протидія злочинності є одним із головних чинників забезпечення стабільного політичного,
економічного та соціального розвитку України, що знаходить своє закріп
лення в окремих галузях права, у законодавчій і правозастосовній практиці.
Криміналістика завжди виконувала значну кількість функцій у діяльності
органів досудового розслідування та дізнання (зокрема, у питаннях протидії злочинності). Започаткування криміналістики пов’язано з потребами
країни й науки в розробленні нових форм, методів і засобів викриття, розкриття та розслідування злочинів. Водночас сучасний стан розвитку суспільства, реформування законодавства, правоохоронних, зокрема слідчих
органів і органів дізнання, експертних установ і судових інстанцій, значні
зміни в криміногенній обстановці країни, поява нових видів злочинів і механізмів їх вчинення із застосуванням сучасних досягнень науки й техніки,
зокрема комп’ютерних та телекомунікаційних технологій, та наявні проблеми у правозастосуванні вимагають подальшої, але доволі кардинальної
зміни й розвитку криміналістики та її наукової парадигми (із використанням при цьому інновацій і визначенням шляхів їх удосконалення). У зв’язку
© О. О. Юхно, 2021
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із зазначеним, теоретичні та прикладні проблемні питання криміналістики
підлягають ретельному дослідженню. При цьому слід звернути увагу на
наявність таких проблемних питань, як удосконалення криміналістичної
характеристики окремих видів злочинів, криміналістичної методики, що
поєднує криміналістичну техніку та тактику, питань подальшого поширення й застосування у правозастосовній і експертній діяльності перспективних для досудового розслідування молекулярно-генетичних експертиз,
зокрема методів ДНК-аналізу, та ін.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемні питання
криміналістики та порушеної теми досліджували Р. С. Бєлкін, В. П. Бахін,
В. Д. Берназ, А. І. Вінберг, І. Ф. Герасимов, В. І. Гончаренко, І. Ю. Горбатенко, М. М. Дидик, В. А. Журавель, Г. А. Матусовський, Е. І. Мостовщиков,
Н. С. Карпов, В. В. Кікінчук, В. О. Коновалова, С. І. Перлін, Р. Л. Степанюк,
М. С. Строгович, В. Д. Пчолкін, В. В. Тищенко, В. Ю. Шепітько, О. О. Ейс
ман, М. П. Яблоков, І. М. Якимов та ін. 1 Однак, більшість цих науковців
вивчали цю проблематику з точки зору аналізу окремих тенденцій розвитку
криміналістичної науки. Їхні наукові праці привернули увагу до окремих
тенденцій розвитку криміналістичної науки та її завдань, ролі в системі наукового знання, проте, здебільшого не мали концептуального й системного
характеру, а комплексно проблему місця криміналістики у системі юридичних наук і криміналістичне забезпечення органів досудового слідства та
дізнання (зокрема, у протидії злочинності) не досліджували. У 1970-ті рр.
Г. А. Матусовський на рівні докторської дисертації сформулював принципово важливі положення криміналістичної науки, які тривалий час були
загальновизнаними, проте, у подальшому, незважаючи на зміни у державотворенні, розширення спектру наукових уявлень тощо, їх не було переглянуто. Пізніше, на базі кореляції призначення правових наук, Є. В. Смахтін 2 на монографічному рівні дослідив взаємозв’язок криміналістики
1
Белкин Р. C. Курс криминалистики : в 3-х т. Т. 1 : Общая теория криминалис
тики. Москва, 1997 ; Бахин В. П. Следственная ситуация и тактическое решение //
Специализированный курс криминалистики : учебник. Киев, 1987 ; Берназ В. Д.,
Бірюков В. В., Волобуєв А. Ф. Криміналістика : підручник ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва. Харків, 2011 ; Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний.
Харьков, 1976 ; Шепітько В. Ю. Тенденції і перспективи розвитку криміналістики (концептуальність підходів і дискусійність поглядів). Актуальні проблеми криміналістики : мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25—26.09.2003). Харків,
2003 ; Журавель В. А. Ситуація слідча // Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Т. 20 : Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія ; редкол. В. Ю. Шепітько (голова) та ін. Харків, 2018. С. 743—744 ; Шепітько В. Ю.,
Журавель В. А., Коновалова В. О. Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 ; за ред.
В. Ю. Шепітька. Харків, 2019 ; Шепітько В. Ю., Журавель В. А. Типові системи
тактичних прийомів: проблеми розробки та ефективного застосування. Питання
боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. Харків, 2009. Вип. 17. С. 237—251 та ін.
2
Смахтин Е. В. Криминалистика: соотношение с уголовным и уголовно-процессуальным правом : монография. ; под общ. ред. А. С. Подшибякина. Москва, 2009. 232 с.
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з кримінальним правом і кримінальним процесом, хоча й залишив поза
увагою питання інтеграції всіх галузей єдиної системи кримінально-правових наук і місця серед них криміналістики. Доволі потужною спробою вирішити окремі питання криміналістики в національній системі юридичних
наук стала докторська дисертація М. В. Даньшина «Місце криміналістики
у системі юридичних наук» (2014), у якій автор, спираючись на динамічну трансформацію наукових знань, розглянув питання визначення місця
і зв’язків криміналістики на підставі кардинальних змін у КПК України, появи нових юридичних наук, а також різних теоретичних конструкцій («судової експертології», «криміналістичної адвокатології», «криміналістичної
ейдології», «криміналістичної феноменології» та ін.), які відображають
певні тенденції розвитку науки криміналістики або ідеї науковців (як окремих дослідників, так і їхніх груп). У своїй роботі він слушно поставив таке
проблемне питання: «Кому адресовано наукові положення криміналістики
та її рекомендації і хто є користувачем її знань» та наголосив, що ця обставина є детермінантною і зумовлює зміни в криміналістиці, інтегрує її
з іншими науками та визначає шляхи її розвитку 1. Зазначене ним та іншими
науковцями спонукало до обрання теми цієї статті.
Мета статті: аналіз національного кримінального процесуального
законодавства, відомчих нормативно-правових актів, що регламентують
криміналістичне забезпечення органів досудового розслідування і дізнання
у протидії злочинності, наявність проблемних теоретичних та прикладних
питань сучасного стану розвитку криміналістики.
Основними завданнями є напрацювання відповідних пропозицій і рекомендацій щодо шляхів вирішення виявлених проблемних питань на теоретичному й законодавчому рівні та у правозастосовній діяльності.
Наукова новизна дослідження. Наукове дослідження має такі елементи
новизни: уперше його здійснено на стику криміналістики та кримінального процесу зі встановленням наявних проблемних питань стану розвитку
науки криміналістики у сучасному періоді; удосконалено напрацювання
пропозицій і рекомендацій щодо розв’язання виявлених проблем розвитку
шляхом кардинальних змін наукової парадигми криміналістики із застосуванням інновацій.
Викладення основного матеріалу дослідження. Протидії злочинності поступилося місцем більш стале поняття «боротьба зі злочинністю»,
яким радянська влада послуговувалася як ідеологічним постулатом кінцевої мети в перемозі над злочинністю. Історія та правозастосовна діяльність усієї правоохоронної системи визначили абсурдність цієї політичної
платформи. На нашу думку, протидія злочинності складається із системи
та комплексного впливу на злочинність та окремі її чинники. З нами пого
джуються й інші науковці. Так, А. В. Майоров зазначає, що наявні способи
Даньшин М. В. Місце криміналістики у системі юридичних наук : автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. Харків, 2014. 40 с.
1
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реагування на злочинність можна представити у вигляді певної системи,
а саме системи протидії злочинності, яка містить заходи профілактичного й попереджувального впливу як на окремі види злочинів, так і на злочинність загалом. Така система має містити засоби, способи і прийоми,
які застосовують не тільки правоохоронні органи, а й органи місцевого самоврядування, громадські та інші організації, а також самі громадяни. При
цьому механізм реалізації протидії злочинності вимагає серйозних зусиль
не тільки з боку держави, а й суспільства та окремих індивідів. Очікуваний
результат протидії злочинності може бути досягнуто тільки на основі використання широкого комплексу загально-соціальних і спеціальних заходів
попередження 1, що ми підтримуємо, і це підтверджує актуальність обраної
теми нашого дослідження.
Дослідженнями встановлено, що криміналістика виконувала значну
кількість функцій у діяльності органів досудового розслідування та дізнання (зокрема, у питаннях протидії злочинності). Зародження криміналістики
пов’язано з потребами країни та науки в розробленні нових форм, методів
та засобів викриття, розкриття і розслідування злочинів. За визначенням
Р. С. Бєлкіна, формування криміналістики як науки вчені датують кінцем
ХІХ ст. 2, що ми підтримуємо. При цьому історично вона формувалась із
надр кримінальної процесуальної науки, у зв’язку із чим тісно пов’язана
з теорією доказів. Інші науковці зазначали, що криміналістика є наукою про
судові докази — наукою доказового права та діалектикою кримінального
процесу, це процедура в динаміці, у розвитку; вона передбачає використання творчого підходу, ситуаційної зумовленості, наявності альтернативи в обранні певних шляхів, методів, прийомів, методик. За визначенням сучасних
дослідників, криміналістика є самостійною галуззю наукового знання, яка
привертає до себе увагу передусім тим, що допомагає встановити істину,
проникнути в невідоме. Її формування та становлення супроводжувалися гострими дискусіями й суперечками. У сучасному стані існують різні
наукові позиції щодо предмета криміналістики, зокрема: 1) наука про розслідування злочинів; 2) наука про сукупність технічних засобів, тактичних
прийомів і методичних рекомендацій. Однак, щодо першої наукової позиції
слід зазначити, що вона застаріла, оскільки сьогодні розслідують не тільки
злочини, а й кримінальні проступки. Водночас усі зазначені вище наукові
позиції звужують реальний предмет криміналістики й закономірності, які
вона вивчає, але підкреслюють її забезпечувальний характер у протидії злочинності. Наприклад, Р. С. Бєлкін зазначав, що (як процесуальна, так і непроцесуальна) діяльність правоохоронних органів вирішує усі подібні види
завдань на базі своїх теоретичних засад, використовуючи для цього весь
Майоров А. В. Виктимологическая модель противодействия преступности :
монография. Москва, 2014. С. 57.
2
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. Москва,
2000. С. 5.
1
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властивий їм арсенал засобів і методів, а за можливості — застосовуючи
сили й методи суміжних галузей діяльності. Окрім цього, слід зазначити,
що особливо гостро точилася дискусія щодо предмета криміналістики
у 1950-ті та в 1970-ті рр. Це було пов’язано зі складністю об’єкта пізнання:
зокрема, із вивченням самої злочинної діяльності й діяльності щодо протидії злочинності. У ході дискусії 1967—1968 рр. Р. С. Бєлкін намагався сформулювати визначення предмета криміналістики, яке на той час набуло поширення: зокрема, що ним є «наука про закономірності виникнення, збирання,
дослідження, оцінки та використання доказів і засновані на пізнанні цих
закономірностей засоби і методи судового дослідження та попередження
злочинів» 1. Це поняття враховувало основний зміст предмета криміналіс
тики. Станом на сьогодні у криміналістиці розглядають двоєдиний об’єкт
пізнання, зокрема: злочинну діяльність (злочинну поведінку), діяльність
з виявлення, розкриття, досудового розслідування слідчим і дізнавачем та
встановлення істини у кримінальному провадженні. Найбільш слушним
визначенням, на нашу думку, слід вважати наукову позицію В. Ю. Шепітька, який зазначає, що криміналістика — це наука про закономірності злочинної діяльності та її відображення в джерелах інформації, що слугують
основою для розроблення засобів, прийомів і методів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів з метою розкриття, розслідування, судового розгляду та попередження злочинів 2. Така дефініція підкреслює прагматичний характер криміналістики, спрямованість її на створення наукових
концепцій для практики протидії злочинам і кримінальним проступкам
(кримінальним правопорушенням). Зі свого боку, В. І. Гончаренко зазначав, що у прикладному аспекті розвиток криміналістики завжди характеризувався постійним залученням, удосконаленням або пристосуванням для
своїх потреб досягнень природничих і технічних наук 3, що ми підтримуємо.
Теоретичні напрями криміналістики потребують переосмислення з урахуванням реформування правоохоронних органів, експертних установ, прокуратури й судових інстанцій, удосконалення правозастосовної діяльності
та кримінального, кримінального процесуального й іншого законодавства,
а також нормативно-правових актів, зокрема відомчих і міжвідомчих, появи нових учасників кримінального провадження — дізнавача, керівника
органу дізнання тощо й напрацювання її нових концепцій. У сучасному
стані розвиток криміналістики характеризується формуванням загальної
та окремих теорій, розробленням і запровадженням сучасних науково-технічних розробок, засобів зв’язку, телекомунікаційних та інформаційних
Его же. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. С. 20.
Криміналістика : підручник ; за ред. В. Ю. Шепітька. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ, 2004. С. 7—8.
3
Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук
в уголовном производстве (Методологические вопросы) : монография. Киев,
1980. С. 75—76.
1
2
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мереж і технологій у практику протидії злочинам та кримінальним проступкам, що пов’язано з удосконаленням прийомів криміналістичної тактики
й розробленням сучасних методик розслідування нових видів кримінальних правопорушень. Накопичення нових наукових знань на певних історичних етапах призводить до зміни наукової парадигми криміналістики,
зокрема — зміни систем панівних ідей. Криміналістика — це наука, яка
вдосконалюється в динаміці, змінюються її межі, сфери впливу, запрова
джуються нові напрями та пропонуються нові теорії. Одним із важливих
напрямів криміналістичного забезпечення діяльності органів досудового розслідування й дізнання у протидії кримінальним правопорушенням
є запровадження сучасних інновацій. Їх запровадження у діяльність слідчого, дізнавача, прокурора, детектива, працівника оперативного підрозділу
Національної поліції, працівників Служби безпеки України, НАБУ, Державного бюро розслідувань та інших органів зумовлене обов’язками щодо
вирішення значної кількості задач у розумні, але обмежені строки; браком
технічних засобів, як перебувають сьогодні на озброєнні відповідних правоохоронних органів; наявними проблемами у координації та взаємодії
з відповідними спеціалістами, фахівцями різних галузей знань та оперативними працівниками; браком і дефіцитом інформації про розслідувану
подію, що відбулася в минулому; обмеженістю надійних джерел здобуття
відповідної інформації; протидією досудовому розслідуванню з боку зацікавлених осіб. Запровадження інновацій сприяє підвищенню ефективності досудового розслідування й дізнання та унеможливлює помилки або
зменшує їхню кількість у такій діяльності. Їх запровадження в діяльність
слідчих, дізнавачів, прокурорів можливе в таких заходах: а) розроблення
та запровадження у практичну діяльність новітніх науково-технічних засобів з метою виявлення, збирання, фіксування й оцінювання і попереднього дослідження доказів; б) опрацювання пропозицій щодо впровадження
нових телекомунікаційних та інших інформаційних технологій у діяльність слідчого, дізнавача, прокурора; в) розроблення нових прийомів, методів, методик проведення окремих слідчих (розшукових) дій і досудового
розслідування та дізнання загалом. Криміналістична техніка є розділом
криміналістики, який виник завдяки запровадженню досягнень природничих і технічних наук для виявлення слідів кримінальних правопорушень та
здобуття іншої криміналістично необхідної інформації.
Розширення й оновлення переліку науково-технічних засобів, які застосовують у протидії кримінальним правопорушенням (за умови дотримання
кримінального процесуального механізму), порушує питання про доцільність перевірки їх науковості, заборону використання антинаукових при
йомів та тих, що не відповідають принципу демократичності й доктринальності кримінального судочинства. Для того щоб науково-технічні засоби під
час виявлення, розкриття та розслідування кримінальних правопорушень
сприяли підвищенню якості й ефективності досудового розслідування,
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пропонується більш широко застосовувати допомогу спеціалістів. Невипадково в чинному КПК України 2012 р. введено новели, які уточнювали
й доповнювали 2020 р., зокрема: ст. 71 «Спеціаліст» і ст. 72 «Відповідальність спеціаліста» 1. Крім цього, у підрозділах районних відділів поліції та
при слідчих управліннях ГУНП в областях, згідно з наказом Національної
поліції України від 24.12.2020 р. «Про організаційно-штатні зміни» посади інспекторів-криміналістів (уведені 2017 р.) перейменовано у посади
спеціалістів-криміналістів, завдання яких — надавати допомогу слідчим
поліції під час проведення оглядів місць подій учинених кримінальних
правопорушень і під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій
та ін. Водночас простежується тенденція щодо протиставлення спеціаліста
і слідчого, дізнавача; відмежування слідчого, дізнавача від застосування
науково-технічних засобів; виконання спеціалістом діяльності на свій розсуд, а не надання допомоги слідчому. У сучасних умовах появи нових видів
кримінальних правопорушень, більшої технічної й іншої оснащеності осіб,
які їх вчиняють, діяльність слідчого, дізнавача, прокурора, судді потребує
негайного технічного переоснащення. Останніми роками вжито певних заходів із запровадження в діяльність органів досудового розслідування та
дізнання комбінованих комплектів слідчого, зокрема: уніфікований комплект слідчого; комплекти вузької спрямованості; комплект пошукових
засобів слідчого (набір-пошук); комплект науково-технічних засобів для
огляду місця пожежі (набір-пожежа); комплект науково-технічних засобів
для огляду вибухових пристроїв і місця вибуху (набір-вибух); комплект
науково-технічних засобів для роботи з мікрооб’єктами (набір-мікро, або
«Молекула»); комплект для роботи зі слідами рук (дактилоскопічний набір); набір слідчого для огляду документів та ін.
Станом на сьогодні одним із найбільш важливих досягнень ХХ століття
в цій сфері є розроблення та впровадження методів ДНК-аналізу в діяльність
правоохоронних органів, установ судової експертизи й судових інстанцій
з метою збирання, дослідження, оцінювання та використання орієнтовної
й доказової інформації у кримінальному судочинстві. До сьогодні в національній криміналістиці не приділяли належної уваги питанням криміналістичного дослідження ДНК (молекулярно-генетичним дослідженням), що
є наслідком відсутності навчально-методичної літератури із цього напряму.
Також не визначено єдиного підходу до місця молекулярно-генетичного
аналізу в судовій експертизі; паралельно розвиваються криміналістичний
і судово-медичний аспекти цієї проблематики. Першу в колишньому СРСР
генно-ідентифіковану експертизу провів 1988 р. експерт П. Іванов у справі
розумово відсталого бродяжки Сопова, якого було викрито у зґвалтуванні
1
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р.
№ 4651-VI (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
(дата звернення: 18.09.2020).
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й убивстві двох літніх жінок 1. В Україні молекулярно-генетичні експертизи проводять з 1992 р., зокрема, із застосуванням радіаційної позначки
таку експертизу провів експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Н. М. Дяченко у справі про
вбивство 2. Того самого року такі експертизи почали проводити в Одеському обласному бюро судово-медичної експертизи 3. Досліджуючи стан
їх використання сьогодні, Р. Л. Степанюк, С. І. Перлін, В. В. Кікінчук 4
зазначили, що застосування технологій криміналістичного дослідження
ДНК під час розслідування кримінальних правопорушень є потужним інструментом протидії злочинності, а молекулярно-генетичні дослідження
від року до року відіграють усе більшу роль (зокрема, у протидії тяжким
злочинам та ін.). В умовах військових дій на Сході України та збільшення терористичних загроз вагоме значення має застосування можливостей таких досліджень з метою встановлення особистості невпізнаних
трупів і їхніх частин, обгорілих трупів та ін. Окрім цього, методи ДНКаналізу ефективно використовують у цивільному судочинстві для вирішення справ про встановлення батьківства, визначення біологічної спорідненості людей, а також у разі виявлення бездомних дітей і неповнолітніх або
осіб, які втратили пам’ять, та ін. Отже, судова молекулярна генетика, по
суті, є міждисциплінарною сферою наукових знань, досягнення якої активно використовують у криміналістиці й судовій медицині. Її криміналіс
тичне значення є особливо важливим, тому що ідентифікація особи за її
генетичними ознаками належить до найбільш точних методів ототожнення
людини. Зі свого боку, генотипоскопія як розділ криміналістичної техніки
має посісти гідне місце у структурі криміналістичної науки, а відповідні її
положення — стати частиною фахової підготовки юристів, зокрема майбутніх слідчих, прокурорів, адвокатів і суддів 5, що ми підтримуємо.
Станом на сьогодні доволі актуальним напрямом удосконалення діяльності слідчого, дізнавача, прокурора є її комп’ютерізація, тому що в сучасному світі неможливо ефективно працювати без створення інтегрованих баз
даних, банків знань, інформаційних систем, які мають змогу багатократно
спростити пошук, аналіз, передавання й оброблення інформації. Право
охоронні органи й експертні установи використовують у практичній діяльМостовщиков Е. Профессор на тропе войны. Русский репортер. 10.04.2014.
URL: https://expert.ru/russian_reporter/2014/14/professor-na-trope-vojnyi (дата звернення: 20.02.2021).
2
Дяченко Н. М. Основні етапи розвитку молекулярно-генетичної експертизи в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС
України. Криміналістичний вісник. 2011. № 1 (15). С. 166—167.
3
Дунаєв О. В. Актуальні питання судово-медичної генетики в Україні. Український медичний альманах. 2013. № 1 Т. 16. С. 179—183.
4
Степанюк Р. Л., Перлін С. І., Кікінчук В. В. Криміналістичне дослідження
ДНК: технології та можливості : навч. посіб. Харків, 2019. 144 с.
5
Там само. С. 7—8.
1
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ності такі інформаційні системи : автоматизовані, експертні, консультаційні системи штучного інтелекту, криміналістичні, інформаційно-аналітичні,
системи оброблення статистичної інформації, оперативно-розшукові та ін.
Останніми роками сталися суттєві зміни у визначенні предмета
криміналістичної тактики, а її становлення характеризується нерівномірністю розвитку, гіперболізацією окремих її частин і напрямів. За генезисом цього питання ми з’ясували, що в різні часи існували різні тенденції:
наприклад, до вивчення тактики злочинної діяльності, вивчення особи
й типу злочинця, згодом поширення набув напрям слідчої тактики та напрацювання прийомів слідчої діяльності. За дослідженням встановлено,
що криміналістичне забезпечення діяльності органів досудового слідства
й дізнання складається із напрацювання і впровадження систем тактичних
прийомів проведення окремих слідчих (розшукових) дій, їх систем у вигляді
тактичних комбінацій, типових тактичних комплексів і тактичних операцій. За визначенням відомого криміналіста В. Ю. Шепітька, сучасний стан
криміналістичної теорії дає змогу поставити питання щодо необхідності
розроблення і застосування систем тактичних прийомів, які є оптимальним
засобом виявлення доказової інформації та її використання у судово-слідчій практиці 1, що ми підтримуємо. Новою проблемою в криміналістиці
є використання негласних заходів під час розслідування, які доцільно використати як докази в досудовому розслідуванні та під час дізнання (зокрема, це стосується застосування комплексів слідчих (розшукових) дій,
оперативно-розшукових та організаційно-технічних заходів щодо завдань
розслідування, тобто тактичних операцій, доцільність чого підтверджено
практикою). Так, на підставі емпіричних досліджень І. М. Комаров підрахував, що 75 % анкетованих ним працівників слідства й дізнання вбачають
особливу необхідність у застосуванні криміналістичних операцій у своїй
практичній діяльності під час виявлення, розкриття, розслідування та попередження складних видів злочинів 2. Зі свого боку, згідно з нашим опитуванням працівників поліції, які проходили підвищення кваліфікації, цю
тенденцію зазначали 89,9 % працівників досудового розслідування, 79,9 %
дізнання поліції та 93,7 % працівників Державного бюро розслідування.
Синтезуюче значення та роль у криміналістиці виконує криміналістична
методика, яка поєднує рекомендації криміналістичної техніки й тактики
та допомагає в досудовому розслідуванні певних видів кримінальних правопорушень. За визначенням І. Ф. Герасимова і Л. Я. Драпкіна, методика
розслідування окремих видів кримінальних правопорушень є складовою
криміналістики, у якій розглядають методи й засоби, що їх використовують під час виявлення, розкриття та розслідування певних видів і груп
Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. Харків, 2007. С. 112.
2
Комаров И. М. Криминалистические операции в досудебном производстве :
монография. Барнаул, 2002. С. 33.
1
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кримінальних правопорушень на підставі криміналістичної характеристики та типових слідчих ситуацій 1. Більш поширене визначення криміналістичної методики, сформульоване відомим криміналістом В. А. Журавлем,
який зазначив, що криміналістична методика як система знань і самостійний розділ криміналістики має вдосконалюватися через узагальнення та
теоретичне пояснення накопиченого емпіричного матеріалу й пізнання наукових фактів, які належать до сфери вчинення, розкриття та попередження
кримінальних правопорушень, і що доцільно викладати методичні рекомендації у більш доступній для сприйняття формі (зокрема, у вигляді певних алгоритмічних схем, які можна реалізувати на базі сучасних комп’ютерних технологій) 2, що ми підтримуємо. У криміналістичній літературі
поширювались пропозиції щодо запровадження програмування й алгоритмізації процесу розслідування, створення доцільних програм для слідчого.
Щодо цього ще 2007 р. знана криміналістка В. О. Коновалова зазначала, що
перспективним є впровадження певних алгоритмічних схем (програм) дій
слідчого в певних ситуаціях розслідування 3, що свідчило про появу перспективного напряму розвитку криміналістики. Це підтверджено сьогоденням: нині науковця чи практика не дивують запропоновані в дисертаціях
конкретні алгоритми дій для слідчого, дізнавача і прокурора, а на практиці
це теж не є новиною не тільки для слідчого, а й для інших представників
правопорядку (наприклад, поліції). Щодо перспектив подальшого розвитку
виду та змістовного наповнення криміналістичних методик В. А. Журавель
доволі слушно зауважив, що з’ясування цієї проблеми залежить передусім
від наявності єдиної загальновизнаної та несуперечливої класифікації методик розслідування злочинів, оскільки до різних класифікаційних рівнів
методик можуть бути запропоновані різні технологічні підходи щодо їх
утворення (розбудови). Він запропонував таку 4-рівневу структуру
криміналістичних методик розслідування: 1) міжвидові (групові) окремі;
2) видові окремі; 3) підвидові окремі; 4) комплексні окремі 4.
Висновки. Криміналістичне забезпечення діяльності слідчого
й дізнавача у протидії злочинності можна класифікувати за такими напрямами: техніко-криміналістичний — за рахунок запровадження і роз
роблення нових науково-технічних засобів, техніко-криміналістичних
прийомів, телекомунікаційних та інших сучасних інформаційних технологій; організаційно-тактичний — за рахунок напрацювання відповідної
1
Герасимов И. Ф. Общие положения методики расследования преступлений.
Криминалистика : учебник ; под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. Москва,
1994. С. 325.
2
Журавель В. А. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів. Вісник Національної академії правових наук України.
2007. Вип. 2 (49). С. 177—184.
3
Коновалова В. О. Алгоритмізація в теорії криміналістики. Там само.
Вип. 1 (48). С. 169—174.
4
Журавель В. А. Зазнач. твір. С. 174.
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тактики досудового розслідування і слідчих дій у разі запровадження
новітніх тактичних прийомів і алгоритмів та їх систем, використання при
цьому тактичних операцій і оперативних комбінацій; методичний — формування й запровадження окремих криміналістичних методик. Системне
криміналістичне забезпечення досудового розслідування, яке проводять
слідчий і дізнавач, прокурор, спеціаліст-криміналіст, експерт за напрямами знань, сприяє вдосконаленню виявлення, розкриття й розслідування
та дізнавання кримінальних правопорушень, протидії кримінальним правопорушенням відповідно до наукових пропозицій і рекомендацій щодо
організації їх службової діяльності. Отже, концептуальні дослідження
подальшого вдосконалення криміналістики та її місця в правовій науці
є нагальними на сучасному етапі розвитку України. Утім, порушені у цій
статті питання не є остаточними та потребують додаткового окремого дослідження або наукового вивчення.
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А. А. Юхно
Криминалистическое обеспечение деятельности
учреждений судебных экспертиз и органов предварительного
расследования и дознания в противодействии преступности
Рассмотрены проблемные вопросы криминалистического обеспечения
деятельности органов досудебного расследования и дознания в противодействии уголовным правонарушениям.
Охарактеризованы понятие и сущность противодействия преступлениям. Проанализированы национальное уголовно-процессуальное законодательство, ведомственная нормативно-правовая база и изменения к ним,
касающиеся исследуемого направления, генезис научных позиций по теоретическим и прикладным вопросам криминалистического обеспечения
деятельности органов досудебного расследования и дознания в указанном
направлении, а также генезис понятия и сути криминалистики как науки.
Исследовано современное состояние развития криминалистики, имеющиеся проблемные вопросы и целесообразность изменения научной парадигмы криминалистики, применения при этом инноваций; определены пути
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их совершенствования. Теоретические и прикладные проблемные вопросы
криминалистики подлежат тщательному исследованию и решению. Кардинальные изменения необходимы как в целом криминалистике, так и отдельным её направлениям. в реформировании нуждаются действующее
законодательство, правоохранительные органы, экспертные учреждения,
органы прокуратуры и судебные инстанции, а также правоприменительная деятельность, в которую внедряются современные достижения науки
и техники (в частности, компьютерные и телекоммуникационные технологии). Освещены такие проблемные вопросы, как совершенствование криминалистической характеристики отдельных видов преступлений, криминалистической методики, объединяющей криминалистическую технику
и тактику. Отдельно и полно рассмотрен вопрос дальнейшего внедрения
в правоприменительную и экспертную деятельность перспективных для
досудебного расследования молекулярно-генетических экспертиз, в том
числе методом ДНК-анализа. По результатам исследования представлены конкретные авторские предложения и рекомендации по изученному направлению деятельности в целом и по отдельным направлениям.
Ключевые слова: криминалистика, генезис, научная позиция, усовершенствование, следователь, дознаватель, прокурор, учреждения судебных
экспертиз, судебный эксперт, обеспечение, противодействие преступности, наука, формы, методы, методика, научно-технические средства.
O. Yukhno
Forensic support of the activities of forensic science institutions and
pre-trial investigation and inquiry bodies in counteraction to crime
Pressing issues of forensic support of activities of pre-trial investigation and
inquiry bodies in countering criminal offenses are outlined.
The concept and essence of crime counteraction are considered. The article
analyzes the national criminal procedural legislation, departmental regulatory
legal framework and their amendments concerning the direction under study,
genesis of scientific findings on theoretical and applied issues of forensic support
of the activities of pre-trial investigation and inquiry bodies in this direction, as
well as the genesis of the concept and essence of forensic science as a science.
The modern state of the development of forensic science, current high-priority
issues and feasibility of changing the scientific paradigm of forensic science as
well as the use of innovations are studied; ways for their improvement are proposed. Theoretical and applied problematic issues of criminalistics are subject
to thorough study and resolution. Fundamental changes are required both in
criminalistics in general and in particular in its individual areas. The current
legislation, law enforcement agencies, forensic science institutions, prosecutors’
bodies and judicial bodies, as well as law enforcement, in which modern advances in science and technology (in particular, computer and telecommunication
technologies) are being implemented should be reformed. The article highlights
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such problematic issues as the improvement of the forensic characteristics of certain types of crimes, forensic techniques combining forensic techniques and tactics. The issue of further implementation in law enforcement and forensic expert
activities of promising molecular genetic examinations for pre-trial investigation
bodies, including the method of DNA analysis is outlined separately and fully.
Relying on the results of research, specific author proposals and recommendations are provided on the studied area of activity in general and in individual
directions.
Keywords: criminalistics, genesis, scientific viewpoint, improvement, investigator, inquiry body, prosecutor, forensic science institutions, support, crime
counteraction, science, forms, methods, methodology, scientific and technical
tools.
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Проблемні питання та основні напрями оптимізації
діяльності з розслідування нерозкритих злочинів
минулих років
Розглянуто одну з актуальних проблем криміналістики — розслідування нерозкритих злочинів минулих років і стан цієї діяльності. Визначено
чинники такого положення та суспільну небезпеку існування масиву злочинів попередніх років. На основі аналізу слідчої практики, думок науковців
і практиків виявлено проблемні питання цієї діяльності та запропоновано
шляхи їх вирішення. Показано сучасні можливості в розслідуванні злочинів
минулих років. Зауважено, що проблема розкриття і розслідування злочинів минулих років має комплексний характер, тому її вирішення потребує
саме комплексних зусиль.
Ключові слова: розкриття злочинів, розслідування, нерозкриті злочини
минулих років, оптимізація діяльності.
Постановка наукової проблеми. Протягом багатьох років вітчизняні науковці та практики невиправдано замало уваги приділяли проблемам
розкриття й розслідування нерозкритих злочинів минулих років (далі —
НЗМР). Практично відсутні дисертації, монографії, інші комплексні дослідження, методичні рекомендації, відповідні розділи в підручниках і навчальних посібниках за цією тематикою. Окремі публікації на цю тему, що
час від часу з’являються у періодичних виданнях і матеріалах наукових
конференцій, не в змозі остаточно розв’язати цю проблему.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Незважаючи на актуальність і відносну давнину, проблемі розслідування НЗМР бракувало уваги
наукової спільноти. Поодинокі праці, зокрема дисертації, не вирішували
проблему загалом, а лише висвітлювали окремі її складові. За цією проблематикою до сьогодні захищено лише 6 дисертацій, зокрема 2 із них
підготували вітчизняні дослідники Є. М. Войтович 1 та О. В. Лускатов 2.
Войтович Е. М. Теоретические и практические вопросы методики расследования убийств прошлых лет : дис. … канд. юрид. наук. Запорожье, 20005. 249 с.
2
Лускатов О. В. Розслідування нерозкритих злочинів минулих років : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2006. 20 с.
1
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Інші дисертації написано в Росії впродовж 2005—2016 рр. (В. Ю. Нізамов,
І. Ю. Кулєєва, А. В. Морозов, Н. М. Самілєв) 1.
Варто зауважити, що всі ці наукові роботи присвячено різним аспектам
згаданої проблематики: правовому регулюванню розслідування, питанням
методики розслідування окремих НЗМР, організаційним основам діяльності
розслідування. Упритул до розгляду проблем розслідування НЗМР у своїй
дисертації наблизився О. В. Лускатов, хоча поза його увагою залишилися
деякі важливі питання практики розслідування злочинів цієї категорії.
Зважаючи на те, що згадані дисертації українських науковців написано
за часів дії КПК України 1960 року (а наразі діє КПК 2012 року, який містить
нові інститути (негласні слідчі (розшукові) дії), сучасні умови діяльності
правоохоронних органів і нові можливості використання інноваційних технічних засобів та технологій у розслідуванні НЗМР), ця проблема досі актуальна й потребує нагального проведення подальших досліджень задля її
розв’язання.
Мета статті полягає у розгляді стану розслідування НЗМР, визначенні
низки проблем з оптимізації діяльності правоохоронних органів щодо розслідування злочинів цієї категорії.
Викладення основного матеріалу дослідження. На нашу думку, такий стан справ склався, зокрема, і через нерозуміння керівництвом правоохоронних органів (насамперед, органів досудового розслідування й оперативних підрозділів) суспільної небезпеки існування НЗМР, особливо їх
кількості, масиву, що складався десятиліттями.
Навіть нерозкриття одного злочину, невиявлення бодай одного злочинця (тим більше злочинної групи), окрім переведення таких кримінальних
справ/проваджень у категорію «нерозкритих» (красномовно про ставлення
до них і повернення до роботи за ними йдеться у професійних висловлюваннях (професіоналізмах-жаргонізмах) працівників правоохоронних органів: «висяк», «глухар» (безперспективна справа), свідчить про певні суттєві
недоліки в діяльності органів досудового слідства й оперативних підрозділів, їхню нездатність встановити винних і притягти їх до відповідальності.
Як наслідок, це створює у злочинців відчуття впевненості у своїй невловимості, безкарності, надає їм ваги у злочинній ієрархії, що допомагає залучати і втягувати до вчинення злочинів нових людей. Останнє сприяє продовженню злочинної діяльності вже на більш високому професійному рівні,
Див.: Низамов В. Ю. Вопросы теории и практики раскрытия убийств прошлых
лет : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2005 ; Кулеева И. Ю. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений
прошлых лет : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2010 ; Морозов А. В. Использование
экспертно-криминалистических учетов в расследовании преступлений прошлых
лет : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016 ; Самилев Н. М. Расследование
нераскрытых преступлений прошлых лет (по материалам Республики Таджикистан
и Российской Федерации) : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2016. 221 с.
1
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набуттю злочинного досвіду, що призводить до вчинення неодноразових
злочинів і появи серійних злочинців.
Крім того, саме НЗМР найчастіше потрапляють до категорії так званих
резонансних злочинів (серійні вбивства, грабежі та розбійні напади, шахрайства тощо), коли суспільство не може надалі миритися з тим, що злочинці залишаються на волі, продовжують гинути і страждати люди, завдану
злочинами матеріальну шкоду не відшкодовано, а правоохоронні органи не
здатні покласти цьому край, тому годі й казати про захист прав, свобод і законних інтересів громадян.
Під час роботи за НЗМР фахівці попутно виявляють і розкривають чимало кримінальних справ. Серед таких резонансних кримінальних справ,
зокрема, справа А. Чикатила, про яку у високих партійних кабінетах говорили, «що немає у країні справи важливішої, аніж “Лісосмуга”», за час
розслідування якої було розкрито 1062 злочини. Упродовж 1984—1985 рр.
під час розслідування справи Г. Міхасевіча було розкрито 221 злочин, зокрема 27 убивств, встановлено 479 злочинців, знайдено 186 осіб, що зникли
безвісти. Такі результати характерні для більшості злочинів минулих років,
роботу із розслідування яких проводили організаційно й тактично правильно, із задіянням усіх необхідних сил і засобів.
Уявляється, що наведеного достатньо, щоб осягнути всю небезпеку наявності значного масиву НЗМР і дійти висновку про необхідність активізації роботи щодо їх розкриття та розслідування.
Проте, існують також інші чинники, що спонукають повернутися до
цієї теми та взятися за виправлення наявного стану за такими справами/
провадженнями.
Окрім фактичного недотримання/невиконання вимог закону щодо забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування та судового розгляду з тим, щоб кожного, хто вчинив кримінальне правопорушення,
притягнути до відповідальності в міру його вини, а жодного невинуватого не обвинуватити або не засудити (ст. 2 КПК України), наявність масиву НЗМР ускладнює також роботу із розкриття та розслідування поточних
злочинів, які тільки-но вчинено і які за належного ставлення та професійної
роботи слідчих і оперативних працівників (сподіваємося!) не перейдуть до
категорії «нерозкритих».
Річ у тому, що робота за НЗМР є гарною школою як для навчання і становлення молодого слідчого, так і для підвищення майстерності більш
досвідчених слідчих, оскільки вимагає наявності певних знань і підходів
до вивчення аналізу матеріалів справи/проваджень, їх оцінки, організації
та планування розслідування, тактики повторного слідства, характеру та
спрямованості оперативно-розшукових заходів, інших важливих складових
діяльності з такого роду категорії кримінальних справ/проваджень. Зокрема, їх матеріали можуть містити інформацію для розкриття пізніше
вчинених злочинів, до яких могли бути причетними ті самі особи, яких
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розшукують за НЗМР, або їх співучасники за раніше скоєними злочинами:
дані про спосіб скоєння і приховування злочину, сліди злочинців і злочину,
які раніше не було досліджено через відсутність технічних можливостей
і експертних методик, речові докази, дані про зв’язки, рідних і знайомих
злочинців, показання свідків, результати слідчих/розшукових дій та ін. Усе
назване за належного вміння і правильного використання може не тільки
сприяти розкриттю згаданих злочинів, а й виявити раніше невідомі злочини
(за способом скоєння, характерними слідами й ознаками зовнішності).
Фактор часу для розслідування може відігравати як негативну, так і позитивну роль, про що завжди слід пам’ятати. Так, наприклад, потерпілі та
свідки можуть змінити місце проживання, виїхати на проживання за кордон, викрадене може бути продано та перепродано, знищено, злочинці можуть змінити зовнішність, прізвище, місце проживання тощо.
Проте, за сучасних комунікаційних можливостей людину можна знайти
завдяки соцмережам, опитати й допитати дистанційно за допомогою відео
конференцій, за її листуванням і фото можна отримати інформацію про її
нинішній вигляд, можна провести впізнання і призначити дослідження за
світлинами із соцмереж тощо. Так само можна встановити коло спілкування особи, її теперішні зв’язки, відшукати викрадене або з’ясувати його
подальшу долю. Майже щодня розвивається та шириться діджиталізація
світового простору, надаючи, зокрема, безліч можливостей і для вирішення завдань розслідування. Розгляд усіх сучасних можливостей заслуговує
на окрему публікацію. Проведення негласних слідчих розшукових дій та
оперативно-розшукових заходів ще більше посилює можливості виявити
й зібрати криміналістично значущу й доказову інформацію.
Проведений аналіз практики дослідження речових доказів за НЗМР
свідчить, що позитивних результатів у цій роботі можна досягти в разі поєднання декількох чинників, зокрема: призначення додаткових (повторних)
досліджень об’єктів (зважаючи на появу нових (сучасних) можливостей
судових експертиз); залучення фахівців-генетиків для оцінки повноти раніше проведених досліджень, об’єктивності їх результатів і визначення можливості проведення нових досліджень; використання інших можливостей
судових експертиз 1.
Серед недоліків діяльності слідчих підрозділів, що не дали змоги своєчасно розкрити злочини, узагальнення слідчої практики виявило, зокрема: проведення експертних досліджень не за всіма вилученими з місць злочинів об’єктами; обмежені на той період можливості проведення судових експертиз 2.
1
Бастрыкин А. И. Раскрытие преступлений прошлых лет как одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета Российской Федерации.
Раскрытие и расследование преступлений серийных и прошлых лет : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 16.03.2017). Москва, 2017. С. 8—18.
2
Багмет А. М. Раскрытие и расследование Следственным комитетом Российской Федерации преступлений прошлых лет. Там же. С. 19—23.
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Незважаючи на значення використання сучасних можливостей судових експертиз, під час роботи за НЗМР найважливішою залишається безпосередньо розумова діяльність слідчого, його слідче мислення, його підготовленість, досвід і здатність до аналізу матеріалів кримінальних справ/
проваджень. Саме під час роботи за такими справами, на практиці слідчі
навчаються методиці аналізу, результати якого часто є відправною точкою
для успішного розкриття злочину (зокрема, слідчим шляхом), для виявлення інших, раніше невідомих злочинних епізодів.
Саме так сталося з кримінальною справою Ю. Ладжуна, яка виникла
з аналізу документів, коли було встановлено, що в різних республіках залишились нерозкритими декілька десятків крадіжок і шахрайств. Незважаючи на географію місць подій, досвідчений слідчий М. П. Дайнеко на
підставі аналізу наявних матеріалів, співставлення методів злочинця щодо
«входження в довіру», за відсутності єдиного почерку вчинення злочинів,
практично вирахував злочинця, визначивши, де останнього могли бачити
знайомі, встановивши їх і отримавши дані про особу злочинця. Кримінальну справу, розпочату за фактами крадіжок особистого майна 72 громадян,
було розкрито слідчим шляхом і завершено доведенням епізоду умисного
вбивства, який Ладжун ретельно приховував 1.
На жаль, наразі подібні виявлення слідчої майстерності докладно не
досліджено й не узагальнено, вони не стають темами методичних рекомендацій, про них невідомо широкому загалу слідчої спільноти, вони недоступні слухачам відомчих навчальних закладів, які готуються до слідчої
й оперативної роботи.
Наразі суттєво змінилися й умови боротьби зі злочинністю так само,
як якісно змінилася сама злочинність. Працювати як раніше, покладаючись лише на власні досвід і майстерність, на позитивні приклади зі
слідчої практики, уже недостатньо. Необхідно активно й ширше застосовувати наукові знання, надані наукою можливості, і не лише у вигляді
результатів експертиз. Ідеться про належне опанування сучасних криміналістичних знань та відповідних практичних навичок і методів «польової криміналістики».
«Недоліки слідства пояснюються передусім слабкою теоретичною
підготовкою наших слідчих кадрів і, зокрема, слабким, а інколи і повним незнанням криміналістики… Цим самим пояснюється і той факт, що методичні посібники, які наводять узагальнення слідчої практики, залишаються
без необхідної уваги… Криміналістика вимагає, щоб криміналіст-практик,
слідчий опанував усе різноманіття знань, потрібних для збирання та дослідження доказів… Оснащена різноманітними знаннями криміналістика, вивчаючи способи скоєння злочинів і узагальнюючи досвід слідчої роботи, має
вказувати слідчому правильний шлях до розкриття злочинів і викриття
Лаврова О. А., Лавров А. С. Полуденный вор : криминальные повести. Мос
ква, 1991. С. 9—71.
1
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злочинців» 1. Такий висновок видатного криміналіста В. П. Колмакова про
значення криміналістики в діяльності із розслідування злочинів поділяє відомий науковець С. С. Саміщенко, невтішно підсумовуючи: «Аналіз справ
з необґрунтованим звинуваченням свідчить, що зі стадії порушення справи
й до винесення судового рішення зазвичай усіх норм процесуального права
дотримують доволі скрупульозно, а ось законами й вимогами криміналістики грубо нехтують» 2.
Висновки. Без належної уваги до професійної підготовки слідчих, виявлення її слабких сторін, удосконалення теоретичних знань, що відповідають сучасному стану злочинності, без прищеплення та відпрацювання
практичних навичок, яких вимагає розслідування в сучасних умовах, годі
й сподіватися на покращення роботи за НЗМР і на результати у боротьбі зі
злочинністю загалом.
Проте, однієї професійної майстерності слідчих забракне для суттєвого
покращення стану із розслідуванням НЗМР — проблеми, що має комплексний характер і так само потребує застосування комплексу сил і заходів:
справа — за подальшим проведенням ґрунтовних наукових досліджень, за
вивченням і запровадженням передового світового досвіду, за підготовкою
конкретних рекомендацій щодо розслідування НЗМР для практичних працівників.
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Е. В. Александренко
Проблемные вопросы и основные направления оптимизации
деятельности по расследованию нераскрытых преступлений
прошлых лет
В статье рассмотрена одна из актуальных проблем криминалистики — расследование нераскрытых преступлений прошлых лет и состояние
указанной деятельности.
Отмечены факторы такого положения и общественная опасность
наличия массива нераскрытых преступлений прошлых лет.
На основе анализа следственной практики, мнений учёных и практиков
выявлены и определены основные проблемные вопросы этой деятельности
и предложены основные направления по её оптимизации с целью сокращения количества нераскрытых преступлений прошлых лет.
Рассмотрено позитивное влияние временнóго фактора на раскрытие
и расследование уголовных дел указанной категории. Показаны современные возможности в расследовании преступлений прошлых лет и направления их использования.
Сделан вывод, что проблема раскрытия и расследования нераскрытых
преступлений прошлых лет носит комплексный характер, поэтому её решение требует таких же комплексных усилий.
Ключевые слова: раскрытие преступлений, расследование, нераскрытые преступления прошлых лет, оптимизация деятельности.
O. Aleksandrenko
Issues and main optimization directions of unsolved crime investigation
over past years
This article discusses one of the topical issues of forensic science, namely:
investigation of unsolved crimes over past years and the state of this activity.
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The factors of such a situation and the social danger of the availability of
array of unsolved crimes over past years are considered.
Based on the analysis of investigative practice, opinions of scientists
and practitioners, the main issues of this activity are identified and the main
directions for its optimization are proposed in order to reduce the number of
unsolved crimes over past years.
Positive influence of time factor on disclosure and investigation of criminal
cases of this category is considered. Modern possibilities in the investigation of
crimes over past years and directions of their use are demonstrated.
It is concluded that issue of disclosing and investigating unsolved crimes
over past years is complex, therefore, its solution requires the same complex
efforts.
Keywords: crime detection, investigation, unsolved crimes over past years,
activity optimization.
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Дослідження наукової спадщини М. С. Бокаріуса —
обов’язок працівників наукової установи,
що носить його ім’я
Значна частина наукової спадщини М. С. Бокаріуса залишилася поза
увагою бібліографів: зокрема, його рецензії на статті, підручники та
монографії вітчизняних авторів, а також на праці закордонних судових
медиків, криміналістів і юристів (усього понад 80) 2. Особливістю редакційної політики «Архіву кримінології та судової медицини» і журналу
«Питання криміналістики та науково-судової експертизи» була значна
кількість рецензій, оглядів та ін. Мета статті полягає в науковому пошуку нових праць М. С. Бокаріуса та фундаментальному дослідженні
5 випусків «Архіву кримінології та судової медицини» за 1926—1927 рр.
і журналу «Питання криміналістики та науково-судової експертизи»
№ 1—6 за 1931 р.
Ключові слова: наукова періодика, наукова спадщина М. С. Бокаріуса,
«Архів кримінології та судової медицини», судова експертиза, Харківський
науково-дослідний інститут судових експертиз, Національний науковий
центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».
Онук Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса.
Фесюнін В. М., Тяпкін А. С. «Архів кримінології та судових наук» і наукова
спадщина М. С. Бокаріуса. Архів кримінології та судових наук : наук. журн. / ред.
кол.: О. М. Клюєв, В. С. Батиргареєва, Г. О. Спіцина та ін. 2020. №. 2. С. 79. DOI:
https://doi.org/10.32353.ACFS.2.2020.07 (дата звернення: 22.02.2021).
1
2
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Постановка наукової проблеми. Якщо узагальнити бібліографічні
описи наукових праць Миколи Сергійовича Бокаріуса 1, то їх набереться
ледь більше ніж 50 — нібито небагато: адже навіть сучасні науковці-початківці анонсують більше оприлюднених досліджень під час захисту
дисертацій. Проте, якщо зважати на титанічну зайнятість М. С. Бокаріуса
практичною роботою — адміністративною, господарською, педагогічною,
видавничою 2 і, зрештою, судово-експертною (до речі, тільки в останній
царині науковець дослідив понад 5000 речових доказів і зробив більш ніж
3000 розтинів) 3,— то цю кількість можна вважати гігантською.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Ідея написання цієї статті
народилася після того, як у першому номері журналу «Архів кримінології
та судових наук» у співавторстві вийшла друком стаття «Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса — насущний приклад для сьогодення» 4 професорів О. М. Клюєва та
В. О. Ольховського і доцента В. В. Бондаренка , а в другому номері цього журналу А. С. Тяпкін та В. М. Фесюнін оприлюднили статтю «“Архів
кримінології та судових наук” і наукова спадщина М. С. Бокаріуса» 5, яку
завершили такою тезою: «Пошук нових, раніше невідомих праць знаного
вченого М. С. Бокаріуса — це обов’язок науковців, які працюють у науковому закладі, названому на його честь».
Варто пам’ятати і про перевидання окремих праць М. С. Бокаріуса
ще за його життя. Роботу «К вопросу о способе получения кристаллов
Teichmanna» (Вестник общества гигиены, судебной и практической медицины. Харьков, 1914. Кн. VIII) перевидано 1914 р. в Петрограді. Саме на неї
посилається С. Каплан у статті «Нова модифікація здобування кристалів
йодгематину з кров’яних плям» 6. Цікаво, що у примірнику, який належав
Миколі Сергійовичу (зберігається у фондах бібліотеки ННЦ «ІСЕ ім. Засл.
1
Клюєв О. М., Угровецький О. П., Сімакова-Єфремян Е. Б., Спіцина Г. О., Філіпенко Н. Є. До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса : монографія. Харків, 2019. С. 160—164.
2
Наприклад, навіть наприкінці життя редагував Бюлетень Народного комісаріату юстиції та найвищого суду: опобіжники, накази, інструкції, постанови та оповістки за 1931 р. (див. Питання криміналістики та науково-судової експертизи.
1931. № 1—2. Січень—Березень. С. 95).
3
Клюєв О. М., Угровецький О. П., Сімакова-Єфремян Е. Б., Спіцина Г. О., Філіпенко Н. Є. Зазнач. твір. С. 128.
4
Клюєв О. М., Ольховський В. О., Бондаренко В. В. Академічна доброчесність
та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса — насущний приклад для сьогодення. Архів кримінології та судових наук : наук. журн. / ред. кол.:
О. М. Клюєв, В. С. Батиргареєва, Г. О. Спіцина та ін. 2020. № 1. С. 30—38. DOI:
https://doi.org/10.32353.ACFS.1.2020.01 (дата звернення: 22.02.2021).
5
Фесюнін В. М., Тяпкін А. С. Зазнач твір. С. 77—86. DOI: https://doi.org/10.32353.
ACFS.2.2020.07 (дата звернення: 22.02.2021).
6
Див. Питання криміналістики та науково-судової експертизи … . С. 29—34.
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проф. М. С. Бокаріуса»), він власноручно виправив помилку у слові «йодгематин» на С. 29.
Мета статті полягає в науковому пошуку нових праць ученого й фундаментальному дослідженні п’яти випусків «Архіву кримінології та судової медицини», що виходив друком 1926—1927 рр., і шести номерів журналу «Питання криміналістики та науково-судової експертизи» за 1931 р.
Викладення основного матеріалу дослідження. У передмові до першого випуску «Архіву…» Микола Сергійович зазначав, що «корисним було
б видання низки керівництв, монографій у різних галузях, але життя іде
вперед, без зупинок і швидко виявляє стільки нового та цікавого, передусім у кримінології та судовій медицині, кримінальній техніці, що у цьому
сенсі необхідне видання періодичного характеру, таке, що дало б можливість своєчасно знайомитись з науково-дослідними розвідками не тільки
в республіці, а й у західно-європейських та інших державах» 1.
Особливістю редакційної політики бокаріусівського «Архіву…» було
те, що видання містило значну кількість рецензій, оглядів тощо. Сам Микола Сергійович написав понад 70 повноцінних аналітичних рефератів,
реферував не тільки статті, підручники й монографії вітчизняних авторів,
а й праці багатьох закордонних судових медиків і криміналістів — з Європи
та Японії, зі США та країн Південної Америки 2. Завдяки тому, що Микола
Сергійович знав 17 іноземних мов, реферати наукових статей оприлюднювали в «Архіві…» французькою, німецькою й англійською мовами, деякі —
рідними мовами їхніх авторів (зокрема, італійською та іспанською).
Відповідно до ДСТУ 3017:2015 «Видання. Основні види. Терміни та
визначення понять», ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти
у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання» і «Юридичної енциклопедії» за редакцією Ю. С. Шемшученка, реферат є повноцінною
науковою роботою. Слово «реферат» походить від німецького Referat —
доповідь, від лат. referre — доповідати, повідомляти — тобто це стислий
виклад змісту наукової праці (дослідження) чи літературного твору в письмовій формі або в усній доповіді; містить відомості про тему реферованої
роботи, мету й опис методів її досягнення, здобуті результати тощо; може
бути оприлюднений разом із реферованою роботою чи окремо від неї; може
містити бібліографію реферованої праці й інші відомості. Розрізняють такі
реферати: анкетний, авторський (автореферат дисертації), аналітичний,
оглядовий (інформативний) тощо 3.
Цю значну частину наукової роботи вченого до сьогодні не описано
й не введено в науковий обіг. Заповнимо цю прогалину:
Архив криминологии и судебной медицины. 1926. Т. 1. Кн. 1. С. XVII.
Фесюнін В. М., Тяпкін А. С. Зазнач твір. DOI: https://doi.org/10.32353.
ACFS.2.2020.07 (дата звернення: 22.02.2021).
3
Реферат // Юридична енциклопедія : у 6 т. / ред. кол.: Ю. С. Шемшученко
(відп. ред.) [та ін.]. Київ, 2003. Т. 5 : П — С.
1
2
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Висновки. Отже, до відомих праць Заслуженого професора М. С. Бокаріуса, що мають бібліографічний опис, ми додаємо опис іще 84 рефератів
і рецензій. Зауважимо, що їх перекладено з англійської, німецької, французької, іспанської, чеської й інших мов. Шляхи подальших розвідок ведуть
нас до пошуку як праць Миколи Сергійовича 1920—1930-х рр. в іноземних
журналах, діловому й науковому листуванні, так і до відгуків на його роботи.
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А. Н. Клюев, Л. В. Бокариус, А. С. Тяпкин
Изучение научного наследия М. С. Бокариуса — долг работников
научного учреждения, носящего его имя
Бóльшая часть научного наследия Н. С. Бокариуса — в частности, рефераты, обзоры и рецензии на труды ведущих судебных медиков и юристов
со всего мира — не имеет библиографического описания и не введена в научный оборот. На страницах «Архива криминологии и судебной медицины»
и украиноязычного журнала «Вопросы криминалистики и научно-судебной
экспертизы» учёный прореферировал более 80 работ. Особенностью редакционной политики бокариусовского «Архива…» было то, что издание
публиковало значительное количество рецензий, обзоров и пр. Николай
Сергеевич — автор более 70 полноценных аналитических рефератов, ещё
10 опубликовано в журнале «Вопросы криминалистики и научно-судебной
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экспертизы». Учёный реферировал не только статьи, учебники, монографии отечественных авторов, но и труды многих зарубежных судебных медиков и криминалистов — со всей Европы, из США и Японии, стран Южной Америки. Рефераты научных статей воспроизводились в журнале на
французском, немецком и английском, итальянском и испанском языках. Всё
это стало возможным благодаря тому, что сам Николай Сергеевич был
одарённым лингвистом и владел 17 иностранными языками.
Цель статьи заключается в научном поиске новых трудов учёного
и фундаментальном исследовании пяти выпусков «Архива криминологии и судебных наук», выходившего в 1926—1927 гг., и шести выпусков
журнала «Вопросы криминалистики и научно-судебной экспертизы» за
1931 г.
Ключевые слова: научная периодика, научное наследие Н. С. Бокариуса, «Архив криминологии и судебной медицины», судебная экспертиза,
Харьковский научно-исследовательский институт судебных экспертиз,
Национальный научный центр «Институт судебных экспертиз им. Засл.
проф. Н. С. Бокариуса».
O. Kliuiev, L. Bokarius, А. Tyapkin
The study of the scientific heritage of M. S. Bokarius
is the duty of empoyees working in a scientific institution
named after him
A significant part of the scientific heritage of M. S. Bokarius, including
reports, overviews, and reviews of the works of leading forensic medical
examiners and lawyers from around the world has no bibliographic description
and has not been put into scientific circulation. Throughout the pages of
"Archives of Criminology and Forensic Medicine" and the Ukrainian-language
journal: "Issues of Criminalistics and Forensic Science", the scientist reviewed
more than 80 research papers. The peculiarity of the Editorial Board of Bokarius
"Archives…" was that a significant number of reviews, overviews, etc., was
published by the edition.
Mykolai Serhiiovych is an author of more than 70 full-fledged analytical
reports; and another 10 in the journal: "Issues of Criminalistics and Forensic
Science". The scientist reviewed not only articles, textbooks, monographs by
domestic authors, but also research papers of many foreign forensic scientists
and criminologists from all over Europe, the USA, Japan, and countries of South
America. Reports of scientific articles were reproduced in the journal in French,
German and English, Italian and Spanish. All this became possible due to the
fact that Mykolai Serhiiovych himself was a gifted linguist and spoke 17 foreign
languages.
The Article Purpose is a scientific search for new works by the scientist and
a fundamental study of 5 issues of the "Archives of Criminology and Forensic
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Medicine" published in 1926—1927 and 6 issues of the "Issues of Criminalistics
and Forensic Science" journal for 1931.
Keywords: scientific periodicals, scientific heritage of M. S. Bokarius,
"Archives of Criminology and Forensic Medicine", forensic examination,
Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations, National Scientific Center
«Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute».
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As for decision making rules based on research results
while forensic science activities

While forensic research, obtained results should be evaluated in order to
ensure adoption of correct conclusion regarding the research object. For this
purpose forensic experts should use established decision rules to substantiate
a statement about conformity of an object or certain requirements, or parameters,
or characteristics. Currently, the need to ensure that a decision is made based on
results of forensic examination using the concept of decision rules is constantly
increasing. Therefore, consideration of the issue of establishing rules for making
decisions while forensic science activity at international and national levels is
relevant. Relevance of this issue is justified not only by the requirements of ІSO/
IEC 17025:2017 for testing laboratories but by the requirements for the objectivity
of expert opinion. ISO/IEC 17025:2017 recognizes that there is no single rule for
deciding on conformity. In other words, in a specific situation there will be its own
decision making rule. This also applies to forensic science activity.
Therefore, this article purpose is necessary for forensic science activity to
determine:
• general guidelines for choosing appropriate decision making rule;
• directives for determining the components of decision making rules
depending on the object and the task of forensic examination;
• rules for applying certain requirements to the research results of carried
out in accordance with requirements of research methods, research
object and the type of quantitative or qualitative research.
Thus, this article defines and considers the process of establishing the
rules for making decisions, criteria which the rules for making decisions are
established by, options for making a decision on compliance/non-compliance
with requirements.
© S. Paraschiv, S. Onoprienko,
I. Spasenko, 2021
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Keywords: decision making rules, uncertainty, conformity assessment,
measurements, protective strip.
Formulation of Research Problem. Forensic science activity under the Law of
Ukraine: On Judicial Examination 1 includes research on wide range of objects and
requires specific expertise in many subject matters. While research on objects various
techniques are used, from visual inspection to complex instrumental techniques.
In this case, the units of forensic science institutions conduct researches through
measuring and/or testing in order to determine quantitative and qualitative indicators
of the objects submitted for examination. For forensic science institutions, all these
actions are researches that are carried out according to the methods entered in the
relevant Register of the Ministry of Justice of Ukraine. However, the results obtained
while forensic examination should be evaluated in order to ensure a correct conclusion
about research object. For this purpose, forensic experts should apply certain decision
making rules to justify the object compliance statement with certain requirements,
parameters or characteristics. Currently, there is a growing need to ensure decision
making based on results of forensic examination using the concept of decision
making rules. Therefore, consideration of the issue of determining the rules of
decision making during forensic science activities at international and national levels
is relevant. Relevance of this issue is justified not only by the ISO/IEC 17025:2017
2
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories but
by requirements for the objectivity of forensic expert conclusion.
Analysis of Essential Researches and Publications. The issue of decision
making rules is covered in many publications of domestic and foreign scientists such
as O. Madera, I. Blank, A. Chernikov, T. Kravchenko, D. Isayev and others 3. In their
research papers, this issue is largely covered, however is not considered in the field
of forensic science activity.
Article Purpose. ISO/IEC 17025:2017 4 recognizes that there is no single rule
for compliance. In other words each specific situation involves its own decision
1
Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII (зі змін. та
допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (date accessed: 02.03.2021).
2
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019. Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC
17025:2017, IDT) : затв. наказом ДП «УкрНДНЦ» від 23.12.2019 р. № 483. [Чинний від 23.12.2019]. URL: http://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_
doc=88724 (date accessed: 17.02.2021).
3
Мадера А. Г. Принятие решений в условиях неопределенности при актуализации в будущем множества возможных шансов и рисков. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 4. С. 136—140. URL:
https://applied-research.ru/ru/article/view?id=5087 (date accessed: 19.02.2021) ; Бланк
И. Принятие решений в условиях неопределенности [Электронный ресурс]. URL:
https://www.kpilib.ru/article.php?page=302 (date accessed: 19.02.2021) ; Кравченко Т. К., Исаев Д. В. Принятие стратегических решений в условиях риска и неопределенности. Финансы: теория и практика. 2016. Т. 20. № 4. С. 22—31. DOI: https://
doi.org/10.26794/2587-5671-2016-20-4-22-31 (date accessed: 19.02.2021).
4
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
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making rule. This applies to forensic science activity, so it is for forensic science
activity to determine:
•
general guidelines for choosing the appropriate decision making rule;
•
guidelines for determining the constituent rules of decision making
depending on the object and task of forensic examination;
•
rules for applying certain requirements to research results of (according to
the requirements of the research methods, research object of and research
species: quantitative or qualitative).
Main Content Presentation. According to ISO/IEC 17025:2017 for quantitative
researches where the result of measurements/tests is the value of the measured
quantity, decision making rule is a rule describing how to take into account the
uncertainty of measurement while determining the object compliance of forensic
examination with these requirements.
For establishing the rules for decision making on uncertainty, it is necessary to
determine the methods of estimating and standardizing uncertainty of measurements
while quantitative tests that requires significant financial costs for relevant research.
Therefore, we propose to determine the rules of decision making according to other
criteria and after their definition to list these values in measurement uncertainty.
Examples of this approach are documents of Eurachem and CITAC (Cooperation
on International Traceability in Analytical Chemistry) on uncertainty application in
conformity assessment. According to their proposals, characteristics of measurement
results (correctness, reproducibility, limits of conformity, etc.) are evaluated and
target uncertainty is determined using these characteristics.
For realizing this approach it is necessary to apply the following characteristics:
•
limit of the tolerance field, limit of technical requirements: stipulated upper
or lower limit value for admissible values of parameter (property). This term
is associated with the tolerance field term as a range of valid values;
•
acceptance limits: stipulated upper or lower limit value for admissible
measured quantity values;
•
receiving range: range of allowable measured values (receiving interval
usually contains receiving limits);
•
defective range : range of measured values that are considered as
unacceptable ones;
•
protective strip: range between the boundary of tolerance field and the
corresponding receiving limit.
For establishing acceptance rule in the case of simple acceptance, acceptance
range is equal to the admission field and it is possible to determine the areas of
acceptance and rejection using acceptability limits of forensic research result.
In this case, the tolerance should be set on the parameter (or property) value for
measured value, for example:
•
It should not be more (or less) a certain value;
•
It has to be in the range from… to…;
•
It should be (quantitative value) and in a technique it is defined through what
means of measuring equipment to carry out measurements with indication
of its type or the maximum admissible error (accuracy class).
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While performing measurements and notification of compliance or noncompliance of forensic examination object with specific requirements, there are
2 possible options:
• A. Making the right/wrong decision on compliance with requirements;
• B. Making the right/wrong decision on non-compliance with
requirements.
In this case, each measured value has an associated measurement uncertainty.
For example, if there is a minimum value, a nominal value and a maximum value
of the parameter, then if measurement result plus/minus uncertainty is in the
range from minimum to maximum value, the result is recognized as appropriate.
If the uncertainty value is such that the result of the measurement plus/minus
uncertainty goes beyond acceptance limits, it is necessary to have a decision
making rule for compliance.
The use of protective strips can reduce likelihood of wrong decision making
about compliance. In fact, it is a protective factor built into decision making
based on measurement result that is to narrow the receiving limits below the
tolerance field. Therefore, the length of protective strip is the difference between
tolerance field and the receiving limit. This means that if the measurement result
for the upper tolerance limit is within the receiving limit, then measurement
result is considered to meet specification.
In description of protective strip often indicate the upper and lower limits
of the tolerance field. A protective strip: of length zero indicates that any
measurement result that is below the tolerance field is accepted. This is a simple
assumption called shared risk, as probability of being outside the tolerance field
can reach 50% if the measurement result is at the level of tolerance field (meaning
a symmetrically normal distribution of results).
The binary decision rule is used when the choice for the result is limited to two
options: Pass/Fail. The non-binary decision making rule is used when decision
on the result can be expressed in several variants (satisfactory, conditionally
corresponding, conditionally not corresponding, unsatisfactory).
In default of a protective strip, the binary statement of compliance with the
upper value of tolerance field for the rule of simple acceptance is made by means
of:
• Pass: measured value is below the tolerance field;
• Fail: measured value is above the tolerance field.
In case of establishing protective strip, the binary declaration of conformity
is made by means of:
• Pass: result of the measured value below receiving upper limit (upper
value of the tolerance field minus the protective strip value);
• Fail: failure is based on a protective strip if the measurement result is
above receiving limit.
Examples are presented on Fig. 1–3.
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Upper Limit Value

Acceptability Limit

Area of Acceptability

Area of Inadmissibility

Fig. 1. Protective Range (g), limit of acceptability and areas of acceptability
and inadmissibility determined in accordance with the stipulated upper limit
value and decision making rules that ensure high conclusion reliability of
compliance
Upper Limit Value

g: Protective Range
Acceptability Limit

Area of Acceptability
Area of Inadmissibility
Fig. 2. Protective range (g), limit of acceptability and areas of acceptability and
inadmissibility determined in accordance with the stipulated upper limit value
and decision making rules that ensure high conclusion reliability of compliance
Lower Limit
Value

Area of permissible values due
to technical requirements
g

Area of Acceptability

Upper Limit
Value

g

Area of Inadmissibility

Area of Acceptability

Fig. 3. Protective ranges (g), limits of acceptability and areas of
acceptability and inadmissibility determined in accordance with the stipulated
upper limit value and decision making rules that ensure high conclusion
reliability of compliance
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According to ISO/IEC 17025:2017 1 decision making rule is a rule describing
how to take into account the measurement uncertainty while determining
compliance with specified requirements.
ISO/IEC 17025:2017 2 sets out criteria related to decision rules and
declarations of conformity, for example:
• in clause 7.1.3: “when the customer requests an opinion on specification
conformity or standard for testing or calibration (e.g. suitable/unsuitable, within
tolerance/out of tolerance), specification or standard and decision rules should
be clearly defined. If decision making rule is not specified in the specification or
standard, it should be reported to the customer and agreed with”;
• in clause/subclause: 7.8.3.1 b): “if necessary, a statement of compliance
with the requirements or specifications” and in in clause/subclause: 7.8.3.1
(c) “where applicable, the uncertainty of the measurements, presented in the
same units as the measured quantity, or in relation to the measured quantity
(for example, as a percentage), when this concerns probability or application of
test results; this is required by the customer; or measurement uncertainty affects
compliance with the established limits”.
Clause/subclause: 7.8.4.1 a), 7.8.4.1 e), 7.8.6.1, 7.8.6.2 of SO/IEC
17025:2017 3 defines the criteria for when and by what rules compliance should
be established. However, it is important to note that conformity assessment is
performed on compliance with technical conditions, technical specifications
or standards. In default of a decision making rule in methodology, it should be
agreed with customer. Uncertainty in decision making rules is applied “where it
can be applied” or where it “affects compliance with established limits”.
Defining uncertainty decision-making rules requires knowledge of a certain
normative value of measurement uncertainty, such as the maximum allowable
uncertainty that would be defined in the measurement/test methods. In default
of such a value, the target uncertainty value can be applied. According to VIM
(ISO/IEC Guide 99:2007) 4, target uncertainty is measurement uncertainty set as
the upper limit and selected based on the expected use of measurement results.
If uncertainty is significant, there is a limit to right decision making
about compliance. The values of maximum allowable uncertainty for specific
measurements in international practice are obtained by rounds of interlaboratory
comparisons. Indirect values of uncertainty are also established in international
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
Ibid.
3
Ibid.
4
ISO/IEC Guide 99:2007 (E/R). International Vocabulary of Metrology — Basic
and General Concepts and Associated Terms (VIM) (Международный словарь по
метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины (VIM)). 2007.
92 c. URL: https://metrology.kiev.ua/files/ISO_IEC_Guide_99_2007.pdf (date accessed:
17.02.2021).
1
2
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documents. For example, for measuring equipment as a ratio of its maximum
permissible error.
ISO/IEC 17025:2017 1 requires laboratories to assess measurement
uncertainty and to apply a documented decision making rule while applying for
conformity declaration.
As mentioned above, approaches used can vary significantly depending on
the situation and different protective strips can be used. The most common is the
use of target uncertainty for protective strip . However, in many cases use a factor
for the value of uncertainty other than 1. Table 1 ILAC-G8:09 2 demonstrates
examples of different protective strips to achieve certain levels of specific risks
based on the customer’s application.
Examples of protective strips
Decision making
rule

Protective
strip

Table 1

Specific risk

6 sigma

3

<1 ppm probability of erroneous acceptance

3 sigma

1,5 U

< 0.16 % probability of erroneous acceptance

ILAC G8:2009 rule

1U

< 2.5 % probability of erroneous acceptance

ISO 14253-1:2017

0,83 U

< 5 % probability of erroneous acceptance

Simple acceptance

0

< 50 % probability of erroneous acceptance

Uncritical

–U

Object deviates by a measured value greater than
< 2.5 % probability of erroneous acceptance

Defined by the
customer

Customer determines protective strip value

Note. In table U – the
value of extended
uncertainty

The expanded target uncertainty can be clarified by some performance
characteristics of methods. For example:
• as 1/8 of the width of the correspondence range;
• reproducibility of measurements (R) by 2.8 and multiply by 2;
• multiply the standard deviation determined while proficiency check by 2.
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
ILAC-G8:09:2019. Настанова щодо правил прийняття рішення та висновків
щодо відповідності (Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity).
URL: https://naau.org.ua/wp-content/uploads/2021/03/ILAC_G8_09_2019_Nast-anova-shhodo-pravy %60l-pry %60jnyattya-rishen %60.pdf (date accessed: 17.02.2021).
1
2
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The provisions of some documents1 can also be applied while determining in
laboratory the rules of decision making on measurements carried out according
to specific research methods in forensic science activities. However, the use of
uncertainty for decision making in conformity assessment when:
• there are no national standards for methods of calibration of measuring
equipment;
• uncertainty of measurements that is estimated while calibration of
measuring equipment significant compared to deviations of its readings
from the reference value;
• measurement uncertainty is not required at national level, it is possible
only on the basis of application of real decision making rules on conformity
on the basis of theory of admissible control, defined by methods and other
documents of requirements to objects of forensic researches, admissible
norms to measured sizes, normalized errors of the applied measuring
equipment. Application of such real rules makes it possible to list them
in the value of uncertainty to ensure realization of the requirements of
ISO/IEC 17025:2017 2. However, this is only possible for quantitative
methods of research of objects provided for forensic research.
Professionals have been using mathematical decision making methods
for a long time to determine the rules of decision making. When using these
methods, objects are divided into simple and complex ones. Exact mathematical
models that are adequate to the research object can be applied to simple objects.
Therefore, simple objects can usually be identified in the case of quantitative
researches where the object is studied by measuring its inherent characteristics
or parameters. Therefore, in this case, it is possible to apply methodology for
establishing the rules of decision making proposed above.
While conducting qualitative research, the object should be considered as
a complex one. The following objects are characterized by the following:
• its characteristics cannot be quantified;
• there is no formalized description of the object or it is very complex;
• much of information about this object exists only as the ideas and
wishes of forensic experts based on their experience of researching on
similar objects.
ILAC-G8:09:2019 ; ДСТУ ISO/IEC Guide 98-4:2018. Невизначеність вимірювань.
Ч. 4 : Роль невизначеності вимірювань під час оцінювання відповідності (ISO/
IEC Guide 98-4:2012, IDT). URL: https://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.
html?id_doc=81670 (date accessed: 17.02.2021) ; ISO 14253-1:2017. Geometrical
product specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring
equipment. Part 1 : Decision rules for verifying conformity or nonconformity with
specifications (Геометричні технічні характеристики виробу (GPS). Перевірка шляхом
вимірювання деталей та вимірювального обладнання. Ч. 1 : Правила прийняття
рішень для перевірки відповідності чи невідповідності специфікаціям). URL: https://
www.iso.org/ru/standard/70137.html (date accessed: 17.02.2021).
2
ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
1
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Therefore, methodology proposed above for quantitative research cannot be
applied while qualitative research. For such research, a different methodology
should be developed for decision making based on fuzzy logic, for example.
Conclusions. The practice of domestic and foreign forensic institutions
indicates that high-quality conformity assessment is the basis for ensuring a high
scientific and technical level of their researches and confidence in the results.
Institutions that apply compliance decision making rules and assess compliance
with regulatory requirements, measurement uncertainties and risks will have
an advantage over other forensic science institutions in terms of international
standards for research quality.
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С. Я. Парасків, С. А. Онопрієнко, І. О. Спасенко
Щодо правил прийняття рішень за результатами досліджень
під час судово-експертної діяльності
У процесі судово-експертного дослідження здобуті результати слід
оцінювати з метою забезпечити прийняття правильного висновку щодо
об’єкта дослідження. Саме тому експерти мають застосовувати визначені правила прийняття рішень для обґрунтування заяви про відповідність
об’єкта або певним вимогам, або параметрами, або характеристиками.
Станом на сьогодні постійно зростає потреба в забезпеченні винесення
рішення за результатами експертизи із застосуванням концепції правил
прийняття рішень. Тому розгляд питання визначення правил прийняття
рішень під час судово-експертної діяльності на міжнародному та національному рівні є актуальним. Актуальність цього питання обґрунтовано
не тільки вимогами ISO/IEC 17025:2017 до випробувальних лабораторій,
а й вимогами до об’єктивності експертного висновку. ISO/IEC 17025:2017
визнає, що єдиного правила прийняття рішення щодо відповідності не існує. Тобто кожна конкретна ситуація передбачає своє правило прийняття
рішення. Це також стосується судово-експертної діяльності, тому саме
для судово-експертної діяльності необхідно визначити:
• загальні настанови щодо вибору відповідного правила прийняття
рішення;
• настанови щодо визначення складових правил прийняття рішень
залежно від об’єкта й завдання експертизи;
• правила застосування певних вимог до результатів проведених
досліджень (відповідно до вимог методики досліджень, об’єкта
досліджень і виду дослідження — кількісного чи якісного).
Отже, у статті з’ясовано й розглянуто процес визначення правил
прийняття рішень, критерії, за якими встановлено правила прийняття
рішень, варіанти прийняття рішення про відповідність/невідповідність
вимогам.
Ключові слова: правила прийняття рішень, невизначеність, оцінювання відповідності, вимірювання, захисна смуга.
С. Я. Параскив, С. А. Оноприенко, И. О. Спасенко
О правилах принятия решений по результатам исследований
в процессе судебно-экспертной деятельности
В процессе судебно-экспертного исследования полученные результаты должны быть оценены с целью обеспечения принятия правильного
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заключения относительно объекта исследования. Для этого эксперты
должны использовать установленные правила принятия решений для
обоснования заявления о соответствии объекта или определённым требованиям, или параметрам, или характеристикам. В настоящее время
постоянно увеличивается потребность в обеспечении вынесения решения
по результатам экспертизы с применением концепции правил принятия решений. Поэтому рассмотрение вопроса установления правил принятия
решений во время судебно-экспертной деятельности на международном
и национальном уровне актуально. Актуальность этого вопроса обосновывается не только требованиями ISO/IEC 17025:2017 [2] к испытательным
лабораториям, но и требованиями к объективности экспертного заключения. ISO/IEC 17025:2017 признаёт, что единого правила принятия решения о соответствии не существует. То есть в конкретной ситуации будет
своё правило принятия решения. Это касается также и судебно-экспертной деятельности.
Поэтому целью статьи является определить необходимые для судебно-экспертной деятельности:
• общие указания по выбору соответствующего правила принятия
решения;
• установки по определению составляющих правил принятия решений в зависимости от объекта и задачи экспертизы;
• правила применения определённых требований к результатам проведённых исследований в соответствии с требованиями методики
исследований, объекта исследований и вида исследования — количественного или качественного.
Таким образом, в статье определён и рассмотрен процесс установления правил принятия решений, критерии, по которым устанавливаются
правила принятия решений, варианты принятия решения о соответствии/
несоответствии требованиям.
Ключевые слова: правила принятия решений, неопределённость, оценки соответствия, измерения, защитная полоса.
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Особливості психологічної підготовки
судових експертів як складової процесу адаптації
до умов праці
У статті узагальнено досвід психологічної підготовки персоналу різних міністерств і відомств, підприємств і організацій та запропоновано
запровадити психологічну підготовку судових експертів як складову системи професійної підготовки в установах Міністерства юстиції Укра
їни — для сприяння адаптації судових експертів до умов праці й належному виконанню ними своїх посадових обов’язків.
Психологічну підготовку судових експертів рекомендовано здійснювати з використанням інноваційних методів і технологій, інтерактивних
форм навчання, з-поміж яких віддавати перевагу діловим іграм, моделюванню ситуацій, тренінгам та ін. До проведення таких занять доцільно
залучати працівників підрозділів психологічних досліджень судово-експертних установ, фахівців відповідних профільних кафедр закладів вищої
освіти, спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
Звернено увагу на потребу в нормативно-правовому забезпеченні психологічної підготовки судових експертів державних судово-експертних
установ. Наголошено на необхідності психологічної підготовки як прі
оритетного напряму роботи з професійної підготовки судово-експертних
кадрів.
Ключові слова: психологічна підготовка, персонал, адаптація, робота
в команді, тренінг, ділові ігри, моделювання ситуацій.
Постановка наукової проблеми. У системі судово-експертних установ
Мін’юсту України підготовку та підвищення кваліфікації судових експертів урегульовано Положенням про Центральну експертно-кваліфікаційну
комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів
(далі — Положення про ЦЕКК) 1, що визначає порядок проходження підготовки (стажування) осіб, які мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта. Відсутність нормативно-правового регулювання
Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів : затв. наказом Мін’юсту України від 03.03.2015 р. № 301/5 (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
card/z0249-15 (дата звернення: 22.02.2021).
1

© О. В. Курдес, 2021
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психологічної підготовки ускладнює процес адаптації працівників до нових умов праці та негативно впливає на здатність судових експертів належно виконувати свої посадові обов’язки.
Психологічну підготовку як метод розвитку персоналу застосовують не
тільки в решті державних міністерств і відомств, а й у провідних вітчизняних та світових приватних компаніях.
Започаткування в системі професійної підготовки психологічної підготовки пришвидшить адаптацію нових працівників до специфічних умов
праці судового експерта, покращить виконання судовими експертами їхніх
посадових обов’язків, сприятиме позитивному морально-психологічному
кліматі в колективі та дотриманню корпоративної культури.
Окрім того, система професійної підготовки та підвищення кваліфікації судових експертів судово-експертних установ Мін’юсту України потребує переосмислення: нагальним убачається розроблення та прийняття
спеціального нормативно-правового акту, який регулював би професійну
підготовку цих співробітників.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання підготовки судових експертів привертало увагу багатьох науковців, зокрема О. М. Клюєва 1,
І. А. Петрової 2, Е. Б. Сімакової-Єфремян 3, Н. М. Ткаченко 4, C. Г. Гаспарян 5 та ін. Слід відзначити вагомий внесок згаданих науковців у побудову
сучасної системи роботи з кадрами державних судово-експертних установ. Водночас маємо визнати, що саме проблему психологічної підготовки судових експертів досліджено недостатньо. Аналіз праць В. Г. Бабенка

Клюєв О. М. Проблеми розвитку професійного рівня працівників судово-експертних установ Міністерства юстиції України. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. мат-лів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150річ. з дня народж. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 18—19.04.2019). Харків,
2019. С. 29—31.
2
Петрова І. А., Снігерьов О. П. Шляхи вдосконалення системи підготовки судових експертів в Україні. Актуальні питання судової експертизи та криміналістики : зб. мат-лів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річ. створ. ХНДІСЕ ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 10—11.10.2018). Харків, 2018. С. 17—20.
3
Сімакова-Єфремян Е. Б., Дереча Л. М. Проблеми підбору наукових кадрів для
здійснення судово-експертної діяльності. Вісник ОНДІСЕ : зб. наук. пр. Одеса, 2019.
Вип. 5. С. 174—182.
4
Ткаченко Н. М. Удосконалення професійної підготовки судового експерта —
важливий фактор розвитку експертної дидактики. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків, 2018. Вип. 18. С. 203—214. DOI:
10.32353/khrife.2018.22 (дата звернення: 22.02.2021).
5
Гаспарян С. Г. Адміністративно-правові засади кадрового забезпечення судово-експертних установ України : дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2019. 217 с.
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і В. П. Остаповича 1, Н. І. Баранюка 2, Б. В. Дурняка 3, Н. А. Кочеткової 4,
М. О. Сови 5, В. П. Чудакової 6 та інших дослідників, що стосуються запровадження психологічної підготовки в територіальних підрозділах інших
міністерств і відомств, а також на підприємствах різних форм власності,
дає змогу узагальнити наявний досвід та науково обґрунтувати нагальну
потребу в започаткуванні в системі роботи з персоналом державних судово-експертних установ психологічної підготовки як складової професійної
підготовки — для сприяння адаптації судових експертів до умов праці та
належному виконанню ними своїх посадових обов’язків.
Метою статті є обґрунтувати необхідність започаткування в загальній
системі професійної підготовки судових експертів психологічної підготовки як складової процесу адаптації до умов праці та належного виконання
судовими експертами своїх посадових обов’язків, розроблення нормативно-правового забезпечення для здійснення цієї підготовки та шляхів її запровадження в роботу з персоналом державних судово-експертних установ.
Викладення основного матеріалу дослідження. Ефективне виконання судово-експертною установою покладених на неї державою завдань
залежить від якісного складу кадрового потенціалу цих установ, який повинен бути належно підготовлений до роботи. Не останню роль у цьому
процесі посідає психологічна підготовка персоналу. Кожна особистість
формує психологічний клімат колективу та навпаки — психологічний клімат колективу впливає на працездатність кожного його члена. Умови праці судового експерта, які найчастіше пов’язані з негативним емоційним
Бабенко В. Г., Остапович В. П. Професійно-психологічна підготовка персоналу Національної поліції України: перспективи розвитку. Наука і правоохорона :
наук. журн. Київ, 2016. № 4 (34). С. 246—253.
2
Баранюк Н. І. Соціально-психологічні особливості розвитку організаційної
культури у правоохоронних органах в умовах кризового суспільства. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: психологічна :
зб. наук. пр. Львів, 2014. Вип. 2. С. 3—14.
3
Дурняк Б. В., Сікора Л. С., Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В. Моделі структуризації знань для інтелектуальної підготовки персоналу при їх роботі в надзвичайних умовах. Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. пр. Київ, 2013.
Вип. 69. С. 204—210.
4
Кочеткова Н. А. Психодіагностичні технології покращення ефективності кад
рового потенціалу в системі державної служби. Державне будівництво : електрон.
наук. фах. вид. Харків, 2012. № 1. 9 с.
5
Сова М. О. Професійно-психологічна підготовка працівників пенітенціарної
служби до саморегуляції в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності. Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : наук. журн. Київ,
2014. № 2. С. 136—148.
6
Чудакова В. П. Психолого-організаційна технологія формування готовності
персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності. Навчання і виховання
обдарованої дитини: теорія та практика : зб. наук. пр. Київ, 2015. Вип. 1. С. 136—
147.
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впливом об’єктів досліджень, певною мірою деформують його психіку.
Правильно організована психологічна підготовка запобігає цим негативним
виявленням і підтримує працездатність експерта на належному рівні.
Роль організатора у формуванні позитивного морально-психологічного клімату в колективі й вивченні психологічної готовності до виконання
функціональних обов’язків кожним його співробітником покладено на підрозділ роботи з персоналом. У цій статті розглянуто один із методів поліпшення цих складових — психологічну підготовку.
Професійну підготовку судових експертів у системі Мін’юсту України
визначено Положенням про ЦЕКК 1. Водночас маємо зауважити, що це Положення регулює порядок підготовки, стажування та підвищення кваліфікації тільки тих осіб, які мають намір отримати, підтвердити (продовжити)
або підвищити кваліфікацію судового експерта. До того ж у програмах підготовки цієї категорії працівників відсутні основи психологічної підготовки. Тож змушені констатувати: до сьогодні психологічної підготовки персоналу в судово-експертних установах не запроваджено, що, на нашу думку,
є прогалиною в загальній системі підготовки судових експертів.
Як вважає Н. А. Кочеткова, саме психологічна підготовка та діагностування персоналу сприятимуть покращенню кадрового забезпечення системи державної служби, а в пригоді практичній реалізації цього стануть «розробка та реалізація спеціальних технологій психологічної підготовки» 2.
Заслуговує на увагу думка Б. В. Дурняка з колегами про завдання психологічної підготовки кадрів, серед яких вони виокремлюють необхідність
формування таких морально-вольових якостей, як: рішучість, цілеспрямованість, психологічна стійкість у стресових ситуаціях, відповідальність
і здатність приймати правильні рішення 3. Дослідники вважають, що завдяки проходженню психологічної підготовки у працівника формуються
такі якості, як: самовладання, воля, колективність, психологічна стійкість
у стресових ситуаціях, здатність мобілізації знань для оцінювання ситуації,
аналітичне та креативне мислення, здатність виявляти причиново-наслідкові зв’язки 4. Ці науковці також наголошують на необхідності складання
планів психологічної підготовки персоналу 5.
Цікавою є думка Н. І. Баранюка щодо важливості для розвитку організаційної культури правоохоронних органів соціально-психологічних
аспектів, які цілком можна застосувати й до державних судово-експертних установ, а саме: корпоративність (почуття належності до конкретної
1
Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію … . URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0249-15 (дата звернення: 22.02.2021).
2
Кочеткова Н. А. Зазнач. твір. С. 1.
3
Дурняк Б. В., Сікора Л. С., Лиса Н. К., Мазур М. Н., Щерба Г. В. Зазнач.
твір. С. 205.
4
Там само. С. 206 —207.
5
Там само. С. 210.
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групи), високий професіоналізм, відповідальність перед державою, ідеологія відомчої свідомості. Учений доходить висновку про те, що співробітники правоохоронних органів поділяють цінності колективу, до якого
належать, а саме:
• його внутрішню атмосферу, «що визначає загальний “дух”», зрозумілий кожному працівникові, а також «основу його службової
спрямованості і настрою»;
• чіткий кодекс правил і норм службового спілкування та поведінки,
наявність певних традицій;
• панування чесності, порядності, сумлінності, взаємодопомоги, вимогливості до себе й до оточуючих 1.
На думку Н. І. Баранюка, організаційна культура — «це система соціально допустимих моделей поведінки, зразків внутрішньогрупової життєдіяльності (знань, умінь, навичок, формальних і неформальних правил
і норм, цінностей, моральних принципів, звичаїв і традицій), які підтримуються співробітником відомства та визначають загальні межі його поведінки, що узгоджуються з цілями і завданнями правоохоронної діяльності» 2.
В. Г. Бабенко та В. П. Остапович основними причинами кризи професійно-психологічної підготовки називають:
• відсутність умов для самореалізації, удосконалення та розвитку;
• погіршення іміджу спеціальності, помилковий вибір професії;
• нестабільність соціально-економічної ситуації;
• професійну деформацію особистості;
• дезадаптацію до діяльності;
• скорочення штатних посад;
• недостатню заробітну платню;
• складні побутові умови 3.
Потребує детального вивчення досвід Національної поліції України
з організації психологічної підготовки особового складу. Так, відповідно
до Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх
справ України від 26.01.2016 р. № 50 (далі — Положення МВС України),
психологічна підготовка є складовою загальнопрофільної підготовки співробітників Нацполіції (п. 1 розд. VІІ) 4.
Згідно із цим Положенням навчання з безпеки життєдіяльності
та психологічної підготовки має бути практично спрямованим і складати
Баранюк Н. І. Зазнач. твір. С. 8—9.
Там само. С. 12 —13.
3
Бабенко В. Г., Остапович В. П. Зазнач. твір. С. 248.
4
Положення про організацію службової підготовки працівників Національної поліції України : затв. наказом МВС України від 26.01.2016 р. № 50 (зі змін.
та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0260-16 (дата звернення:
23.02.2021).
1
2
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не менше ніж 30 % загального навчального часу із цього виду підготовки
(абз. 2 п. 2 розд. VІІ) 1.
У Положенні МВС України поняття «психологічна підготовка» визначено як «навчання, спрямоване на здобуття поліцейськими теоретичних
знань та оволодіння практичними уміннями і навичками, необхідними для
формування професійно-психологічної надійності, стійкості, готовності
до різноманітних умов службової діяльності, а також конструктивної комунікації з населенням» (абз. 15 п. 2 розд. VІІ) 2.
Це Положення (абз. 16 п. 2 розд. VІІ) 3 вимагає проводити заняття
з психологічної підготовки в навчальних групах за місцем служби й на навчальних зборах, а однією з вимог до їх проведення називає використання
інноваційних методів, технологій, інтерактивних форм навчання (ділових
ігор, моделювання ситуацій, тренінгів тощо). Формування «психологічної
надійності та стійкості поліцейських» потрібно також відпрацьовувати під
час проведення практичних занять з інших видів підготовки (абз. 17 п. 2
розд. VІІ Положення МВС України) 4. Згідно з абз. 18 п. 2 розд. VІІ 5 Положення МВС України, заняття із психологічної підготовки мають проводити
працівники підрозділів психологічного забезпечення органів (підрозділів)
поліції, закладів, установ поліції. До проведення занять можна залучати
фахівців профільних кафедр закладів вищої освіти, спеціалізованих підприємств, установ та організацій (за необхідності).
Слушною є думка В. П. Чудакової про те, що «атмосфера актуалізації
та переосмислення життя обумовлює потребу в різнобічно розвиненому
персоналі», здатному відповідати вимогам часу, орієнтуватися в різних ситуаціях, якому притаманні такі якості, як комунікабельність, спроможність
до саморозвитку й інновацій, стійкість до негативних виявів. Дослідниця
вважає, що в сучасних умовах на особливу увагу заслуговує рівень готовності працівників до інноваційної діяльності 6 та пропонує для змін і розвитку окремих осіб (і навіть цілих груп людей) проводити заняття в умовах
«відповідної спеціальної підготовки і консультацій (тренінгів-семінарів,
коучингів)» 7.
М. О. Сова зауважує, що переживання гострих емоційних станів працівником спричиняє стрес, який, зі свого боку, знижує продуктивність праці та погіршує її результати. На її думку, деструктивні психічні стани здатні
призвести до порушення дисципліни й законності, а в подальшому — до
Положення про організацію службової підготовки ... . URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/z0260-16 (дата звернення: 23.02.2021).
2
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
5
Там само.
6
Чудакова В. П. Зазнач. твір. С. 137.
7
Там само. С. 139.
1
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професійної деформації особистості 1. Науковиця вважає, що розроблення
та впровадження професійно-психологічної підготовки у відповідні програми підготовки кадрів матиме «практичну значимість для формування психологічної підготовленості до саморегуляції емоційних станів і поведінки
в екстремальних ситуаціях», «розвитку емоційно-вольової стійкості, само
владання та почуття впевненості у своїх силах» 2.
На переконання І. І. Газди, працівникам має бути притаманна «професійна надійність», яку він розуміє як «стійкість до екстремальних чинників діяльності», убачаючи в ній «стресостійкість, властивості нервової
системи, вольову саморегуляцію, організаційні та комунікативні вміння» 3.
Відповідно, дуже важливою є роль кадрового підрозділу установи в частині
якісного добору працівників на посади судових експертів. Упевнені, що належно організований процес прийняття на роботу співробітників, попереднє їх тестування й анкетування, співбесіда, досконале вивчення їхніх особистих якостей і документів (про освіту, трудової книжки, характеристик та
рекомендації з попередніх місць роботи тощо) дасть змогу вже на першому
етапі обіймання посади укомплектувати судово-експертну установу працівниками, які за своїми морально-психологічними якостями спроможні на
високому рівні виконувати обов’язки судового експерта.
Переконливими є висновки І. І. Газди щодо напрямів психологічного
забезпечення:
• професійно-психологічний відбір (проводиться підрозділом кадрового забезпечення під час комплектування посад);
• психологічний супровід працівника під час виконання посадових
обов’язків;
• професійно-психологічна підготовка;
• психологічна підтримка службових заходів 4.
Погоджуємося з думкою З. Р. Кісіль про те, що сьогодні у світі змінилося бачення процесу розвитку людини: зокрема, формулювання «освіта на
все життя» поступилося місцем новому — «освіта через усе життя» 5.
У сучасних реаліях існує необхідність постійного професійного зростання
персоналу, зокрема — завдяки проведенню психологічної підготовки.
О. В. Лазаренко пропонує такі основні форми психологічної підготовки
персоналу:
Сова М. О. Зазнач. твір. С. 138.
Там само. С. 148.
3
Газда І. І. Аналіз психологічних складових професійної надійності працівників органів внутрішніх справ. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія: психологічна : зб. наук. пр. Львів, 2014. № 2. С. 16.
4
Там само. С. 18.
5
Кісіль З. Р. До питання вдосконалення професіоналізації кадрів Національної
поліції України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх
справ. Серія : психологічна : зб. наук. пр. Львів, 2017. № 2. С. 27. URI: http://dspace.
lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/855 (дата звернення: 21.02.2021).
1
2
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•

«психологічна просвіта (лекції, доповіді, бесіди, виступи, пам’ятки, листівки, інформаційні аркуші)»;
• заняття на «розвиток необхідних психологічних якостей і станів»,
зорієнтовані на тренування персоналу діям у стресових ситуаціях;
• «спеціальні форми психологічної підготовки (тренінги, рольові
ігри, групові дискусії)»;
• самостійна робота працівників «щодо навчання прийомам і методам саморегуляції» (вольова мобілізація, заспокійливе дихання,
самопереконання та ін.) 1.
Заслуговують на увагу також висновки Я. О. Овсяннікової про те, що
психологічну підготовку персоналу слід здійснювати постійно (на роботі,
у навчанні та повсякденному житті), застосовуючи диференційований
підхід до кожного працівника — залежно від його категорії, часу роботи,
спеціальності, психологічних особливостей. Вона наголошує на послідовності й довготривалості процесу «професійно-психологічної підготовки
спеціаліста, який містить в собі комплекс організаційно-професійних, психологічних заходів та здійснюється за наявності урахування певних психологічних чинників і принципів» 2.
Поділяючи позиції згаданих науковців, зважаючи на вітчизняний
і світовий досвід роботи з персоналом, специфіку умов праці судових експертів державних судово-експертних установ України, констатуємо нагальну необхідність запровадити в систему їхньої професійної підготовки психологічну підготовку.
Організацію та проведення психологічної підготовки судових експертів
необхідно доручити підрозділам роботи з персоналом судово-експертних
установ і нещодавно створеним у їхньому складі відділам підвищення
кваліфікації, у зв’язку із чим потрібно відкоригувати положення про функціонування таких підрозділів. Пропонуємо так розподілити зазначені функції між названими підрозділами:
• підрозділ роботи з персоналом — добирає кандидатів на роботу,
контролює морально-психологічний клімат у колективі, пропонує
заходи щодо його покращення;
• відділ підвищення кваліфікації — безпосередньо організовує проведення психологічної підготовки.
1
Лазоренко О. В. Обґрунтування пропозицій керівникам прикордонних підрозділів щодо організації психологічної підготовки персоналу до несення служби
в прикордонних нарядах. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія: Психологічні науки : зб. наук. пр. Миколаїв,
2014. Вип. 2.12 (103). С. 119.
2
Овсяннікова Я. О. Ефективна психологічна підготовка до професійної
діяльності як засіб профілактики «синдрому» вигорання у працівників ДСНС
України. Вісник Національного університету оборони України. Київ, 2013.
Вип. 3 (34). С. 271—275.
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Слід наголосити на можливості введення до штату підрозділів роботи
з персоналом державних судово-експертних установ посади психолога, до
посадових обов’язків якого належатимуть тестування й анкетування співробітників під час їх прийому на роботу, їх подальший психологічний супровід, а також участь у теоретичних і практичних заняттях з психологічної
підготовки. Проте, ці питання доцільно докладно дослідити додатково.
Розглядаючи питання складових проведення психологічної підготовки
судових експертів, вважаємо за потрібне 30 % навчального часу приділити
теоретичній частині підготовки, а 70 % — практичній. Теоретична частина
підготовки має містити лекції, доповіді, бесіди, виступи, а практична —
тренінги, моделювання ситуацій і ділові ігри.
Необхідною передумовою успішного функціонування психологічної
підготовки судових експертів має стати розроблення програми психологічної підготовки, бажано — на рівні Міністерства юстиції України. До того ж потребують перегляду чинні програми підготовки з експертних
спеціальностей щодо їх доповнення елементами психологічної підготовки
з урахуванням специфіки кожної спеціальності.
Заняття з психологічної підготовки необхідно проводити на учбових
базах відділів підвищення кваліфікації судово-експертних установ із залученням співробітників підрозділів психологічних досліджень цих установ,
фахівців профільних кафедр закладів вищої освіти, спеціалізованих підприємств, установ та організацій. Із цією метою необхідно розробити наочну інформацію та застосовувати інформаційні технології.
Професія експерта належить до професій, пов’язаних зі стресовими
ситуаціями, які супроводжують виконання цієї роботи. Окремо слід зазначити, що трапляються випадки, коли на посади експертів претендують особи, психологічно не підготовлені до діяльності у специфічних умовах, що
в подальшому негативно впливає на виконання ними посадових обов’язків
і призводить до плинності кадрів, а також незадовільного морально-психологічного клімату в колективі. Подібним прикрим ситуаціям має завадити
застосування сучасних науково обґрунтованих методів і методик психологічної підготовки персоналу, що позитивно вплине на здатність експертів
працювати навіть у стресових умовах. Згадані методи й методики мають
бути практично спрямованими та доступними для опанування.
Основна передумова успішного функціонування психологічної підготовки судових експертів — це розроблення окремого нормативно-правового акту щодо організації професійної підготовки судових експертів державних судово-експертних установ Міністерства юстиції України, у якому
потрібно передбачити всі види підготовки експертів, зокрема — психологічну підготовку, а також розроблення єдиного для всіх установ Мін’юсту
методичного забезпечення такої кадрової підготовки.
Маємо наголосити на доцільності розроблення для практичної роботи методичних рекомендацій щодо проведення професійної підготовки
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кадрового складу судово-експертних установ Міністерства юстиції Укра
їни, додавши розроблення таких методрекомендацій до плану науково-
дослідних робіт Мін’юсту України як окрему тему НДР, що значно поліпшить діяльність цих установ.
Висновки. Отже, нормативно-правова база професійної підготовки судових експертів системи Міністерства юстиції України потребує вдосконалення. Започаткування психологічної підготовки судових експертів державних судово-експертних установ в системі Міністерства юстиції України
прискорить процес адаптації нових працівників до специфічних умов праці
судового експерта, сприятиме належному виконанню експертами своїх посадових обов’язків, покращить морально-психологічний клімат у колективі
та створить в установі корпоративну культуру.
Основний час психологічної підготовки судових експертів необхідно
приділити практичним заняттям із використанням інноваційних методів,
технологій, інтерактивних форм навчання, серед яких застосовувати ділові
ігри, моделювання ситуацій, тренінги, залучаючи до проведення цих занять працівників підрозділів психологічних досліджень судово-експертних
установ, фахівців профільних кафедр закладів вищої освіти, спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
Функції з організації психологічної підготовки мають бути покладені
на відділи підвищення кваліфікації державних судово-експертних установ,
поширивши їхні завдання та повноваження.
На порядку денному гостро постало питання розроблення програм
психологічної підготовки судових експертів, що має важливе практичне
значення для формування їхньої психологічної готовності до роботи на посадах.
Започаткування психологічної підготовки пов’язано з усією кадровою
політикою судово-експертних установ, створенням колективу професіоналів і корпоративної культури, де панує атмосфера згуртованості й зацікавленості у спільних результатах праці.
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О. В. Курдес
Особенности психологической подготовки судебных экспертов
как составляющей процесса адаптации к условиям труда
Целью статьи является обоснование необходимости включения в общую систему профессиональной подготовки судебных экспертов психологической подготовки как составляющей процесса адаптации к условиям
труда и надлежащего выполнения судебными экспертами своих должностных обязанностей, разработки нормативно-правового обеспечения
этой подготовки, а также путей её внедрения в работу с персоналом государственных судебно-экспертных учреждений.
Доказано, что действующая нормативно-правовая база профессиональной подготовки судебных экспертов системы Министерства юстиции Украины нуждается в дальнейшем совершенствовании. Считаем
необходимым разработать отдельный нормативно-правовой акт об организации профессиональной подготовки судебных экспертов государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Украины
и предлагаем добавить к плану научно-исследовательских работ Минис
терства юстиции Украины разработку таких методрекомендаций как
отдельную тему НИР.
Акцентировано внимание на необходимости психологической подготовки как приоритетном направлении работы по профессиональной подготовке судебно-экспертных кадров.
Ключевые слова: психологическая подготовка, персонал, адаптация,
работа в команде, тренинг, деловые игры, моделирование ситуаций.
О. Kurdes
Features of the psychological training of forensic experts as a component
of the adaptation process to working conditions
The article purpose is to substantiate the need to include psychological
training in the general system of professional training of forensic experts
as a component of the adaptation process to working conditions and proper
performance by forensic experts of their official duties, the development of
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regulatory support for this training, as well as ways of its implementation in
work with the staff of state forensic expert institutions.
It has been proved that the current regulatory framework for the professional
training of forensic experts in the system of the Ministry of Justice of Ukraine
needs further improvement. We consider it necessary to develop a separate
regulatory act on the organization of professional training of forensic experts of
state forensic institutions of the Ministry of Justice of Ukraine, and we propose
to add to the research work plan of the Ministry of Justice of Ukraine the
development of such guidelines as a separate topic of the research work (RW).
Attention is focused on the need for psychological training as a priority area
of work on the professional training of forensic experts.
Keywords: psychological training, staff, adaptation, teamwork, training,
business games, situation modeling.
Надійшла до редколегії 25.02.2021 р.
Курдес О. В. Особливості психологічної підготовки судових експертів як
складової процесу адаптації до умов праці. Теорія та практика судової
експертизи і криміналістики. 2021. Вип. 23. С. 110—122. DOI: 10.32353/
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Актуальні аспекти проведення круглих столів
на сучасному етапі розвитку
судово-експертних установ
На основі дослідження визначено проблемні аспекти проведення наукових заходів у форматі круглого столу у сфері експертної діяльності.
Розглянуто декілька способів вдалого проведення круглих столів у формі
проєктної роботи з чітким поділом етапів підготовки й конкретними
завданнями на кожному етапі. Розроблено рекомендації і запропоновано
рішення для ефективності проведення круглих столів на регіональному
й міжнародному рівнях.
Достовірність здобутих результатів і висновків забезпечено загальнонауковими та спеціальними методами дослідження, зокрема: спостереження, формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія,
абстрагування), а також системно-структурним.
Ключові слова: круглий стіл, ділова зустріч, бесіда, дискусія, інтерактивність, дослідження, судово-експертні установи.
Постановка наукової проблеми. Сутність сучасних міжнародних відносин — у розвитку потенціалу та співробітництві, підвищенні авторитету
й активізації діяльності правових інститутів. З огляду на це, зміна світових
реалій об’єктивно детермінує формування партнерства як принципу правової взаємодії, досягнення якого слід розглядати нині як головну мету та як
технологію розв’язання складних актуальних питань у судово-експертній
діяльності.
Судово-експертні установи є складовою відповідної системи, і їх діяльність сприяє з’ясуванню об’єктивної істини у справах про порушення норм
права, забезпеченню прав і свобод учасників кримінального провадження
через об’єктивне та справедливе судочинство, об’єктивне підґрунтя для
оцінювання результатів досудового розслідування.
© А. О. Томашевська,
О. В. Томашевський, 2021
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У сучасних міжнародних умовах співпраця з представниками інших
країн для органів досудового розслідування та судово-експертних установ
стає об’єктивною необхідністю. Виникає потреба не лише в удосконаленні вже наявних форм і методів ведення переговорів, а й у пошуку нових
форм співпраці між країнами на основі взаємних інтересів, із метою запобігти корупції та злочинності в Україні.
Ідея про важливість партнерства (як провідного принципу діяльності
демократичного суспільства) уже здобула визнання на міжнародному
рівні. Так, іще в Копенгагенській декларації про соціальний розвиток від
01.01.1995 р. зазначено про важливість гласності та підзвітності в управлінні державними органами та про необхідність розвитку партнерства
з вільними і представницькими організаціями громадянського суспільства 1.
На значення партнерства для ефективної роботи судово-експертних
установ і державних органів, для створення правової соціальної держави
неодноразово звертали увагу вітчизняні й закордонні науковці.
Судово-експертні установи України потребують довготермінового стратегічного партнерства у міжнародній правовій сфері, де б культивувалися
толерантні взаємини між учасниками. Співпраця має бути зорієнтована на
вдосконалення методів і методик експертної діяльності, систематичне розширення експертної компетенції та професійної майстерності, підвищення
ступеня визначеності експертних висновків, модернізацію методів підготовки експертних кадрів, обговорення проблемних питань.
Обмін думками дає змогу знаходити певні точки дотику, які б у подальшій роботі слугували відправним пунктом для пошуку загальних висновків, віднайдення наукової істини чи досягнення консенсусу в розв’язанні
якоїсь проблеми.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання розроблення
дієвих методів прийняття рішень у системі державного управління дослі
джували багато науковців (В. Д. Бакуменко, О. О. Бабінова, О. Г. Пухкал
та ін.) 2. Однак, питання методики проведення круглого столу не розглянуто в наукових публікаціях на належному рівні, особливо її специфікація
у сфері експертної діяльності (хоча питанню участі громадськості у процесах державотворення приділили увагу такі дослідники, як: В. І. Борденюк,
1
Конвенция о договоре международной автомобильной перевозки пассажиров
и багажа. Женева, 1973. (КАПП) // Treaty Serіes. Vol. 1774. N. Y., 2000. P. 109—162.
2
Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. Київ, 2012.
344 с. ; Бабінова О. О. Методи залучення громадськості до прийняття управлінських рішень: зарубіжний досвід. Ефективність державного управління : зб. наук.
пр. ЛРІДУ НАДУ при Президентові України ; за заг. ред. А. О. Чемериса. Львів,
2004/05. Вип. 6/7. С. 217—224.
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Є. П. Кушнарьов, С. О. Москаленко, О. В. Кулініч та ін.) 1. Науковці обґрунтували використання різноманітних технологій і методик побудови міцної
демократії в країні.
Більшість розвинених демократичних країн уже напрацювали значний
досвід у взаємодії органів публічної влади з громадськістю. Одним з основних методів співпраці громадськості та влади науковці називають відкрите обговорення, для якого (за всієї його демократичності) характерні певні
особливості — як організації такого обговорення, так і самого процесу обговорення.
Дослідження свідчать, що від різних симпозіумів, конференцій,
семінарів до 40 % коефіцієнта корисної дії спеціалісти отримують під час
неформального спілкування, яке часто має важливе змістовне значення
й істотно впливає на весь процес спілкування. Ефективність цієї бесіди
можна підвищити, надаючи їй організованого характеру у вигляді тематичних дискусій, тобто круглого столу.
Термін «круглий стіл» походить із середньовічних лицарських романів
про короля Артура: коли лицарі сідали саме за круглий стіл для того, щоб
між учасниками не точилося суперечок за краще місце. Пізніше розповіді
про круглий стіл поширилися європейськими фольклором і літературою 2.
Із плином часу неодмінним атрибутом дипломатичних переговорів
і міжнародних конференцій став круглий стіл. Вислів «сісти за круглий
стіл» нині означає рівність усіх учасників обговорення, мирні переговори,
доброзичливий обмін думками.
Мета статті — виявити проблемні зони у проведенні наукових заходів
у форматі круглого столу як засобу знаходження шляхів розв’язання виявлених проблем у сфері експертної діяльності на регіональному й міжнародному рівнях.
Викладення основного матеріалу дослідження. Термін «круглий
стіл» у сучасному значенні вживають із XX століття.
Це один зі способів організації обговорення гострих, складних і актуальних питань та обміну досвідом у професійній сфері. Кожен з учасників
має право під час обговорення спірного або дискусійного питання висловити свою точку зору. Нікому не дозволено поводитися зверхньо щодо решти
учасників. Слід поважати позицію кожного учасника. Критиці — ані деструктивній, ані конструктивній — тут місця немає.
Борденюк В. І. Децентралізація державної влади і місцеве самоврядування:
поняття, суть та форми (види). Право України. 2005. № 1. С. 21—25 ; Москаленко С. О. Взаємодія держави і громадських організацій як суб’єктів соціальної політики. Вісник НАДУ. 2006. № 4. С. 242—249 ; Кулініч О. В. Механізми взаємодії
органів державного управління та громадських організацій в реалізації молодіжної
політики в Україні : автореф. дис. … канд. наук. Харків, 2009. 19 с.
2
Попова М. К. Легенда о короле Артуре в культуре елизаветинской Англии //
Миф в культуре Возрождения. Москва, 2003. C. 294—300.
1
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Ця модель обговорення, зрештою, дає результати, які, зі свого боку, стають новими угодами.
Розглянемо проблеми, які найчастіше можуть стати на заваді успішному круглому столу, і низку рішень цих проблем. Під час дискусії значну
роль має досягнення інтерактивності у спілкуванні. Ключем до досягнення
інтерактивності є, зокрема, поєднання ретельного покрокового підготовчого процесу з рівноправним і толерантним обговоренням під час дискусії
у форматі круглого столу.
Дискусія у форматі круглого столу передбачає рівні можливості всіх
учасників обстоювати свою точку зору. На жаль, не завжди можна дійти
одностайності та згоди, дошукуючи спільних рішень поставлених проблем.
Виокремимо найбільш слабкі місця в підготовці та проведенні круглого
столу, які призводять до невдалих або посередніх результатів.
Часто причиною багатьох невдалих ділових зустрічей є недостатня аргументація та невміння розвинути й обґрунтувати свою точку зору. Така
проблема може виникати внаслідок занадто загального розуміння учасником свого завдання. Відповідно, розв’язати її можна шляхом деталізації ролей учасників. При цьому різноманітність думок під час бесіди, на відміну
від дебатів, значною мірою сприяє успіху ділової зустрічі.
Найбільша складність у проведенні успішного круглого столу — це
забезпечити справжню інтерактивність, яка надає безліч можливостей для
розв’язання конкретних проблем, оскільки є платформою для обміну думками з певного питання, і кожен учасник має змогу висловитися.
Як не дивно, через ту саму причину ділова зустріч може стати справжнісінькою проблемою — якщо не дотримати балансу між захопливою та
жвавою бесідою і порядком: не можна перетворювати дискусію на монотонний виступ опонента або некероване багатоголосне обговорення питання.
Причина останнього — невміння співрозмовників слухати й чути одне
одного. Зайва «зацикленість» на своєму виступі призводить до того, що
замість вдумливого вислуховування співрозмовників і адекватного реагування на їхні слова (тобто повноцінної участі у спілкуванні), опоненти
повторюють заготовлений текст свого виступу. Іншою крайністю є нетерпимість до протилежної думки й неготовність вислухати співрозмовника та
його доводи. Слід зазначити, що останнє трапляється набагато рідше, аніж
зайві пасивність і апатія.
На підставі аналізу проведених круглих столів розроблено низку рекомендацій. Зокрема, модераторові рекомендовано ретельно підготуватися
та продумати вступ, сформулювати конкретну, доволі вузьку тему дискусії
(наприклад, замість надто широкої теми віддати перевагу більш вузькій
і конкретній). Модератор повинен бути добре обізнаним із позицією кожного учасника та вміло переводити питання від однієї позиції до протилежної для жвавості дискусії. Учасники мають бути активними (не тільки
коли озвучують свою позицію, а й коли слухають виступи решти), сміливо
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висловлювати свою думку, бути готовими до обговорення проблеми з метою визначення можливих шляхів її розв’язання, мати певну позицію, теоретичні знання та практичний досвід.
Крім того, відсутність інтерактивності учасників на діловій зустрічі
значною мірою виявляється і в невмінні співрозмовників вчасно навести
необхідні аргументи на користь своєї позиції, щоб відреагувати на висловлювання опонентів.
Ще одна складність у проведенні круглого столу — коли співрозмовники через різні причини мають дуже нечітке уявлення про те, чого від них
очікують. Учасники по черзі беруть участь у виступі, але така ділова зустріч не викликає нічого, крім нудьги. Тому рекомендовано організовувати
круглий стіл у формі проєктної роботи, із чітким поділом етапів підготовки
й конкретними, так само чітко сформульованими завданнями на кожному
етапі.
Під час проведення наукових заходів можуть спіткати й такі проблеми,
як непередбачувана відсутність учасників за станом здоров’я (особливо модератора, VIP-гостей і доповідачів) та брак фінансового забезпечення.
Нині до проведення круглого столу існує декілька підходів, які вважаємо доречним розглянути в цій статті.
Найбільш поширеним способом проведення ділової зустрічі є нарада
у довільній формі, у якої немає чітко сформульованого порядку денного. Інколи на таких зустрічах навіть ніхто не головує, їх проводять із залученням
значної кількістю учасників у формі бесіди (наприклад, засідання комісії
або нарада науковців). У такому разі не ухвалюють жодних рішень. Метою
круглого столу, організованого в такий спосіб, є обмін думками 1.
Іншого способу організації та проведення ділової зустрічі потребує обговорення конкретного питання. Метою такої ділової зустрічі є висловлення, вивчення й узагальнення широкого спектру думок та ідей із порушеної
проблеми: кожний із учасників висловлює особисту думку щодо винесеного на обговорення питання 2.
У такому разі круглий стіл — це можливість обговорити суперечливі
питання, вивчити проблему з різних точок зору, звернути увагу на нез’ясовані проблеми та досягти консенсусу. Завданням проведення ділових зустрічей у такий спосіб є мобілізація й активізація учасників для розв’язання конкретних нагальних проблем.
Проведення ділової зустрічі передбачає: дотримання її учасниками певних правил, готовність співрозмовників обговорити проблему та визначити
можливі шляхи її розв’язання, а також наявність в учасників теоретичних
знань, певної позиції і практичного досвіду. Для створення ділової атмо
сфери й досягнення позитивного результату необхідно:
1
Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів : навч. посіб. Вінниця, 2002. 226 с.
2
Гах Й. М. Етика ділового спілкування : навч. посіб. Київ, 2005. 160 с.
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•

передбачити оптимальну кількість учасників (для аудиторії у 20—
30 осіб необхідний асистент, який забезпечує роботу технічних засобів для відео- й аудіозаписів; залучення значного кола фахівців
потребує двох ведучих);
• узгодити регламент виступів (зазвичай спільний регламент
виступів — 2 год, виступи учасників і фахівців — до 10 хв, участь
у дискусії — 3—5 хв);
• відповідно оформити приміщення (бажано, щоб круглий стіл був
дійсно круглим — це сприятиме груповому спілкуванню і максимальній участі всіх присутніх у дискусії) 1.
В організації та проведенні круглого столу виокремлюють три етапи:
підготовчий, дискусійний і завершальний 2.
Підготовчий етап містить:
• вибір проблеми (проблема має бути актуальною, гострою, мати
різні шляхи вирішення);
• підбір модератора (він керує проведенням ділової зустрічі, а тому
повинен на високому рівні знатися на методі нарощування інформації, мистецтві створення довірчої атмосфери, уміти підтримувати та вести дискусії, бути ерудованим і поінформованим);
• підбір диспутантів (диспутантами є міжнародні партнери, представники різних організацій та зацікавлені сторони інших виконавчих структур);
• підготовку сценарію (проведення круглого столу за заздалегідь
спланованим сценарієм дає змогу уникнути спонтанності та ха
отичності в його роботі).
• оснащення приміщення стандартним устаткуванням з метою підтримання ділової атмосфери (мультимедійними засобами, аудіо- та
відеотехнікою);
• консультування учасників (дають змогу виробити у більшості учасників певні переконання, які ці учасники надалі відстоюватимуть);
• підготовку необхідних матеріалів (у паперовому вигляді або на
електронних носіях: матеріали експресопитувань, статистичні дані
проведеного аналізу).
До дискусійного етапу належить виступ модератора, у якому визначено
правила проведення наради (засідання) у формі круглого столу, проблему,
регламент і поінформовано всіх учасників про спільні правила комунікації.
Завершальний етап містить:
• підбиття ведучим остаточних підсумків;
• вироблення рішень або рекомендацій, прийняття резолюції;
Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування : навч. посіб. 2-ге вид.,
перероб. і доп. Київ, 2002. 224 с.
2
Требін М. П. Круглий стіл // Політична енциклопедія ; редкол.: Ю. Левенець
(голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ, 2011. С. 377.
1
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• визначення спільних результатів проведеного заходу.
Слід зазначити, що процес спілкування є надзвичайно складним явищем, коли від окремих дій залежить успішність проведених переговорів
загалом.
На початку бесіди слід зорієнтуватися та спробувати налагодити контакт з партнером. Метою цього етапу є залучення уваги й інтересу партнера
до розмови та створення сприятливої атмосфери для спілкування. Це має
вирішальне значення для забезпечення бажання й готовності співрозмовника брати участь у бесіді.
Найраціональнішим початком спілкування є безпосередній перехід до
предмета розмови, без довгого вступу.
Передаючи повідомлення, слід висловити свою позицію так, щоб співрозмовник чітко зрозумів її. Усвідомити повідомлення буде легше, якщо
викласти його стисло, послідовно, логічно та зрозуміло. У передаванні
повідомлення важливу роль мають інтонація, темп розмови, тембр голосу,
вираз обличчя, міміка й жести. Після викладу початкового повідомлення
в бесіді ініціативу необхідно віддати партнерові 1.
Під час спілкування потрібно активно слухати, що передбачає не тільки розуміння змісту висловлювань, а й стимулювання висловлювань співрозмовника, відображення стану партнера, його інтересів, демонстрування
уваги до нього.
Визначають три основні форми слухання: уточнення, підтримка ви
словлювання, коментування 2.
Уточнюючи — переконатися в адекватному розумінні співрозмовника.
Підтримуючи висловлювання, необхідно дати співрозмовникові змогу висловити свою позицію; коментуючи — висловити свою думку.
Аргументи мають бути зрозумілими, переконливими, простими та
точними. Фаза аргументування спрямована на логічне пов’язування ідей,
чітке визначення розбіжностей, вплив на позицію співрозмовника. Докази
слід подавати в коректній формі. Спосіб переконання необхідно будувати,
зважаючи на особливості темпераменту партнера. У пригоді також стане
принцип наочності.
Етап підбиття підсумків передбачає в оформленні взаємних зобов’язань і визначенні конкретних дій для виконання й контролю за фіксуванням
домовленостей. Нотатки, зроблені в присутності співрозмовника, свідчать
про серйозне ставлення до ухвалених рішень.
Вихід із контакту передбачає: звернути увагу на партнера, змалювати
перспективи співпраці, продемонструвати свою зацікавленість у дотриманні домовленостей, подякувати за участь. Форма, у якій відбувається
Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування : навч. посіб.
3-тє вид., стереотип. Суми ; Київ, 2005. 224 с.
2
Зубенко Л. Г., Нємцов В. Д. Культура ділового спілкування : навч. посіб. Київ,
2002. 200 с.
1

129

Загальні положення судової експертизи

завершення бесіди, має сприяти створенню атмосфери взаємоповаги. Якщо
розмова затягується, її необхідно спрямувати на поточні справи: так можна,
не створюючи відчуття незручності, дати зрозуміти співрозмовникові, що
необхідно завершувати бесіду 1.
Організовуючи круглі столи, потрібно також враховувати розташування учасників за столом: це має неабияку роль в успіху його проведенні.
Розглянемо проблеми, які можуть виникати між учасниками дискусій у разі
їх розташування за стандартним столом (прямокутним, круглим, квадратним), і визначимо, яке з них є оптимальним за певних обставин.
У процесі досліджень встановлено, що, сидячи один навпроти одного,
кожен учасник спілкування підсвідомо ділить стіл на дві рівні території,
при цьому кожен претендує на власну територію та захищатиме її в разі
зазіхань. Якщо учасники не бажають спілкуватися один з одним за столом,
то вони дотримуються незалежної позиції. Таку ситуацію зазвичай розцінюють як відсутність зацікавленості й вороже ставлення людини, чиї територіальні межі було порушено. За потреби відвертої розмови між учасниками такого розташування варто уникати 2.
Здавна вважали, що стіл слід орієнтувати на одну зі сторін світу. Давні
люди вірили, що, сидячи обличчям на північ, можна розраховувати на успіх
у справах. Відчуття волі та схильність до ризику можна забезпечити поверненням обличчям на південь. Звернене на схід обличчя віщує винахідливість і динамічність. Розташування у західному напрямку має забезпечити новими творчими ідеями.
Щодо квадратного столу, то він сприяє створенню стосунків суперництва рівних за статусом учасників. Такі столи є ефективними для підкреслення субординації або для проведення нетривалої ділової бесіди. При
цьому налагодити співпрацю швидше вийде з тією людиною, яка сидить за
столом поруч із вами. Людина, яка сидітиме праворуч від вас, розумітиме
вас краще, аніж людина ліворуч. Водночас та, хто сидить просто навпроти
вас, чинитиме найбільший опір. Загалом вважають, що квадратний стіл не
сприяє налагодженню атмосфери довіри.
У разі використання прямокутного столу гості, яких розміщено в різних кінцях столу, ризикують залишитися поза бесідою, що відбувається
в центральній частині столу. Чільну позицію посідатиме та здійснюватиме
той, хто не сидітиме спиною до дверей 3.
Практикою доведено, що атмосфері невимушеності сприяє неофіційний круглий стіл: він є найкращим засобом проведення ділової зустрічі людей однакового соціального статусу, оскільки кожному за столом надано
Кубрак О. В. Зазнач. твір.
Білик Е. Сучасна енциклопедія етикету: 1000 правил і корисних порад ; пер.
з рос. О. Росінської. Донецьк, 2005. 382 с.
3
Статінова Н. П., Радченко С. Г. Етика бізнесу : навч. посіб. Київ, 2001. 280 с.
1
2
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однаковий простір. За таким столом жодний із гостей не опиниться поза
групою і жодний не претендуватиме на першість.
Висновки. На сучасному етапі модернізації судово-експертної діяльності й активного співробітництва проведення круглих столів сприятиме
демократичному розвитку правових відносин в умовах глобалізаційних
змін і формуванню консенсусу як ефективного механізму взаємодії у міждержавних відносинах. Обговорення проблем, обмін думками, налаго
дження тісних контактів, пошук додаткових можливостей і дискусія під
час обговорення особливих, «гарячих» питань надає круглому столу динамічності й ексцентричності. Їх проведення сприятиме обміну досвідом
і пошуку найбільш раціональних шляхів розв’язання проблем, зумовлених
діяльністю судово-експертних установ.
За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що запропоновані інновації не претендують на остаточне вирішення відповідних
проблем у проведенні круглих столів і можуть стати підґрунтям для вибору
найбільш прийнятного варіанту розв’язання цих проблем завдяки широкій
і коректній науковій дискусії.
References
Babinova, O. O. (2004/05). Metody zaluchennia hromadskosti do pryiniattia upravlinskykh rishen: zarubizhnyi dosvid. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia : zb. nauk. pr.
LRIDU NADU pry Prezydentovi Ukrainy ; za zah. red. A. O. Chemerysa. Lviv.
Vyp. 6/7 [in Ukrainian].
Bakumenko, V. D. (2012). Derzhavno-upravlinski rishennia : navch. posib. Kyiv [in
Ukrainian].
Bilyk, E. (2005). Suchasna entsyklopediia etyketu: 1000 pravyl i korysnykh porad ; per.
z ros. O. Rosinskoi. Donetsk [in Ukrainian].
Bordeniuk, V. I. (2005). Detsentralizatsiia derzhavnoi vlady i mistseve samovriaduvannia: poniattia, sut ta formy (vydy). Pravo Ukrainy. № 1 [in Ukrainian].
Chmut, T. K., Chaika, H. L. (2002). Etyka dilovoho spilkuvannia : navch. posib. 2-he
vyd., pererob. i dop. Kyiv [in Ukrainian].
Hakh, Y. M. (2005). Etyka dilovoho spilkuvannia : navch. posib. Kyiv [in Ukrainian].
Zubenko, L. H., Niemtsov, V. D. (2002). Kultura dilovoho spilkuvannia : navch. posib.
Kyiv [in Ukrainian].
Halushko, V. P. (2002). Dilovyi protokol ta vedennia perehovoriv : navch. posib. Vinnytsia
[in Ukrainian]
Konventsyia o dohovore mezhdunarodnoi avtomobylnoi perevozke passazhyrov y bahazha. Zheneva, 1973. (KAPP) // Treaty Series. Vol. 1774. N. Y., 2000 [in Russian].
Kubrak, O. V. (2005). Etyka dilovoho ta povsiakdennoho spilkuvannia : navch. posib.
3-tie vyd., stereotyp. Sumy ; Kyiv [in Ukrainian].
Kulinich, O. V. (2009). Mekhanizmy vzaiemodii orhaniv derzhavnoho upravlinnia ta hromadskykh orhanizatsii v realizatsii molodizhnoi polityky v Ukraini : avtoref. dys.
… kand. nauk. Kharkiv. 19 s. [in Ukrainian]
Moskalenko, S. O. (2006). Vzaiemodiia derzhavy i hromadskykh orhanizatsii yak sub’iektiv sotsialnoi polityky. Visnyk NADU. № 4 [in Ukrainian].
131

Загальні положення судової експертизи

Popova, M. K. (2003). Lehenda o korole Arture v kulture elyzavetynskoi Anhlyy // Myf v
kulture Vozrozhdenyia. Moskva [in Russian].
Statinova, N. P., Radchenko, S. H. (2001). Etyka biznesu : navch. posib. Kyiv [in
Ukrainian]
Trebin, M. P. (2011). Kruhlyi stil // Politychna entsyklopediia ; redkol. : Yu. Levenets
(holova), Yu. Shapoval (zast. holovy) ta in. Kyiv [in Ukrainian].

А. А. Томашевская, О. В. Томашевский
Актуальные аспекты проведения круглых столов
на современном этапе развития судебно-экспертных учреждений
В современных международных условиях сотрудничество с представителями других стран для органов досудебного расследования и судебно-экспертных учреждений становится объективной необходимостью.
а это требует не только совершенствования уже существующих форм
и методов ведения переговоров, но и поиска новых форм сотрудничества
между странами на основе взаимных интересов.
Целью данной статьи является выявление проблемных зон в проведении научных мероприятий в формате круглого стола как средства
нахождения путей решения обнаруженных проблем в сфере экспертной
деятельности на региональном и международном уровнях. Разработаны
рекомендации для эффективности проведения круглых столов.
В процессе исследования определены основные проблемы, приводящие к неудачным круглым столам из-за несогласованности, отсутствия
интерактивности, недостаточной аргументационной базы, неуправляемого многоголосого обсуждения, неумения обосновать и развить свою
точку зрения.
На основании анализа проведённых круглых столов разработан ряд рекомендаций и рассмотрено несколько способов удачного проведения в форме проектной работы с чётким разделением этапов подготовки и распределением конкретных задач на каждом этапе.
Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена благодаря общенаучным и специальным методам исследования, являющимся
средствами научного поиска, в частности — наблюдению и формальной
логике (анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, абстрагирование);
системно-структурный метод использовали для определения особеннос
тей проведения деловых встреч.
Внедрение в экспертную практику указанных рекомендаций при проведении деловых встреч будет способствовать поиску рациональных путей
решения проблем, обмену опытом на региональном и международном уровнях с экспертами ведущих стран мира.
Ключевые слова: круглый стол, деловая встреча, беседа, дискуссия,
интерактивность, исследования, судебно-экспертные учреждения.
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A. Tomashevska, O. Tomashevsky
Topical aspects of round table holding at the current stage
of forensic science institutions development
In modern international conditions, cooperation with representatives of
other countries is becoming an objective need for pre-trial investigation bodies
and forensic science institutions. And it requires not only the improvement of
current forms and methods of negotiations but also the search for new forms of
cooperation between countries based on mutual interests.
The Article purpose is to identify problem areas in holding scientific events in
round table format as a means of finding solutions to detected issues in the field
of forensic science at the regional and international levels. Recommendations for
enhancing efficiency in round tables holding have been developed.
While research, the main issues leading to unsuccessful organization of
round tables as a result of inconsistencies, lack of interactivity, insufficient
argumentation framework, uncontrolled polyphonic discussion, inability to
justify and develop their point of view have been considered.
Referring to the analysis of held round tables, a number of recommendations
have been created and several methods have been developed for successful
holding in the form of project with a clear division of preparation stages and
allocation of specific tasks at each stage.
Validity of obtained results and conclusions is ensured thanks to general
scientific and special research methods, being means for research, in particular
for observation and formal logic (analysis, synthesis, deduction, induction,
analogy, abstraction); the systemic and structural method was used to define
peculiarities in holding of business meetings.
Implementation of these recommendations into forensic expert practice
while business meetings will contribute to search for rational ways of problems
solution, exchange of experience at the regional and international levels with
forensic experts from leading countries of the world.
Keywords: round table, business meeting, conversation, discussion,
interactivity, research, forensic science institutions.
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Topical issues of handwriting analysis of signatures
performed with a significant gap in time
At the present stage, the objects of forensic handwriting analysis are
signatures performed with a significant gap in time. In this case, such objects
are both signatures in studied documents, made at different intervals and studied
signatures performed in relation to the comparative material with a time gap.
Establishing stability of signature signs depending on performing time is
possible taking into account characteristic signs of the stages of the signature
handwriting formation. Since the factors causing changes in signatures are
a lengthy process of forming the signature skill and the amount of signature
practice (that is how often a person has to sign). While research on signatures that
are at the formation stage, different signs, established together with significant
coinciding signs can indicate a further improvement of movements. In persons
© O. Drobysheva, D. Gaydamakina,
O. Cataraga, S. Alămoreanu, 2021
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of middle age (30-60 years old) who have a formed signature handwriting,
significant changes do not occur over time until they stop practicing writing. While
research on elderly people signatures along with the established coinciding signs,
differing ones appear: signs of ataxia, decreased coordination of movements, low
coherence of written signs, etc. These signs indicate degradation of movements
due to physiological changes in the body in old age and a decrease in writing
practice including practice of performing signature.
Considering the above, research on signatures performed with a significant
time gap is a rather complicated process that often causes difficulties when
forensic expert evaluates revealed signs. Within the framework of this research
paper, the authors focused on some topical issues existing in modern forensic
expert practice of handwriting analyses of signatures performed with a significant
time gap.
The state of development of modern practical handwriting studies requires
improvement of methodological approaches to this type of research. Currently,
forensic experts are conducting R&D on the topic: “Improving research methods
of signatures performed with a significant gap in time” which relevance is due
to the need to improve forensic expert algorithm while handwriting research on
signatures performed with a significant gap in time, as well as requirements of
modern scientific standards.
Keywords: identification handwriting signs; signature; signature strength;
stages of signature handwriting formation ; handwriting analysis of signatures
performed with significant time gap
Formulation of Research Problem. At the present stage, the forensic
handwriting analysis objects are often signatures performed with a significant
gap in time. Such handwriting objects are found in various notarial and banking
documents, wills, contracts, power of attorney, statements and other documents.
Currently, the Register of Methods of Forensic Examinations of the Ministry
of Justice of Ukraine has Methods for research on signatures performed with
a significant gap in time, however, it lacks an algorithm for forensic expert
sequence of actions while handwriting analysis of these objects. Taking
into account urgent needs of methodological forensic science support, this
Methodology needs to be updated in order to be further used in forensic expert
practice.
Analysis of current practice of conducting forensic examinations indicates
that judicial and investigative bodies quite often have a need to address issues
related to research on signatures performed with a significant gap in time. We
believe that improving research methods of such handwriting objects is one of
the urgent current needs.
Lack of modern methodological approaches to identification research on
signatures performed with a significant gap in time causes some difficulties
for handwriting experts. This is due to peculiarities of comparative material
preparation and subsequent separate and comparative research including
135
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explanation of nature of differences and coincidences of common and individual
signs in signatures performed with a significant time gap, determining detection
frequency of established signs, differences explanation. The latter makes it
possible to identify the most stable signs in signatures performed with a significant
gap in time; characteristic signs of particular person signature.
Improving methodological approaches to the research on signatures
performed with a significant gap in time, requires consideration of research
on these rather complex graphic objects taking into account generalization of
forensic expert practice at the present stage of handwriting analysis that will use
methodological principles for identifying identification issues of such graphic
objects and create an up-to-date algorithm of consecutive forensic expert actions
for handwriting analysis of signatures performed with a significant gap in time
and for their further application in forensic expert practice and while training of
new professionals in forensic handwriting analysis.
Analysis of Essential Researches and Publications. Many scientists have
paid attention to the topical issue of research on signatures performed with
a significant gap in time. Here are some of the names of those who have made
significant contributions to research on handwriting objects.
V. V. Tomilin, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor
of Medicine, Professor studying anatomical and physiological foundations of
writing 1 considers the issues of formation mechanisms of writing skills taking
into account psychophysiological analysis of basic properties of formed writing
skills, specifics of changes in writing and motor skills of different age groups (in
particular, changes due to certain diseases, general intoxications and mechanical
injuries) 2.
Among research papers in handwriting field should be noted the dissertation
of I. M. Mozhar, PhD in Law, where the researcher carefully considers the
peculiarities of research methods of manuscripts and signatures performed with
a significant gap in time3. In other research papers, she develops methodological
approaches to research on this type of objects 4: In particular, performed with

Томилин В. В. Основы судебно-медицинской экспертизы письма. Москва,
1974. С. 67—85.
2
Id. Физиология, патология и судебно-медицинская экспертиза письма. Мос
ква, 1963. С. 20—52, 52—84.
3
Можар И. М. Криминалистическая экспертиза рукописей и подписей,
выполненных с разрывом во времени, в уголовном и гражданском судопроизводстве :
дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1966.
4
Id. Исследование рукописных текстов, выполненных с разрывом во времени /
Судебно-почерковедческая експертиза : пособ. для экспертов-почерковед. и судеб.следств. работников ; отв. ред.: А. И. Манцветова, В. Ф. Орлова, Е. Е. Доброславская.
Москва, 1971. С. 97—116, 313—323.
1
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a significant time gap by elderly 1, theoretical issues of stability of handwriting
signs depending on performing time 2, etc.
V. V. Lipovskyi considered the issue of individuality of signatures 3 and
important issues of forensic examination of signatures performed with a gap in
time 4, in particular, on behalf of elderly and old age people 5.
In research papers, handwriting experts, such as V. G. Abrosimova,
L. G. Grinenko, O. I. Suetnova, developing methodological principles for
research on such objects6, clarified nature of stability and regularity of changes
in handwriting features, considered the use of comparative material, performed
with a gap in time7.
Article Purpose: analyze theoretical aspects and literature sources on
research on signatures performed with a significant gap in time; consider stability
concept of signature signs depending on performing time (taking into account the
formation stages of signature handwriting); reveal topical issues arising against
forensic experts while research on signatures performed with a significant gap
in time (by summarizing expert practice of forensic science institutions of the
Ministry of Justice of Ukraine); determine modern methodological approaches
to possibilities of handwriting research of signatures performed with a significant
gap in time.
Main Content Presentation. Handwriting analyses of signatures performed
with a significant gap in time are carried out quite often. In this case, such
objects are both signatures performed at different intervals of time and signatures
performed relative to comparative material with a gap in time.
Id. Криминалистическое исследование подписей, выполненных с большим
разрывом во времени, лицами преклонного возраста. Вопросы криминалистики
и судебной экспертизы : мат-лы науч. конф. Душанбе, 1962. С. 172—174.
2
Id. Устойчивость признаков почерка в зависимости от времени. Рефераты
докладов объединенной науч. конф. Киев, 1956. С. 14—16.
3
Липовский В. В. О некоторых вопросах проблемы индивидуальности подписи.
Рефераты докладов второй науч. конф. Ташкент. НИИСЭ, посвящ. вопросам
судебн. экспертизы. Ташкент, 1961. С. 96—99.
4
Id. Некоторые вопросы устойчивости подписей во времени. Вопросы
криминалистики и судебной экспертизы : мат-лы науч. конф. Душанбе, 1962.
С. 196—199.
5
Id. Устойчивость признаков подписей, выполненных лицами пожилого
и старческого возраста в необычных условиях. Криминалистика и судебная
экспертиза. 1984. Вып. 29. С. 76—81.
6
Гриненко Л. Г., Абросимова В. Г. Методические принципы исследования
подписей, выполненных с разрывом во времени. Актуальные вопросы судебной
экспертизы и криминалистика на современном этапе судебно-правовой реформы :
сб. науч.-практ. мат-лов (к 75-лет. основан. ХНИИСЭ). Харьков, 1998. С. 54—55.
7
Абросимова В. Г. До питання про ідентифікацію виконавця підпису,
виконаного з великим розривом у часі відносно часу виконання порівняльних
зразків. Криміналістика та судова експертиза. 2000. № 49. С. 65—69.
1
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The immediate object is handwriting information of an identification nature
contained in the above mentioned signatures.
Establishing stability of the signature signs depending on performing time is
possible taking into account the formation stage of signature handwriting. Let us
consider the characteristics of each stage.
Despite the same psychophysiological process of handwriting and signature
formation, the signature stereotype is more mobile over time than handwriting
stereotype. Factors that cause changes in signatures are the long process of
formation of signature skills and the amount of practice of signing (i.e. how
often a person has to sign).
While research on signatures that are at the formation stage, discrepancies
established together with significant similarities can indicate further improvement
of movements. This is most often expressed in changes: transcription, tempo,
structure of movements, arrangement and coherence of written characters,
as well as the type of connection, length and placement of movements while
performing letters and their elements relative to the line, shape of movements in
initial and final strokes letters. These discrepancies should be carefully analyzed
by expert while comparative research. Then they are considered insignificant
and explained by improvement of movements while forming signature.
In such cases, in the signatures executed later it was established similarities
together with those that appeared form a new set of individual signs of signature
of this person while subsequent performing period.
It should be noted while research on signatures formed (in case of availability
of transcription discrepancies, some general and individual signs and lack of
coincidences), forensic expert cannot reach a negative conclusion about identity.
This is due to the fact that person whose signature samples are being studied by
professional did not have a signature at performing time. As a result of further
subscription practice, signature signs can change significantly. Therefore, in
such cases, it is impossible to resolve the issue of executors of signatures being
formed without sample signatures performed at the same time.
Middle aged people (30-60 years old) who have formed a signature
handwriting do not experience significant changes in their signatures over time
until they stop writing practice, due to retirement, for example.
Only if there are some insignificant discrepancies in formed signatures
performed with a significant time gap, forensic expert explains this by
circumstances known to him from the case file (for example, sharp increase or
decrease in practice of signature performing).
If while research on analyzed signatures insignificant discrepancies
are found, it indicates a certain improvement of movements, for example,
insignificant discrepancy of transcription towards reduction of number of
letterless signature elements, some general (coherence and arrangement) and
separate signs (connection type) of movements while performing letters and
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their elements, the location of the start end points or connection of movements
relative to the string line).
It should be noted that people with extensive signature practice can have
several signature variants: from full, so-called official, to abbreviated, typical for
use in single-character documents of a significant number. In addition, during
this period of life there is usually a change of surnames (for example, in persons
who marry), that leads to a change in signature transcription.
These discrepancies can be considered typical signs due to further
simplification of movements in the signature due to frequent performance
and therefore insignificant. Coincidence of common features (size, slope),
as well as stable, significant and rare, individual features form an individual
set, characteristic signature of a particular person. They can be enough for
a categorical positive conclusion about identity.
Research on signatures of elderly and old age people together with the
established similarities reveal differences: signs of ataxia, decreased coordination
of movements, low coherence of written signs and large arrangement, type
of connection, tortuosity and angularity while performing rectilinear and arc
elements of letters , form of movements in initial and final strokes that are
available in the later execution of signatures. These signs indicate degradation of
movements due to physiological changes in the body in old age and a decrease
in writing practice including practice of signing. These discrepancies should be
explained by circumstances of the case known to forensic expert and recognized
as insignificant1.
However, in the signatures of the elderly with a significant gap in time remain
convergent transcription and such common features as the degree of elaboration,
constructive simplicity of movement, size, inclination, as well as individual
(shape when performing basic elements of letters, direction of movement, length
and location movements while performing letters and elements relative to each
other). If these coincidences are significant and their stability is established in the
signatures of elderly, in their totality they individualize the signature of a certain
person and are the basis for a positive conclusion about the identity.
In some cases, due to signature characteristics in different periods of its
implementation (when these signs are denominated and in availability of samples
belonging to different periods of human life), we can speak about the relative age
of person while performing investigated signature.
Given the above, research on signatures performed with a significant gap in
time is a rather complex procedure causing difficulties in assessing identified
signs by handwriting expert . In addition, in some cases it is very difficult to trace
stability of the performer signature handwriting over a long period of time.
Чепульченко Т. А. Дифференциация возрастных изменений почерка (пожилой
и старческий возраст, молодой и средний возраст) и подражания «старческому»
почерку. Проблемы комплексного криминалистического исследования подписей :
мат-лы Всесоюз. науч.-практ. семинара. Москва, 1986. С. 68—73.
1
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Within the framework of this research paper, the authors considered topical
issues that are available in the modern forensic expert practice of handwriting
research on signatures made with a significant gap in time.
Here are some examples of forensic handwriting analyses on such issues.
For conducting a forensic handwriting reanalysis of a civil case, originals of
investigated documents were received: a lifetime maintenance agreement for
2007 and a bank account opening agreement for 20041. Forensic expert who
conducted the initial handwriting analysis came to the probable conclusion
that M. had signed on his behalf in the 2007 lifetime maintenance agreement.
Research incompleteness is due to the fact that the comparative material was
provided in limited quantity and performed with a significant time gap 2.
The issue of the signature executor identification on behalf of M. in submitted
documents was raised for the decision of forensic handwriting reanalysis.
The signature under research on behalf of M. in lifetime maintenance
agreement for 2007 had a full letter transcription: “М-е-р-к-у-л-о-в”. The
signature was made by movements of a simple structure, a high elaboration
degree at a quick pace. Letter size and acceleration are average, right slope,
average connectivity. The study signature in the bank account opening agreement
for 2004 had the following transcription and coherence: conditionally read the
letter “И” + letterless strokes + flourish. This signature was performed through
simple structure movements of a high degree of elaboration at a rapid pace (see
Figs. 1-2).

Fig. 2
Fig. 1
Fig. 1-2. Researched signatures on behalf of M.
Samples of M.’s signature and handwriting, performed while 1972-1974 in
student notes, diaries and Military ID Card when he was 15-18 years old, were
provided for reanalysis.
Signature samples of specified period were performed in full letter
transcription, performing pace is closer to the average, coherence is almost
solid, size of the letters is from medium to large.
The second part of the samples of M.’s signature was performed while 20162017, at the age of about 60, some of them were in applications of the pension
case. The signatures were also characterized by a high degree of elaboration
but were executed at a pace from fast to slow. In addition, in the signature
handwriting there were violations of coordination of movements of the 1st group
1
2

Архів ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (ХНДІСЕ) за 2019 р.
Архів ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (ХНДІСЕ) за 2018 р.
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(tortuosity and angularity while performing rectilinear and arc elements of letters,
availability of initial and final reflex strokes), as well as violations of coordination
of movements of the 2nd group. Line and unstable placement of movements
vertically and horizontally while performing letters and their elements). There
was an unstable size of letters: from lowercase to uppercase, slope varied from
vertical to right. Coherence of movements was almost non-existent, acceleration
and arrangement while performing the written signs increased.
M. performed a small number of samples at the age of 40-44 (while about
1994 to 2000). The signatures were made in formed written movements, at a fast
pace, they had both a complete letter transcription and a simplified structure:
“Мрк” + letterless strokes + flourish, “M” + letterless strokes + flourish (see
Fig. 3-9).

Fig.3. Sample signature of M. at the age of 17 years

Fig. 4
Fig. 5
Fig. 4-5. Samples of M.’s signature at the age of 40-44

Fig. 6. Sample signature of M. at the age of 60 years
Through carefully comparing studied signatures with the existing groups
of samples of M.’s signature, forensic experts established coincidence of the
movement degree, some general and informative signs: the shape and direction
of movements, connection, length and placement of movements vertically and
horizontally, placement of start and end points, the type of connection while
performing letters and their elements.
Given the above, forensic experts came to categorical conclusions as for
performing studied signatures by M. himself.
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Analysis of the identified discrepancies and their localization indicated they
were characteristic of M.’s handwriting at different times of execution, as they
appeared in signature handwriting formed while writing practice: transition to
fast writing, change of transcription from full letter to simplified, as well as
diagnostic signs that were found in samples of a later period.
Unfortunately, forensic experts are not always able to resolve the issue of
identifying executors of signatures performed with a gap in time. An example is
the report on impossibility of providing the conclusion of forensic handwriting
analysis which solution was the issue of performing signature on behalf of Є. in
the receipt for 2016, Є. himself or another person 1.
For a comparative research, three samples of Є.’s signature were provided
in applications for 2004 and 2006 on award of a disability pension and in the
application for 2007 on the award/recalculation of a pension. In response to the
experts’ request for additional materials, the judge noted: “Due to Є.’s death in
2017, it is not possible to provide other signature samples”.
The studied signature was made by movements of a simplified structure, it
had a limited amount of graphic material: “E” + flourish. In addition, there were
violations of movement coordination of the 1st group: blunt start of movement
during the execution of the first element of the letter “E”, small tortuosity and
angularity, unmotivated stops of the typewriter.
Through comparing the studied signature with samples of Є.’s signature,
coincidences of signature transcription, size, acceleration, inclination and
individual features were established: structure of movements according to the
degree of complexity while performing the “E” letter , direction of movements
during execution and connection of its elements, placement vertical and horizontal
movements. In addition, in the provided samples there were no coordination
violations of movements and some discrepancies of separate signs were established.
Therefore, the provided comparative material, made much earlier than
the studied signature could not be a basis for tracking changes in general and
individual sings, in particular identifying nature and location of diagnostic sings
that can appear over time in the signature Є’ handwriting, moreover, according to
the case file, the document under research was drawn up shortly before Є.’ death
who had numerous illnesses.
Based on generalization of forensic expert practice, it is determined that
resolving forensic expert tasks traditionally divided into three stages of research:
preparatory, analytical, synthesizing when research objects are signatures
performed with a significant gap in time 2.
Архів ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (ХНДІСЕ) за 2019 р.
Гриненко Л. Г., Суєтнова О. І. Щодо питання про дослідження підписів,
виконаних з розривом у часі. Экспертное обеспечение правосудия на современном
этапе судебно-правовой реформы : сб. науч.-практ. мат-лов (к 10-лет. основан.
Крым. отделен. НИИСЭ им. Засл. проф. Н. С. Бокариуса). Симферополь. 2000.
С. 32—38.
1
2
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Given research peculiarities of signatures performed with a significant gap in
time, specifics and nature of objects, attention should be paid to the preparatory
stage: preparation of materials for forensic handwriting analysis.
Firstly, if expert found significant discrepancies between general and
individual signs in investigated signature and in the samples, it is necessary
to apply for comparative material made as soon as possible before performing
investigated signature. In case of dissatisfaction with the petition taking into
account discrepancies observed in the investigated signature, it is very difficult
and sometimes impossible to conduct an identification research and reach
a categorical conclusion.
Sufficient comparative material is also required including samples of
signature of the person being inspected performed at different times. This allows
forensic expert to trace individuality of the signature over time at different stages
of its formation. In addition, information about the intended signatory (year of
birth, profession, large or small writing practice, health status, etc.) plays an
important role.
If forensic expert finds significant discrepancies between sings in the samples
and in investigated signature, then a categorical conclusion can often be reached
only in tin case of availability of samples as close as possible to performing
period of the signature being verified.
At the analytical research stage, general and individual features are
thoroughly studied. The identified convergent signs are carefully analyzed,
paying attention to identification significance and frequency of detection of each
of them. At this stage, it is necessary to pay attention to signature practice of the
person and nature of changes that could be due to the signature formation over
time, given the age, profession, subscription practice, health status of probable
signature executor. If discrepancies are identified, forensic expert should also
carefully analyze them.
While research the most difficult is the synthesizing stage. Forensic expert
should determine identification significance and materiality of identified signs,
explain nature of their origin, evaluate them accordingly.
Conclusions. Thus, given the difficulties arising while research on signatures
performed with a significant gap in time, the state of development of modern
practical handwriting requires improvement of methodological approaches
to this type of research (by updating them based on modern requirements),
generalization of a significant volume as an experimental array and forensic
expert practice.
Currently, forensic experts of NSC «Hon. Prof. M. S. Bokarius FSI» are
performing R&D on the topic: Improving research methods of signatures
performed with a significant gap in time which relevance is due to the need to
improve forensic expert algorithm while handwriting research on signatures
performed with a significant gap in time, as well as requirements of modern
scientific standards.
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О. С. Дробишева, Д. І. Гайдамакіна,
О. С. Катарага, С. О. Aлемореану
Актуальні питання почеркознавчих досліджень підписів,
виконаних зі значним розривом у часі
На сучасному етапі об’єктами судово-почеркознавчої експертизи часто стають підписи, виконані зі значним розривом у часі. При цьому такими об’єктами є як підписи, виконані у різні проміжки часу, так і підписи,
виконані відносно порівняльного матеріалу, із розривом у часі.
Установити стійкість ознак підпису залежно від часу виконання можна, зважаючи на ознаки, характерні для стадій формування підписного почерку. Оскільки факторами що викликають зміни в підписах, є тривалий
процес формування підписної навички й обсяг практики виконання підпису
(тобто як часто особі доводиться розписуватися).
Під час дослідження підписів, що перебувають на стадії формування,
розбіжності, установлені разом із суттєвими збіжними ознаками, можуть свідчити про подальше вдосконалення рухів. В осіб середнього та
зрілого віку (30—60 років), які мають сформований підписний почерк, суттєвих змін у підписі з часом не настає, доки вони не припиняють займатися письмовою практикою, наприклад, у зв’язку з виходом на пенсію. Під час
досліджень підписів осіб похилого та старечого віку разом зі встановленими збіжними ознаками виявляються розбіжні: ознаки атаксії, зниження
координації рухів, низька зв’язність письмових знаків і велика розстановка,
вид з’єднання, звивистість і кутастість під час виконання прямолінійних
і дугових елементів літер, форма рухів у початкових і заключних штрихах,
наявних у пізніших за часом виконання підписах. Ці ознаки свідчать про
деградацію рухів унаслідок фізіологічних змін організму в старості й зменшення письмової практики, зокрема практики виконання підпису.
З огляду на викладене, дослідження підписів, виконаних зі значним розривом у часі,— це доволі складний процес, що нерідко спричиняє труднощі в оцінюванні експертом-почеркознавцем виявлених ознак. У межах цієї
наукової роботи автори розглянули актуальні питання, наявні в сучасній
експертній практиці почеркознавчого дослідження підписів, виконаних зі
значним розривом у часі.
Стан розвитку сучасного практичного почеркознавства потребує
вдосконалення методичних підходів до такого виду досліджень. Станом
на сьогодні експерти проводять науково-дослідну роботу за темою «Удосконалення методики дослідження підписів, виконаних зі значним розривом
у часі», актуальність якої зумовлена необхідністю вдосконалити алгоритм
дій судового експерта під час проведення почеркознавчого дослідження
підписів, виконаних зі значним розривом у часі, а також вимогами сучасних
наукових стандартів.
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Ключові слова: ідентифікаційні почеркові ознаки; підпис; стійкість
підпису; стадії формування підписного почерку; почеркознавче дослідження підписів, виконаних зі значним розривом у часі.
Е. С. Дробышева, Д. И. Гайдамакина,
О. С. Катарага, С. О. Aлэмореану
Актуальные вопросы почерковедческих исследований подписей,
выполненных со значительным разрывом во времени
На современном этапе объектами судебно-почерковедческой экспертизы часто становятся подписи, выполненные со значительным разрывом
во времени. При этом такими объектами являются как подписи в исследуемых документах, выполненные в разные промежутки времени, так и исследуемые подписи, выполненные по отношению к сравнительному материалу с разрывом во времени.
Установление устойчивости признаков подписи в зависимости от времени выполнения возможно с учётом признаков, характерных для стадий
формирования подписного почерка. Поскольку факторами, вызывающими
изменения в подписях, является длительный процесс формирования подписного навыка и объём практики выполнения подписи (то есть как часто
лицу приходится расписываться). Во время исследования подписей, находящихся на стадии формирования, различающиеся признаки, установленные
вместе с существенными совпадающими признаками, могут свидетельствовать о дальнейшем совершенствовании движений. У лиц среднего
и зрелого возраста (30—60 лет), имеющих сформированный подписной
почерк, существенных изменений со временем не наступает, пока они не
перестают заниматься письменной практикой. Во время исследований
подписей лиц пожилого и старческого возраста вместе с установленными
совпадающими признаками появляются различающиеся: признаки атаксии, снижение координации движений, низкая связность письменных знаков и др. Эти признаки свидетельствуют о деградации движений вследствие физиологических изменений организма в старости и уменьшения
письменной практики, в том числе практики выполнения подписи.
Учитывая изложенное, исследования подписей, выполненных со значительным разрывом во времени,— довольно сложный процесс, который
нередко вызывает трудности при оценивании экспертом выявленных признаков. В рамках данной научной работы авторы акцентировали внимание
на некоторых актуальных вопросах, существующих в современной экспертной практике почерковедческого исследования подписей, выполненных
со значительным разрывом во времени.
Состояние развития современного практического почерковедения свидетельствует о необходимости совершенствования методических подходов к такому виду исследований. В настоящее время эксперты проводят
научно-исследовательскую работу по теме «Усовершенствование методики исследования подписей, выполненных со значительным разрывом во
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времени», актуальность которой обусловлена необходимостью усовершенствования алгоритма действий судебного эксперта при проведении
почерковедческого исследования подписей, выполненных со значительным
разрывом во времени, а также требованиями современных научных стандартов.
Ключевые слова: идентификационные почерковые признаки; подпись;
стойкость подписи; стадии формирования подписного почерка; почерковедческое исследование подписей, выполненных со значительным разрывом
во времени.
Надійшла до редколегії 31.03.2021 р.
Drobysheva O., Gaydamakina D., Cataraga O., Alămoreanu S. Topical issues of
handwriting analysis of signatures performed with a significant gap in time. Теорія
та практика судової експертизи і криміналістики. 2021. Вип. 23. С. 134—147.
DOI: 10.32353/khrife.1.2021.10.

147

Проблемні питання...

DOI: https://doi.org/10.32353/khrife.1.2021.11
УДК 343.983
Ю. С. Агаліді,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
ТОВ «РЕГУЛА ФОРЕНЗІКС УА», м. Київ, Україна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3881-8591,
e-mail: yuriy.agalidi@regulaforensics.com
О. Ю. Кошель,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки
та судових експертиз Служби безпеки України, м. Київ, Україна,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0421-7800,
e-mail: okukraine@gmail.com

Підвищення достовірності експертної оцінки
під час дослідження
знищеного рельєфного маркування
магнітооптичними приладами
Можливість відновлення даних видаленого рельєфного маркування залежить від чутливості інструментальних засобів дослідження та визначається співвідношенням сигнал/шум.
Останнім часом в експертній практиці для дослідження маркувальних
даних металевих об’єктів використовують магнітооптичний метод, реалізацію якого в цій статті представлено на прикладі двох поколінь комплексів, для яких досі не було проведено комплексного порівняльного аналізу.
Метою статті є кількісна та якісна оцінка результатів візуалізації
залишкових полів внутрішніх напружень для комплексів магнітооптичного
обладнання моделей 2006 р. і 2018 р., а також презентація практичних
результатів досліджень, у яких традиційні методи не мали успіху.
Ключові слова: рельєфне маркування, магнітооптична візуалізація,
відновлення даних видаленого маркування, неруйнівні методи.
Постановка наукової проблеми. Під час дослідження знищеного
рельєфного маркування спочатку виконують візуалізацію (невидимих)
полів внутрішніх напружень у ділянці номерного майданчика, а потім проводять експертну оцінку здобутих інструментальних даних (непряме органолептичне спостереження результатів візуалізації), тобто достовірність
експертної оцінки безпосередньо залежить від чутливості приладів та інформативності інструментальних даних.
Із теорії сигналів відомо, що ймовірність правильного розпізнавання
сигналу (контурів знаків маркування) на тлі шуму (структурного шуму досліджуваної поверхні та шумів методу візуалізації) визначають співвідношенням сигнал/шум.
© Ю. С. Агаліді, О. Ю. Кошель, 2021
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Тому завданням цієї роботи є порівняльна експериментальна оцінка
відношення сигнал/шум і ймовірність правильного розпізнавання сигналу під час відновлення знищеного рельєфного маркування для двох
комплексів магнітооптичної візуалізації — моделей 2006 р. і 2018 р.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Експертну практику
використання магнітооптичних (далі — МО) приладів для дослідження
рельєфного маркування розпочато нещодавно: перші комплекси запроваджено 2000 р. 1. Основні положення застосування такої техніки в експертизах представлено у відповідній методиці 2, подальше узагальнення
теоретичних основ цього методу здійснено в науковій праці 3. Згодом
автори методики поглиблено дослідили технічні параметри й виконали апробацію приладів, а також здійснили метрологічне оцінювання
їх основних характеристик 4. Наступним етапом застосування нового
інструментального методу стало вивчення його перспективності саме
в експертних дослідженнях. Результати порівняння експериментальної
оцінки чутливості для МО, магнітопорошкового й електрохімічного методів дослідження видаленого рельєфного маркування викладено в низці робіт 5.
1
Спосіб магнітооптичного контролю виробу : пат. 42880 Україна. № 99074257 ;
заявл. 22.07.1999 р.; опубл. 15.11.2001 р., Бюл. № 10.
2
Агалиди Ю. С., Левый С. В., Прохоров-Лукин Г. В. Реализация комплексной
методики криминалистических исследований идентификационных номеров автотранспортных средств на программно-аппаратном уровне. Криминалистика и судебная экспертиза. 2003. Вып. 51. С. 24—29.
3
Агаліді Ю. С. Магнітооптична візуалізація магнітограм рельєфних зображень
і структурних неоднорідностей поверхневого шару феромагнітних виробів : дис. …
канд. техн. наук. Київ, 2006. 193 с.
4
Агалиди Ю. С., Левый С. В., Мачнев А. М. Экспериментальная оценка чувствительности и достоверности магнитооптической визуализации рельефных
трасс. Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. 2006. Вип. 32. С. 39—46 ; Их
же. Методика исследований сигналов и шумов при магнитооптической дефектоскопии. Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: физика. 2006. Вып. 19 (58). № 1. С. 23—29.
5
Их же. Сравнительный анализ магнитопорошкового и магнитооптического методов визуализации пространственного распределения магнитного поля при исследовании остаточных напряжений. Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. 2006.
Вип. 31. С. 18—24 ; Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують, працівниками Експертної служби МВС України : наказ МВС України від
31.05.2013 р. № 537. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-13 (дата звернення: 22.02.2021) ; Агалиди Ю. С., Левый С. В., Мачнев А. М., Прохоров-Лукин Г. В.
Сравнительная оценка чувствительности магнитооптического, магнитопорошкового
и электрохимического методов при исследовании удалённой рельефной маркировки.
Ч. 1—3. Криминалистика и судебная экспертиза. 2008. Вып. 54. С. 80—119.
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Результатом цих наукових праць 1 став висновок про певні принципові
переваги МО методу, серед яких основними є висока чутливість і неруйнівний характер досліджень, що дає змогу ефективно досліджувати навіть
таку складну речовину, як шар іржі з поверхні номерного майданчика.
Підсумком успішної апробації МО приладів і відповідної методики стало впровадження цього методу в експертну практику дослідження маркування автомобілів 2.
Наступний помітний крок у розвитку МО техніки для експертних досліджень — розроблення вихореструмового магнітного копіювання, зареєстрованого як національний патент України та міжнародні патенти. Ця
технологія дала змогу суттєво підвищити чутливість та інформативність
магнітного копіювання, а також розширити сферу застосування МО метода,
додавши до переліку об’єктів дослідження не тільки магнітні, а й електропровідні матеріали.
Розвиток теорії методу МО візуалізації сприяв розвитку технічних засобів, які застосовують у криміналістичних лабораторіях понад 40 країн.
Мета статті. Публікації про технічні засоби МО візуалізації, які використовують для експертних досліджень, виходили друком переважно в закордонних виданнях і мало відомі фахівцям України.
У цій статті наведено результати експериментальної оцінки відношення
сигнал/шум і ймовірність правильного розпізнавання сигналу під час відновлення знищеного рельєфного маркування для двох комплексів магнітооптичної візуалізації, що порівнюються.
Описано нові можливості МО технології для відновлення видаленого
рельєфного маркування металевих магнітних та електропровідних об’єктів.
Презентовано результати експертних досліджень відновлення видаленого рельєфного маркування на реальних об’єктах, для яких здобуття даних про
первісне маркування іншими методами було неефективним або неможливим.
Викладення основного матеріалу дослідження. Обладнання. Обидва
порівнювані комплекси побудовано на подібних фізичних принципах: можна стверджувати, що вони демонструють еволюцію технічного вдосконалення пристроїв цього типу.
Принцип роботи таких МО приладів детально викладено в публікаціях 3, він полягає в послідовному виконанні низки операцій. Спочатку
1
Агалиди Ю. С., Левый С. В., Мачнев А. М. Сравнительный анализ … ; Агалиди Ю. С., Левый С. В., Мачнев А. М., Прохоров-Лукин Г. В. Сравнительная оценка
чувствительности … .
2
Про затвердження Інструкції про порядок проведення криміналістичних досліджень транспортних засобів … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z130913 (дата звернення: 22.02.2021).
3
Пат. 42880 Україна ; Агаліді Ю. С. Магнітооптична візуалізація магнітограм
… ; Agalidi Yu., Kozhukhar P., Levyi S., Rogozhinsky Yu., Shumsky I. Eddy current
fields/magnetic recording/magneto-optic imaging NDI method. Nondestructive Testing
and Evaluation. 2012. Vol. 27. Is. 2. P. 109—119. DOI: https://doi.org/10.1080/1058975
9.2011.610453 (дата звернення: 22.02.2021).
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розмагнічують магнітну стрічку (проміжний носій даних). Потім магнітну
стрічку вкладають на досліджувану поверхню і за допомогою магнітного
сканера виконують магнітне копіювання (магнітографування) — записують
на магнітну стрічку відклик магнітного поля з поверхневих шарів номерного майданчика металевого об’єкта дослідження. Відклик магнітного поля
відображає рельєфні та структурні неоднорідності (зокрема, і внутрішнє
напруження). Потім отриману магнітограму (магнітну стрічку з копією
магнітних властивостей) розташовують у МО візуалізуючому приладі, де її
покроково зчитують і перетворюють на видиме зображення з використанням перетворювача на основі МО ефекту Фарадея.
Порівнювані комплекси МО устаткування різняться за конструкторськими та схемотехнічними рішеннями, елементною базою, технологічним
рівнем виробництва, програмним і алгоритмічним забезпеченням, що,
безумовно, позначається на їх основних функціональних характеристиках.
Так, комплект МО устаткування для досліджень рельєфного маркування моделі 2006 р. (рис. 1) містив: прилад МО візуалізації «Вій-5А», пристрій високочастотного підмагнічування та металеву магнітну стрічку для
цифрового запису зі сплаву ЕП-298 (як магнітний носій).

б) Пристрій високочастотного
а) Прилад МО візуалізації
підмагнічування
«Вій-5А»
Рис 1. Комплект МО устаткування для досліджень
рельєфного маркування (модель 2006 р.)
Прилад МО візуалізації «Вій-5А» (рис. 1) дає змогу копіювати ділянку,
що візуалізується, розмірами 150 × 22 мм, зображення має фізичний розмір
точки зображення 37 мкм. Пристрій високочастотного підмагнічування використовує гармонійний сигнал частотою 400 Гц і амплітудою приблизно
40 кА/м, що дає змогу підвищити чутливість магнітографування до слабких сигналів полів внутрішніх напружень. Тип використаного магнітного
носія — металева магнітна стрічка для цифрового запису ЕП-298 ТУ14-1375-94 (ширина полоси — 25,4 мм). Цей тип магнітного носія має високу
амплітуду записаного сигналу, проте, також має високий рівень структурних шумів.
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Комплект МО устаткування для досліджень рельєфного маркування
моделі 2018 р. (рис. 2) містить: прилад МО візуалізації «Регула 7505м»,
пристрій вихореструмового підмагнічування «Регула 7515м», магнітний
носій — пластикову магнітну стрічку для аналогового запису BASF Sm900.

б) Пристрій вихореструмового
а) Прилад МО візуалізації
підмагнічування «Регула 7515м»
«Регула 7505м»
Рис. 2. Комплект МО устаткування для досліджень
рельєфного маркування (модель 2018 р.)
Прилад МО візуалізації «Регула 7505м» (рис. 2) забезпечує копіювання
ділянки, що візуалізується, розмірами 450 × 18 мм, і фізичний розмір точки
зображення 14 мкм, що значно перевершує аналогічні показники попередньої моделі.
Пристрій вихореструмового підмагнічування «Регула 7515м» використовує імпульсний сигнал миттєвої частоти до 1 Мгц із регульованою
амплітудою, що дає змогу не лише підвищити чутливість магнітографування до слабких сигналів полів внутрішніх напружень, а й створити вихрові
струми в поверхневому шарі (скін-ефект), додавши до магнітної компоненти аналізованих даних ще й електричну. Крім того, вживання вихореструмового підмагнічування дає змогу досліджувати не лише магнітні матері
али, а й електропровідні (зокрема — алюмінієві сплави) 1.
Ibid ; Пат. 42880 Україна ; Patent Certificate for Invention (China)
№ ZL2009801595628, announcement date 30.07.2014 announcement number
CN102449470. Inductor of eddy currents for magnetic tape scanning and scanner based thereon. Inventor: Levyi S., Agalidi Yu., Shumsky I. Forwarding letter for
the Patent Certificate Y/R: I000364MZ-CN, O/R: PIUA1111850(YFK), filling date
01.07.2009. Patentee: Levyi S., Agalidi Yu., Shumsky I. ; Patent Certificate for Invention (EP) № EP2435822 A1, announcement date 04.04.2018 announcement number
09845325, 09845325.1, 2009845325, EP 2435822 A1, EP 2435822A1, EP-A1-2435822,
EP09845325, EP20090845325, EP2435822 A1, EP2435822A1. Inductor of eddy currents for magnetic tape scanning and scanner based thereon. Inventor: Levyi S., Agalidi
Yu., Shumsky I. Forwarding letter for the Patent Certificate EP20090845325 filling date
01.07.2009. Patentee: Levyi S., Agalidi Yu., Shumsky I.
1
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Тип використаного магнітного носія — BASF Sm900 (магнітна стрічка
для аналогового запису на полімерній основі, ширина магнітного носія —
25,4 мм). Цей тип магнітного носія має не тільки високу амплітуду записаного сигналу, а й низький рівень структурних шумів, що помітно покращує
співвідношення сигнал/шум для записаних магнітограм.
Експериментальні дослідження. Метою експериментальних досліджень було отримати візуалізацію латентних зображень напруженого
тест-об’єкта (далі — ТО); дослідження здійснювали на двох комплексах
МО устаткування, які порівнювали.
ТО є пластиною з листового металу (сталь Ст 45 завтовшки 1,5 мм)
із первісним маркуванням рельєфними знаками «865», виконаним методом
механічної обробки тиском (холодне штампування). Розмір клейм «шрифт
№ 6» (висота знаків 6 мм), глибина рельєфу знаків 0,3—0,4 мм. Умови зміни первинного номера (видалення маркування): шліфовка зі зняттям шару
металу завглибшки 0,5 мм (контури первісних знаків візуально визначити
неможливо).
Зовнішній вигляд поверхні ТО наведено на рис. 3а, рельєфна мітка
у вигляді трикутника праворуч слугує для маркування напруженого боку
зразка (бік із видаленими знаками).
Якісна оцінка здобутих експериментальних даних (рис. 3) свідчить, що
в результатах МО візуалізації внутрішнього напруження помітні істотні
відмінності, зумовлені властивостями порівнюваних моделей комплексів.
Так, комплекс МО моделі 2006 р. (рис. 3б) упевнено візуалізує внут
рішнє напруження в ділянці видалених знаків «865» на рівні, що дає змогу з’ясувати їх первісне значення (зображення отримано за результатами
застосування вихореструмового сканера). Водночас МО зображення має
помітні шуми магнітного копіювання — чорні траси від пласкопаралельного переміщення сканера позначають межі ширини ділянки магнітного
копіювання. Також помітні структурні шуми металевої магнітної стрічки
ЕП-298 — горизонтальні траси, що відповідають орієнтуванню доменної
структури й утворилися під час виготовлення магнітної стрічки (прокату
полоси). Також характерною особливістю високочастотного магнітного копіювання є висока чутливість до поверхневих дефектів типу подряпин —
розташування подряпин в оптичному зображенні (рис. 3а) і МО зображенні
(рис. 3б) практично однакове. Проте, за цього виду дослідження (відновлення знаків первісного маркування) такого роду поверхневі дефекти неінформативні: по суті, вони є шумами, які заважають зчитуванню сигналу
поля внутрішнього напруження. Крім того, амплітуда сигналу в градаціях
яскравості (рис. 3в) виглядає дещо несиметрично — пік яскравості «білого» сягає 209 , тобто +81 щодо середнього рівня («сірий» — рівень 128), пік
«чорного» складає всього 87 (або –41 від «сірого»).
Комплект МО моделі 2018 р. (рис. 3г) також упевнено візуалізує
внутрішнє напруження в ділянці видалених знаків «865», при цьому
153

Проблемні питання...

зображення має вищу якість. МО зображення цього комплексу не має
помітних шумів — не видно жодних слідів траєкторії сканера під час виконання магнітного копіювання. Структурні шуми полімерної магнітної
стрічки BASF Sm900 практично не помітні, що відповідає дрібній зернистості (приблизно 0,5 мкм) і високій гомогенізації магнітної речовини. Також характерною особливістю вихореструмового магнітного копіювання
є низька чутливість до поверхневих дефектів типу подряпин — розташування великих подряпин в оптичному зображенні (рис. 3а) і МО зображенні (рис. 3г) збігається, але дрібні подряпини в МО зображенні відсутні: їх
відфільтровано завдяки збудженню вихрових струмів у більш глибокому
приповерхневому скін-шарі.

а)

б)

в)

г)
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д)
Рис. 3. ТО з внутрішнім напруженням металу в ділянці видалених
рельєфних знаків: а) фото поверхні; б) МО візуалізація й амплітуда
сигналу для приладу моделі 2006 р.; в) яскравість у горизонтальному
перетині для МО зображення б); г) МО візуалізація для приладу моделі
2018 р.; д) яскравість у горизонтальному перетині для МО зображення г)
Зазначений вище скін-ефект дав змогу поліпшити деталізацію МО
зображення контурів знаків за рахунок суперпозиції полів розсіяння від
магнітних і електричних неоднорідностей у ділянках внутрішнього напруження поверхневого шару ТО. Амплітуда сигналу в градаціях яскравості
(рис. 3д) виглядає симетрично — пік яскравості «білого» сягає 208, або +80
щодо середнього рівня («сірий» — рівень 128), при цьому пік «чорного»
складає 55 (або –73).
Отже, кількісна оцінка графіків і візуальна оцінка зображень рис. 3
свідчать, що комплект МО устаткування моделі 2018 р. забезпечує вищий
рівень сигналу внутрішнього напруження (у ділянці видаленого маркування) і нижчий рівень структурних шумів ТО (у ділянці без маркування).
Аналіз експериментальних даних. Для оцінки відношення сигнал/
шум і ймовірності правильного розпізнавання сигналу використано методику 1, засновану на дослідженні експериментальних даних для розподілів
сигналу та шуму — ділянки сигналу та шуму відокремлені вертикальними
пунктирними лініями (рис. 3в, 3д).
За даними яскравості цих ділянок розрахували значення математичного
очікування й середньоквадратичне відхилення (для сигналу та шуму відповідно), при цьому для оцінки сигналу та шуму використали амплітудні
значення локальних екстремумів яскравості, розрахованих як модулі відхилення від рівня «сірого».
За граничне значення (поріг ухвалення рішення) правильності розпізнавання сигналу внутрішнього напруження на тлі шуму прийняли значення,
за якого вірогідність помилкового виявлення сигналу дорівнює вірогідності
Агалиди Ю. С., Левый С. В., Мачнев А. М. Методика исследований сигналов
и шумов … .
1
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пропуску сигналу. Значення квантиля, відповідного табличним значенням 1
для нормального розподілу з параметрами (0, 1), розрахували так:
|Mc – Мш| ,						
(1)
up =
δс + δш
де: М, δ — математичне очікування і середньоквадратичне відхилення для
сигналу (с) та шуму (ш).
У табл. 1 наведено значення математичного очікування і середньоквадратичні відхилення для сигналу та шуму, а також результати ймовірності
правильного розпізнавання контурів знаків первісного маркування (рис. 3).
Таблиця 1
№
з/п

Комплект МО обладнання

Мш

δш

Mc

δс

up

Р

1
2

Модель 2006 р.
Модель 2018 р.

8,1
5,2

5,6
4,1

36,5
60,2

21,7
17,0

1,04
2,60

> 0,851
> 0,995

Аналіз даних табл. 1 свідчить про таке: комплект МО обладнання моделі 2018 р. має помітні переваги, що підтверджено вищим
рівнем показників якості візуалізації — рівень сигналу збільшився на 20 lg (60,2/36,5) = 4,35 дБ, при цьому рівень шуму знизився на
20 lg (5,6/4,1) = 2,71 дБ.
Критерій перевищення граничного рівня миттєвим значенням амплітуди сигналу забезпечує виявлення/розпізнавання символів видаленого
рельєфного маркування з імовірністю не гірше, аніж:
• 0,995 для комплекту МО устаткування моделі 2018 р.;
• 0,851 для комплекту МО устаткування моделі 2006 р.
Водночас в експертизах оцінку результатів інструментальних досліджень експерт визначає за цілою низкою чинників (стилем і розміром
шрифту, характером структурного шуму поверхні та ін.), що слабко формалізуються, тобто розпізнавання первісного маркування за відновленими
елементами знаків залежить також від індивідуальних зорових властивос
тей, особливостей психофізіологічного оброблення візуальної інформації
та досвіду експертної практики тощо.
Результати практичних досліджень з використанням МО приладів «Регула 7505м» і «Регула 7515м». Унікальні характеристики сучасних магнітооптичних приладів дають змогу реалізувати рід нових видів
досліджень, раніше недоступних або обмежено доступних для засобів
криміналістичної техніки.
Так, на рис. 4 наведено результат практичного дослідження видаленого
рельєфного маркування на рамі мотоцикла (сталева конструкція). Маркування видалено повністю, шар металу з рельєфними знаками видалено на
1

248 с.

Ивченко Г. И., Медведев Ю. И. Математическая статистика. Москва, 1984.
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глибину, що перевищує глибину рельєфу знаків, контури знаків візуально
визначити неможливо.
Особливостями цього дослідження є форма і стан поверхні номерного майданчика (рис. 4б) — номерний майданчик розташований на циліндричній поверхні (що не зручно для більшості способів трасологічних досліджень), крім того, поверхня шорстка, з кратерами від виразкової корозії
внаслідок попереднього хімічного травлення (яке не було результативним).
Здобуті результати МО візуалізації полів внутрішніх напружень
у ділянці видаленого маркування дали змогу визначити абсолютно всі знаки первісного маркування.
Крім того, деталізація МО зображення дала змогу уточнити метод виконання первісного маркування (лазерне гравірування) і спосіб його видалення — шліфування з використанням ручного інструмента з робочим органом
невеликого діаметра (типу «дремель»; рис. 4в).

а) Зовнішній вигляд об’єкта

б) Збільшене зображення номерного майданчика

в) МО візуалізація полів внутрішніх напружень
Рис. 4. Результат практичного дослідження видаленого рельєфного
маркування на рамі мотоцикла (феромагнітний матеріал — сталь)
У наступному прикладі практичного дослідження видаленого маркування об’єктом дослідження також є рама мотоцикла (рис. 5), але матеріал
конструкції — немагнітний (алюмінієвий сплав).
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Номерний майданчик (рис. 5б) розташований на пласкій поверхні й не
має значної шорсткості. Маркування видалено також повністю, контури
знаків візуально визначити неможливо.

а) Зовнішній вигляд об’єкта

б) Збільшене зображення номерного майданчика

в) МО візуалізація полів внутрішніх напружень
Рис. 5. Результат практичного дослідження
видаленого рельєфного маркування на рамі мотоцикла
(алюмінієвий сплав — немагнітний, електропровідний)
Як описано вище, дослідження МО методом внутрішніх напружень
у неферомагнітних електропровідних матеріалах стало можливим тільки
в моделях після 2018 р. (з появою вихореструмової технології магнітного
копіювання). Амплітуда та глибина полів внутрішніх напружень для алюмінієвих сплавів (завдяки значній пластичності) менша, аніж для сталі.
Проте, і в цьому разі результат МО візуалізації полів внутрішніх напружень у ділянці видаленого маркування (рис. 5в) дає змогу цілком відновити
знаки первісного маркування. Також висока деталізація МО зображення
дає змогу дійти висновку, що методом виготовлення первісного маркування
є лазерне гравірування.
Дослідження, результати яких наведено на рис. 4 і 5, провели в одному
з криміналістичних центрів США за участю спеціаліста компанії «Регула».
Наступне дослідження проводили в криміналістичному центрі Латвії;
воно цікаво тим, що маркування пошкоджено внаслідок поверхневого корозійного процесу (рис. 6).
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а) Зовнішній вигляд об’єкта

б) Збільшене зображення номерного майданчика

в) МО візуалізація полів внутрішніх напружень
Рис. 6. Результат практичного дослідження
видаленого рельєфного маркування на затворі гвинтівки
Номерний майданчик знаходиться на затворі гвинтівки Мосіна, який
має сильну корозію внаслідок тривалого перебування в ґрунті (рис. 6а, 6б),
знаки маркування в рельєфній поверхні корозійного шару визначити неможливо.
Шар корозії має різнорідну структуру внаслідок нерівномірного процесу корозії, зокрема через залежність рельєфу шару корозії від первісного
рельєфу поверхні та від внутрішніх напружень поверхневого шару.
Як зауважено раніше, шар корозії є специфічним носієм даних, і його
дослідження (особливо — у неруйнівний спосіб) сьогодні доступні 1, наскільки відомо, лише МО методом.
1
Агалиди Ю. С., Левый С. В., Троицкий В. А., Посыпайко Ю. Н. Магнитооптическая дефектоскопия приповерхностных слоёв ферромагнитных изделий. Техничес
кая диагностика и неразрушающий контроль. 2007. Вып. 4. С. 16—20.
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Із експертної практики відомо, що для випадків, коли корозія проникає
на глибину, більшу за глибину маркування, шар корозії може стати останнім доступним джерелом інформації.
За результатами проведених досліджень отримані зображення МО візуалізації полів внутрішніх напружень дали змогу визначити всі знаки первісного маркування (рис. 6в). Деталізація МО зображення достатня для того,
щоб визначити спосіб виконання маркування (пластична деформація, клеймування). Ознак видалення первісного маркування не виявлено.
Далі наведемо результат практичного дослідження видаленого
рельєфного маркування на ємності, виготовленій з товстого шару сталі
(рис. 7а).
Маркування видалено на окремих ділянках номерного майданчика
з метою позбутися значущої ідентифікаційної інформації, яку наносить виробник, а також у процесі проходження циклів обслуговування й наповнення. Знаки маркування видалено повністю, видимі елементи знаків первісного маркування відсутні.
Поверхня контейнера криволінійна, сфероподібна, унаслідок чого застосування методів відновлення маркування, у яких застосовують рідини,
складно реалізувати.
Розміри номерного майданчика, порівняно зі звичними об’єктами досліджень (транспорт, зброя), незначні, а кількість знаків на номерному майданчику сягає кількох десятків. Приклад ділянки номерного майданчика
наведено на рис. 7б.
Слід зазначити, що матеріалом, на який нанесено маркування (клеймування ударним способом вручну), є низьковуглецева нелегована сталь,
що має високу пластичність і невисоку твердість, унаслідок чого залишкові
внутрішні напруження малі (такого висновку фахівці дійшли за результатами численних експертних досліджень рельєфного маркування ударним
способом на доволі різноманітних сталях — від середньовуглецевих до
складнолегованих).
Завдання відновлення маркування на згаданих контейнерах є складним
для всіх методів відновлення маркування, оскільки фізичну основу процесів, які застосовують у різних методах трасологічних досліджень з відновлення маркування, є структурні неоднорідності (і, відповідно, залишкові напруження).
Спроба використати метод хімічного травлення виявилася малоефективною через зазначені вище причини — криволінійність поверхні, розміри
номерного майданчика, залишкові напруження.
У результаті застосування для візуалізації полів внутрішніх залишкових напружень метода МО візуалізації, на ділянках із видаленим первісним
рельєфним маркуванням вдалося відновити дані, які мають ідентифікаційне значення. Приклади відновлених даних наведено на рис. 7в і 7г.
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а) Зовнішній вигляд об’єкта

б) Збільшене зображення номерного майданчика

в) МО візуалізація 1

г) МО візуалізація 2
Рис. 7. Результат дослідження видаленого рельєфного маркування
на товстостінному об’єкті (матеріал — низьковуглецева нелегована сталь)
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Маємо зауважити, що метод МО візуалізації є неруйнівним: у всіх дослідженнях геометрія поверхні об’єктів залишилася в незмінному стані, без
зміни полів залишкових напружень. Отже, МО технологія дає змогу багаторазово досліджувати за допомогою цього методу ті самі ділянки, наприклад, щоб уточнити елементи первісних знаків, способи видалення первісного маркування.
Виконані у згаданих працях 1 дослідження щодо граничної чутливості
магнітооптичного методу для феромагнітних сплавів свідчать, що завдяки
застосуванню цього методу можна відновити знаки після видалення поверхневого шару металу завглибшки в 1,5 мм.
Висновки. Виконано порівняльні експериментальні дослідження
з оцінки основних параметрів магнітооптичної візуалізації внутрішніх напружень видаленого рельєфного маркування для двох комплектів МО комплексів — моделей 2006 р. і 2018 р.
Кількісна оцінка здобутих експериментальних даних дає змогу дати
числову оцінку основним показникам якості зображення для порівняних
комплексів МО обладнання. Зауважено кращі показники моделі 2018 р.
порівняно з аналогічними характеристиками моделі 2006 р.:
• рівень сигналу (контраст візуалізованих знаків маркування) збільшився на 4,35 дБ;
• рівень шуму (рельєф/фактура поверхні та шуми магнітного копі
ювання) зменшився на 2,71 дБ;
• імовірність правильного розпізнавання символів зросла на 14,9 %
до Р > 0,995 (для моделі 2006 р. цей показник становить Р > 0,851).
Якісна оцінка здобутих експериментальних даних свідчить, що комплекс 2018 р. має помітні переваги над моделлю 2006 р., що підтверджено
більш високою якістю візуалізації:
• поліпшено деталізацію відображення контурів відновлених знаків
маркування в результаті суперпозиції полів розсіювання магнітних та електричних неоднорідностей у ділянці внутрішнього напруження (завдяки вихореструмовому характеру намагнічування
об’єкта);
• поліпшено розрізнення/контраст відновлених знаків маркування на
фоні згладжених рельєфних шумів поверхні номерного майданчика, що є одним з результатів вихореструмового характеру намагнічування у приповерхневому скін-шарі;
• помітно знижено шуми магнітного копіювання, що зумовлено
адаптивною конструкцією гнучкого випромінювача вихореструAgalidi Yu., Kozhukhar P., Levyi S., Turbin D. Enhanced magneto-optical imaging
of internal stresses in the removed surface layer. Nondestructive Testing and Evaluation.
2015. Vol. 30. Is. 4. P. 347—355 ; Agalidi Yu., Kozhukhar P., Levyi S., Rogozhinsky Yu.,
Shumsky I. Eddy current fields/magnetic … . DOI: https://doi.org/10.1080/10589759.2011.
610453 (дата звернення: 22.02.2021).
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мового сканера та дрібнодисперсністю робочого шару полімерної
магнітної стрічки.
Наведені результати практичних досліджень, здобуті з використанням
сучасних моделей МО обладнання експертами різних країн, упевнено підтверджують ефективність МО технології для широкого спектра об’єктів із
видаленим рельєфним маркуванням, зокрема — традиційно складних для
інструментальних досліджень пластичних алюмінієвих сплавів і низьковуглецевої нелегованої сталі (із низьким рівнем внутрішніх напружень),
товстого шару корозії на поверхні сталевих об’єктів (у разі знищення первісного рельєфу і, найчастіше,— приповерхневого шару залишкових напружень).
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Patent Certificate for Invention (China) № ZL2009801595628, announcement date
30.07.2014 announcement number CN102449470. Inductor of eddy currents for
magnetic tape scanning and scanner based thereon. Inventor: Levyi S., Agalidi
Yu., Shumsky I. Forwarding letter for the Patent Certificate Y/R: I000364MZ-CN,
O/R: PIUA1111850(YFK), filling date 01.07.2009. Patentee: Levyi S., Agalidi
Yu., Shumsky I.
Patent Certificate for Invention (EP) № EP2435822 A1, announcement date 04.04.2018
announcement number 09845325, 09845325.1, 2009845325, EP 2435822 A1, EP
2435822A1, EP-A1-2435822, EP09845325, EP20090845325, EP2435822 A1,
EP2435822A1. Inductor of eddy currents for magnetic tape scanning and scanner
based thereon. Inventor: Levyi S., Agalidi Yu., Shumsky I. Forwarding letter for
the Patent Certificate EP20090845325 filling date 01.07.2009. Patentee: Levyi S.,
Agalidi Yu., Shumsky I.
Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok provedennia kryminalistychnykh doslidzhen
transportnykh zasobiv i reiestratsiinykh dokumentiv, shcho yikh suprovodzhuIut,
pratsivnykamy Ekspertnoi sluzhby MVS Ukrainy : nakaz MVS Ukrainy vid
31.05.2013 r. № 537. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-13 (data
zvernennia: 22.02.2021) [in Ukrainian].
Sposib mahnitooptychnoho kontrolIu vyrobu : pat. 42880 Ukraina. № 99074257 ; zaiavl.
22.07.1999 r.; opubl. 15.11.2001 r., BIul. № 10 [in Ukrainian].

Ю. С. Агалиди, А. Ю. Кошель
Повышение достоверности експертной оценки
при исследовании уничтоженной рельефной маркировки
магнитооптическими приборами
При исследовании уничтоженной рельефной маркировки металлических объектов с помощью магнитооптического метода выполняют визуализацию (невидимых) полей внутреннего напряжения в зоне номерной
площадки, а затем проводят экспертную оценку полученных инструментальных данных (непрямое органолептическое наблюдение за результатами визуализации); таким образом, достоверность экспертной оценки
результатов непосредственно зависит от чувствительности приборов
и информативности инструментальных данных.
Основной количественной характеристикой в данном случае выступает вероятность правильного распознавания сигнала (контуров знаков
маркировки) на фоне шума (структурного шума исследуемой поверхности
и шумов самого метода визуализации), определяемая соотношением сигнал/шум.
В данной статье представлены результаты сравнительной экспериментальной оценки отношения сигнал/шум и вероятности правильного
распознавания сигнала при восстановлении уничтоженной рельефной маркировки для двух комплексов магнитооптической визуализации — моделей
2006 г. и 2018 г.
Целью статьи является количественная и качественная сравнительная оценка результатов визуализации внутренних напряжений на
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участках полностью удалённой рельефной маркировки металлических
объектов. Результаты успешных практических исследований, полученных
экспертами разных стран, дают возможность оценить эффективность
и перспективность применения метода магнитооптической визуализации.
В новой модификации магнитооптического комплекса:
• на 4,35 дБ выше уровень сигнала (контраст восстановленных знаков маркировки);
• на 2,71 дБ ниже уровень шума (рельеф/фактура поверхности
и шумы магнитного копирования);
• вероятность правильного распознавания символов составляет
Р > 0,995 (возросла на 14,9 %).
Технические усовершенствования реализации метода магнитооптической визуализации позволили расширить диапазон материалов объектов
исследования (исследованы магнитные и электропроводные материалы).
Высокую эффективность метода по восстановлению маркировки проиллюстрировано результатами экспертиз для материалов с низким уровнем остаточных напряжений (алюминиевого сплава, низкоуглеродистой
стали), для которых метод химического травления не дал результатов.
Использование новой модификации позволяет исследовать слой ржавчины, вплоть до случаев коррозии на всю глубину знаков.
Учитывая неразрушающий характер магнитооптических исследований, возможность их многократного повторения без потери свойств объекта, этот метод (в соответствии с порядком применения видов исследований) заслуживает большего внимания для применения.
Ключевые слова: рельефная маркировка, магнитооптическая визу
ализация, восстановление данных удалённой маркировки, неразрушающие
методы.
Yu. Agalidi, O. Koshel
Increasing reliability of forensic analysis while research on destroyed relief
marking with magneto-optical devices
While research on destroyed relief marking of metal objects using the
magneto-optical method, visualization of (invisible) fields of internal stress in the
VIN plate area is performed and then a forensic analysis of obtained instrumental
data is carried out (indirect organoleptic observation of the visualization results);
thus, forensic analysis reliability of results directly depends on sensitivity of
instruments and informativeness of instrumental data.
The main quantitative characteristic in this case is probability of correct
signal recognition (contours of marking signs) against the background of noise
(structural noise of investigated surface and the noise of the visualization method
itself) determined by the signal-to-noise ratio.
This article presents results of a comparative experimental assessment of
signal-to-noise ratio and probability of correct signal recognition while restoring
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the destroyed relief markings for two complexes of magneto-optical imaging –
models of 2006 and 2018.
This article purpose is a quantitative and qualitative comparative assessment
of results of visualization of internal stresses in areas of completely removed
relief marking of metal objects. The results of successful practical research
obtained by forensic experts from different countries make it possible to assess
effectiveness and prospects of using the magneto-optical imaging method.
In a new modification of the magneto-optical complex:
• signal level is 4.35 dB higher (contrast of reconstructed marking signs);
• 2.71 dB lower noise level (surface relief/texture and magnetic copying
noise);
• probability of correct character recognition is P> 0.995 (increased by
14.9%).
Technical improvements in implementation of magneto-optical visualization
method made it possible to expand the range of materials for research
objects(magnetic and electrically conductive materials were investigated).
The high efficiency of method for restoring marking is illustrated by results
of forensic examinations for materials with a low level of residual stresses
(aluminum alloy, low-carbon steel) which chemical etching method did not give
results for.
The use of new modification allows examining the rust layer, up to cases of
corrosion to the entire depth of marks.
Considering non-destructive nature of magneto-optical researches,
possibility of their repeated repetition without losing object properties, this
method (in accordance with the order of application of types of studies) deserves
more attention for application.
Keywords: relief marking, magneto-optical visualization, data recovery of
remote marking, non-destructive methods.
Надійшла до редколегії 31.03.2021 р.
Агаліді Ю. С., Кошель О. Ю. Підвищення достовірності експертної оцінки
під час дослідження знищеного рельєфного маркування магнітооптичними
приладами. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2021. Вип.
23. С. 148—166. DOI: 10.32353/khrife.1.2021.11.
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Окремі проблемні питання методичного
забезпечення судово-експертних досліджень
зображень тильної сторони кистей рук
Із розповсюдженням систем відеонагляду дедалі більшого значення
набуває ідентифікація підозрюваних осіб за такими відеозаписами. Зважаючи на носіння масок, не завжди можна ідентифікувати особу за зображенням обличчя. Іще одним елементом зовнішності, який зазвичай
не прикрито одягом, є тильна сторона кистей рук. Водночас методичне
забезпечення експертного дослідження зображень кистей рук має певні
прогалини. Метою статті є виявити та висвітлити наявні проблемні питання методичного забезпечення судово-експертного дослідження зображень тильної сторони кистей рук. Зазначено сучасні наукові напрацювання у цій галузі. Проведено аналіз експертних спеціальностей на предмет
їх відповідності розглянутому виду досліджень. За результатом аналізу
зроблено висновок, що дослідження зображень тильної сторони кистей
рук наразі відповідає водночас декільком експертним спеціальностям. Також висловлено думку про недосконалість сучасної системи експертних
спеціальностей в Україні.
Ключові слова: криміналістика, судова експертиза, дослідження зображень рук, експертна спеціальність, методичне забезпечення.
Постановка наукової проблеми. Останніми роками дедалі більшого
поширення набули різноманітні системи відеоспостереження. Хоча якість
відеофіксування таких систем поступово поліпшується, її не завжди дос
татньо для ідентифікації осіб. Однак, навіть за достатньої якості можуть
виникнути ситуації, коли на відеозаписі не зафіксовано обличчя підозрюваної особи (наприклад, у зв’язку з карантинними вимогами обличчя може
бути прикрите маскою), а відображено лише інші ознаки її зовнішності
(інші частини тіла, динамічні ознаки тощо). Поміж зображень частин тіла
особливе місце посідають зображення тильної сторони кисті руки. Це пояснюється тим, що зазвичай кисті рук є оголеними (навіть узимку люди
не завжди носять рукавички), і тильний бік долоні добре видно. Отже, дослідження зображень тильної сторони кистей рук набуває дедалі більшої
актуальності.
© Ю. Ю. Нізовцев, 2021
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Певні аспекти дослідження
слідів рук у своїх працях розглядали такі видатні науковці-криміналісти, як
Р. С. Бєлкін, Н. І. Клименко, В. К. Лисиченко, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, А. В. Іщенко та ін. Наприклад, наочно висвітлює історію виявлення,
фіксування та дослідження слідів пальців рук В. В. Юсупов 1. Проблеми
використання дактилоскопічної інформації в розслідуванні злочинів розглядає А. О. Логвиненко 2. Схоже питання, а саме проблеми та перспективи
криміналістичного дослідження слідів дактилоскопічного походження досліджують у своїй публікації Т. І. Савчук, Т. С. Костюкова та І. А. Грецьких 3.
Водночас, незважаючи на значну кількість наукових напрацювань
і публікацій щодо дослідження слідів рук людини, науково-методичне забезпечення дослідження зображень тильної сторони кистей рук донині залишається недостатньо розробленим.
Мета статті. Дослідити останні науково-методичні напрацювання у галузі судово-експертного дослідження зображень кистей рук, виявити та висвітлити наявні проблемні питання.
Викладення основного матеріалу дослідження. 2006 р. фахівці Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України розробили методичні рекомендації
«Ідентифікація особи за фотографічними зображеннями кистей рук» 4 (хо
ча й незначні за обсягом — усього 27 сторінок) — перший в Україні методичний матеріал за цією тематикою. Ці методрекомендації складали чотири
розділи (один з яких мав три підрозділи), вступ, висновок і список викорис
таної та рекомендованої літератури:
«Вступ
1. Анатомічні особливості будови кисті руки
2. Фотографування кисті руки
3. Порядок проведення дослідження
3.1. Попереднє дослідження наданого та порівняльного зображень
3.2. Порівняння кистей рук за загальними ознаками
1
Юсупов В. В. Сліди пальців рук: історія виявлення, фіксації, дослідження.
Криміналістичний вісник. 2015. № 2. С. 190—201. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/
krvis_2015_2_28 (дата звернення: 25.02.2021).
2
Логвиненко А. О. Проблеми використання дактилоскопічної інформації
в розслідуванні злочинів. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2017.
№ 1. С. 174—178. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2017_1_29 (дата звернення: 25.02.2021).
3
Савчук Т. І., Костюкова Т. C., Грецьких І. А. Проблеми та перспективи криміналістичного дослідження слідів дактилоскопічного походження. Право і безпека.
2020. № 3 (78). С. 109—113. DOI: https://doi.org/10.32631/pb.2020.3.14 (дата звернення: 25.02.2021).
4
Ковальов К. М., Нізовцев Ю. Ю. Ідентифікація особи за фотографічними зображеннями кистей рук : метод. рек. Київ, 2006. 27 с.
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3.3. Порівняння кистей рук за окремими ознаками
4. Оцінка результатів порівняння та формулювання висновку
Висновок
Список використаної та рекомендованої літератури».
У цих методрекомендаціях розглянуто анатомічну будову кисті руки та
її аномалії; окремо наведено рекомендації щодо фотографування кисті руки
для порівняльного дослідження; особливу увагу приділено порядку проведення дослідження. У межах попереднього дослідження порівняно загальні характеристики знімків, умови фотографування, якість фотозображень.
Порівнювати кисті рук запропоновано за такими загальними ознаками: кольором, довжиною, шириною та загальними особливостями; формою, рель
єфом, контуром, довжиною, шириною, кольором, розміром вільного краю
й особливостями нігтів. Більш широким є спектр окремих ознак: розмірні
характеристики; особливості узору шкіри; видиме розміщення вен; індивідуально-набуті особливості (татуювання, шрами, ампутації, малюнок загару
тощо). Опис ознак подано у супроводі наочного ілюстративного матеріалу та
пояснень, зокрема, щодо їх стійкості й ідентифікаційного значення.
Передусім ці методрекомендації призначалися для ідентифікації за зоб
раженнями тильних сторін кистей рук з камер спостереження банкоматів.
Авторові невідомі випадки їх застосування саме за таким призначенням,
натомість ці методрекомендації застосували на практиці 2012 р. під час
проведення низки портретних експертиз за відеозаписами з інтернету. Тоді
фахівці провели ідентифікацію кількох осіб за зображеннями їхніх облич,
зафіксованих частково, та зображеннями кистей рук.
Науково-методичне забезпечення судово-експертного дослідження
тильної сторони кисті руки отримало своє продовження 2019 р. в навчальному посібнику «Судові експертизи в процесуальному праві України», де
розглянутому питанню присвячено підрозділ 2.1.3 «Експертиза слідів тильної сторони кисті руки» 1 (який не містить ілюстрацій і значно менший за
обсягом, аніж методрекомендації «Ідентифікація особи за фотографічними зображеннями кистей рук»; натомість у ньому більш чітко прописано
певні методичні положення). Загалом згаданий підрозділ містить: дані про
експертні завдання й об’єкти експертизи (основні об’єкти, матеріали досудового слідства, зразки тильної сторони кистей рук); типові питання, які
фахівці вирішують під час проведення експертизи слідів тильної сторони
кисті руки; особливості призначення експертизи.
Станом на сьогодні в Українському науково-дослідному інституті
спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України на стадії
розроблення перебуває методичний посібник із судово-експертного дослі
дження зображень тильної сторони кистей рук. У цьому посібнику планується не лише поєднати кращі ознаки описаних вище робіт, а й оновити
ілюстративний матеріал.
Судові експертизи в процесуальному праві України : навч. посіб. ; за заг. ред.
О. Г. Рувіна. Київ, 2019. С. 150—152.
1
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Незважаючи на поступовий прогрес у розвитку науково-методичного
забезпечення судово-експертного дослідження зображень тильної сторони кисті руки, деякі проблемні питання залишилися до сьогодні. Одним із
них є визначення належності цього виду досліджень до певної експертної
спеціальності.
Наразі існують декілька точок зору щодо визначення належності дослідження зображень тильної сторони кисті руки до певної експертної
спеціальності: це трасологічна, фототехнічна та портретна експертизи;
причому є аргументи на користь кожної із цих спеціальностей.
Так, відповідно до п. 5.1 розд. І Науково-методичних рекомендацій
з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі — Рекомендації), основними завданнями трасологічної експертизи є «ідентифікація або визначення родової (групової) належності
індивідуально визначених об’єктів за матеріально фіксованими слідами —
відображеннями їх слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об’єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо)» 1.
У п. 5.4 цього самого розділу визначено, що «розрізняються такі
основні підвиди трасологічної експертизи: експертиза слідів рук людини;
експертиза слідів ніг людини, її взуття, шкарпеток, панчіх; експертиза слідів рукавичок, одягу людини, слідів пошкоджень на об’єктах, слідів
нашарувань на об’єктах; експертиза слідів ніг (лап) тварини; експертиза знарядь, агрегатів, інструментів, холодної зброї і залишених ними
слідів, ідентифікація цілого за частинами, експертиза слідів знаряддя
та інструментів; експертиза слідів транспортних засобів; експертиза
замикальних та контрольних засобів; експертиза слідів поділу цілого на
частини; експертиза рельєфних знаків на металі, пластмасі та інших
матеріалах; експертиза вузлів та петель.
Не виключається можливість проведення трасологічної експертизи за
слідами інших слідоутворювальних об’єктів, зокрема зубів (інших частин
тіла людини або тварини), різного роду предметів масового виробництва
тощо. <…>».
Наприклад, слід тильної сторони кисті руки на певній поверхні, виявлений за допомогою дактилоскопічного порошку та вилучений на дактилоскопічну плівку, є об’єктом трасологічної експертизи. Це не викликає
сумнівів. Однак, відображення тильної сторони кисті руки у фотознімках
або відеозаписах фактично є різновидом слідів рук, де носієм слідів є не
дактилоплівка, а такі фото- або відеозображення. Тобто відмінність —
лише в носії.
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Мін’юсту України від
08.10.1998 р. № 53/5 (зі змін. та допов). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0705-98#Text (дата звернення: 25.02.2021).
1
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Отже, аргументи на користь визначення належності дослідження зображень тильної сторони кисті руки до трасологічної експертизи, а саме
до експертної спеціальності 4.1 «Дослідження слідів людини та слідів
тварини» 1, є доволі вагомими. Саме тому підрозділ 2.1.3 «Експертиза
слідів тильної сторони кисті руки» у навчальному посібнику «Судові експертизи в процесуальному праві України» наведено в розділі трасологічних експертиз.
Водночас уважне дослідження положень п. 6 «Експертиза слідів рук
(дактилоскопічна експертиза)» розд. І згаданих Рекомендацій свідчить, що
основним завданням дактилоскопічної експертизи є ідентифікація особи за
слідами її рук, залишеними на місці події. Експертиза слідів рук вирішує
і ряд неідентифікаційних завдань, пов’язаних із визначенням механізму
слідоутворення, особливостями будови руки, яка залишила слід, деякими
іншими характеристиками слідоутворювального об’єкта.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань дактилоскопічної експертизи
виглядає так:
«• Чи є на об’єкті сліди рук?
• Чи придатні дані сліди для ідентифікації особи?
• Чи залишені сліди рук конкретною (однією) особою?
• Чи залишені однією особою сліди рук, вилучені в різних місцях?
• Чи є на даному предметі сліди рук і якщо так, то чи придатні вони
для ідентифікації?
• Якою рукою і якими пальцями руки залишено сліди?
• Які особливості мають руки людини, що залишила сліди (відсутність
пальців, наявність шрамів тощо)?
• Якими ділянками поверхні долоні залишено сліди?
• у результаті якої дії залишено слід (захват, торкання тощо)?
• Чи були сліди до вилучення на поверхні конкретного об’єкта?
• Чи є ознаки перенесення вилучених слідів з однієї поверхні на іншу?» 2.
Як бачимо, положення Рекомендацій сформульовано так, що дослі
дження тильної сторони кисті руки цілком можна вважати складовою також
дактилоскопічної експертизи (а саме експертної спеціальності 4.6 «Дактилоскопічні дослідження»).
На користь фототехнічної експертизи свідчить положення п/п. 17.1.4
розд. І Рекомендацій, згідно з яким одним з основних завдань фототехнічної експертизи є ідентифікація предметів, приміщень та ділянок місцевості,
відображених на знімках (негативах) та відеозаписах. Відповідно, одним
1
Додаток 5 до Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію
при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів : затв. наказом
Мін’юсту України від 03.03.2015 р. № 301/5 (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/z0249-15#Text (дата звернення: 25.02.2021).
2
Науково-методичні рекомендації … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0705-98#Text (дата звернення: 25.02.2021).
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із типових питань, які має вирішувати фототехнічна експертиза, є: «Той
самий чи інший об’єкт (предмет, приміщення, ділянка місцевості тощо)
зафіксовано на даних фотознімках (кінокадрах, відеозаписах), що надані
для проведення експертизи?».
Отже, якщо у трасологічній експертизі є посилання на об’єкт (сліди
рук), то у цьому разі маємо посилання на носій (фото- та відеозображення).
Відповідно до п. 18.1 Рекомендацій основним завданням портретної
експертизи є ідентифікація особи (трупа) за фотознімком (фотокарткою,
негативом) та відеозаписом. У п. 18.3 та 18.4 Рекомендацій визначено, що
«порівняльними матеріалами для ідентифікації особи за фотознімком можуть бути достовірні фотографії та відеозапис цієї особи (любительські,
професійні, а також експериментальні). Доцільно, щоб серед порівняльних
зразків були знімки, близькі до досліджуваного за часом зйомки і ракурсом
зображення», а «ідентифікація трупа проводиться шляхом порівняння фотознімка трупа з прижиттєвими знімками. Знімки самого трупа повинні
бути зроблені не тільки у фас, профіль, а й у декількох інших ракурсах,
оскільки серед прижиттєвих знімків може не бути зразків, на яких особа
зображена у фас або профіль».
Як бачимо, лише в регламентуванні фотографування трупа згадано про
обличчя й окремо названо фас, профіль і декілька інших ракурсів. Отже,
цілком можна припустити, що у цьому разі ідентифікація особи відбувається не лише за зображенням обличчя. Це підтверджує також назва експертної спеціальності 6.2 — «Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за
матеріальними зображеннями»: тобто йдеться про ідентифікацію особи за
ознаками зовнішності, при цьому коло цих ознак не обмежено обличчям —
це може бути, зокрема, і тильна сторона кисті руки.
Висновки. Отже, дослідження зображень тильної сторони кисті руки
формально відповідає декільком експертним спеціальностям. При цьому на
користь кожної експертної спеціальності існують вагомі аргументи. З одного боку, на думку автора, це дає змогу експертам різних спеціальностей
дослідити зображення тильної сторони кисті руки й надати обґрунтований
та об’єктивний висновок. З іншого боку, така кількість експертних спеціальностей із розглядуваного виду досліджень певною мірою свідчить про
недосконалість чинної в Україні системи експертних спеціальностей.
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Ю. Ю. Низовцев
Отдельные проблемные вопросы методического обеспечения
судебно-экспертных исследований
изображений тыльной стороны кистей рук
С распространением систем видеонаблюдения и повышением их качес
тва всё большее значение приобретает идентификация подозреваемых по
таким видеозаписям. Учитывая необходимость ношения защитных масок,
обусловленную требованиями карантина, не всегда можно провести идентификацию по изображениям лиц. Другим элементом внешности, обычно
не прикрытым одеждой, являются кисти рук, а именно их тыльная сторона. Вместе с тем в методическом обеспечении экспертного исследования
изображений кистей рук имеются некоторые пробелы. в статье рассмотрены отдельные проблемные вопросы научно-методического обеспечения судебно-экспертного исследования изображений тыльной стороны
кистей рук. Упоминаются современные научные наработки в указанной
области, а именно методические рекомендации «Идентификация личнос
ти по фотографическим изображениям кистей рук», подраздел 2.1.3
«Экспертиза следов тыльной стороны кисти руки» из учебного пособия
«Судебные экспертизы в процессуальном праве Украины», а также методическое пособие, которое в настоящее время разрабатывает Украинский
научно-исследовательский институт специальной техники и судебных
экспертиз Службы безопасности Украины. Проведён анализ экспертных
специальностей на предмет соответствия их рассматриваемому виду исследований. По результатам анализа сделан вывод, что исследование изображений тыльной стороны кистей рук в настоящее время одновременно
соответствует нескольким экспертным специальностям. Также высказано мнение о несовершенстве современной системы экспертных специальностей в Украине.
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Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, исследование
изображений рук, экспертная специальность, методическое обеспечение.
Yu. Nizovtsev
Certain issues on methodical support of forensic examinations
of images on the dorsum of the hands
With the proliferation of video surveillance systems and an increase in their
quality, it is becoming increasingly important to identify suspects using these
video recordings. Given the importance of wearing masks, due to quarantine
requirements, identification by facial images is not always possible. The next
element of an appearance, which is usually not covered by clothing, is the
hands, namely their dorsum. At the same time, there are certain gaps in the
methodological support of forensic examination of hand images. The article
deals with certain problematic issues of scientific and methodological support
as to forensic examination of images on the dorsum of the hands. Modern
scientific developments in this area are indicated, namely guidelines: "Personal
identification by photographic images of hands", subsection 2.1.3: "Examination
of traces of the dorsum of the hand" taken from the textbook: "Forensic
examinations in the procedural law of Ukraine" and a methodological manual
which is now being developed at the Ukrainian Research Institute of Special
Equipment and Forensic Science of the Security Service of Ukraine. The Expert
specializations were analyzed for their compliance with the type of research
under consideration. Based on the results of the analysis, it is concluded that
the research of images on the dorsum of the hands now corresponds to several
expert specializations at the same time. An opinion is also expressed about the
imperfection of the modern system of expert specializations in Ukraine.
Keywords: criminalistics, forensic examination, examination of hand
images, expert specialization, methodical support.
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Особливості вогнепальних пошкоджень
бавовняного одягу в разі пострілу впритул
в імітатор людського торса з пістолета
«Форт-12РМ»
Зброя нелетальної дії набуває дедалі більшого поширення як у військових формуваннях, так і поміж цивільного населення, адже такий вид
зброї створено не для знищення супротивника, а лише для його нейтралізації з мінімальною шкодою для здоров’я. Проте, це не заважає злочинцям
застосовувати цей вид зброї для вчинення кримінальних дій. Особливо це
стосується вогнепальної зброї нелетальної дії (здебільшого травматичних
пістолетів).
© В. І. Гунас, П. Ю. Бобков,
І. М. Плахотнюк, С. А. Ольховенко,
О. В. Солоний, 2021
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Мета роботи — визначити особливості пошкоджень бавовняного
трикотажу, які виникають у разі пострілу впритул з нікельованого пістолета «Форт-12РМ», спорядженого патронами .45 Rubber, в одягнутий
імітатор людського торса, виготовлений із балістичного гелю.
Для досягнення поставленої мети 12 імітаторів людського торса
вдягли в бавовняні футболки, по ним виконували постріли впритул з нікельованого пістолета «Форт-12РМ», спорядженого патронами .45 Rubber,
із подальшим дослідженням пошкоджень одягу фотографічним і мікроскопічним методами. Порівняння здобутих результатів з більш ранніми,
коли постріли виконували у зразки одягу, закріплені в рамці, дали змогу
вперше описати феномен внутрішньої штанцмарки й об’ємної штанцмарки: під час опису внутрішньої штанцмарки виявлено специфічне відкладання додаткових факторів пострілу (а саме — кіптяви), що нагадує полум’я
свічки. Окрім того, спостерігали феномен подвійної штанцмарки навколо
вхідного вогнепального пошкодження на досліджуваному імітаторі людського торса. Більшість додаткових факторів пострілу (у вигляді кіптяви
та порошинок незгорілого пороху) виявлено в рановому каналі. Під час проведення контактно-дифузійного методу дослідження навколо вхідного вогнепального пошкодження імітатора спостерігали дрібні частинки нікелю.
Виявлені відмінності вимагають перегляду класичної методики проведення експериментальних відстрілів, коли досліджувані зразки одягу
закріплюють у рамці або фіксують у схожий спосіб. Важливим етапом
постановки дослідження є відтворення умов, максимально наближених до
реальних. Пошук найбільш доречного, ефективного та простого методу
для здійснення таких експериментів є перспективним для балістики.
Ключові слова: «Форт-12РМ», балістичний гель, вогнепальні пошко
дження, постріл упритул, зброя нелетальної дії, штанцмарка.
Постановка наукової проблеми. Зброя нелетальної дії набуває все
більшого поширення як у військових формуваннях, так і поміж цивільного
населення, адже такий вид зброї створено не для знищення супротивника,
а лише для його нейтралізації з мінімальною шкодою для здоров’я. Проте,
це не заважає злочинцям застосовувати цей вид озброєння для вчинення
кримінальних дій. Особливо це стосується вогнепальної зброї нелетальної
дії (здебільшого травматичних пістолетів) 1.
1
Див.: Alper M., Glaze L. Source and Use of Firearms Involved in Crimes: Survey
of Prison Inmates, 2016. U. S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau
of Justice Statistics. 2019. January ; Hiquet J., Gromb-Monnoyeur S. Severe craniocerebral trauma with sequelae caused by Flash-Ball® shot, a less-lethal weapon: Report
of one case and review of the literature. SAGE Journals. 2015. June, 30 ; Koper C. S.,
Johnson W. D., Nichols J. L., Ayers A., Mullins N. Criminal Use of Assault Weapons and
High-Capacity Semiautomatic Firearms: an Updated Examination of Local and National
Sources. Journal of Urban Health. 2017. October, 02 ; Ribeiro A. P., Souza E. R. de,
Sousa C. A. M. de. Injuries caused by firearms treated at Brazilian urgent and emergency
healthcare services. Ciênc. saúde coletiva. Rio de Janeiro, 2017. Set. Vol. 22. No. 9.
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За даними Департаменту правосуддя США за 2016 р. 1, поміж осіб,
що відбувають покарання за вчинені злочини у федеральних в’язницях,
8300 осіб вчинили кримінальні правопорушення з використанням вогнепальної зброї (700 убивств, 600 зґвалтувань, 1600 пограбувань, 700 збройних нападів), із-поміж них 43,2 % отримали зброю нелегально й лише
10,1 % — придбали її у магазинах зброї. Зауважено значне зростання (із
33 до 112 %) застосування напівавтоматичної зброї у правопорушеннях 2.
За 90 днів 2016 р. індійські органи правопорядку в регіоні Кашмір,
озброєні травматичними пістолетами, завдали майже 10 000 ушкоджень
і вбили 80 осіб. Те саме джерело повідомило, що використання 2010 р. травматичної вогнепальної зброї параміліцейськими угрупуваннями спричинило смерть 120 осіб 3.
B. Dumenčić зі співавторами 4 підрахували, що впродовж 1998—2018 рр.
використання газової зброї призвело до 69 летальних випадків на території
Хорватії.
У Бразилії 2014 р. використання вогнепальної зброї спричинило
45 068 смертей. Причому 71,6 % усіх убивств у країні — саме з використанням вогнепальної зброї 5.
Щодо України, то після початку російської агресії 2014 р. криміногенна ситуація погіршилася, що пов’язано, зокрема, з незаконним надходженням вогнепальної зброї із зони АТО 6. До цього, не маючи значного
практичного досвіду, уперше судова медицина в Україні стикнулася з масовим застосуванням різних видів вогнепальної зброї (як нелетальної, так
і летальної дії), що спричинило летальні випадки на завершальних етапах
Революції Гідності 7.
Через усі ці фактори існує нагальна потреба в дослідженнях щодо
визначення особливостей пошкоджень, які спричиняє вогнепальна зброя,
зокрема нелетальної дії, що допоможе в ідентифікації зброї, визначенні дистанції пострілу тощо. Особливо цікавими є пошкодження від
Alper M., Glaze L. Ibid.
Koper C. S., Johnson W. D., Nichols J. L., Ayers A., Mullins N. Ibid. Pp. 313—321.
3
David S. Use of pellet guns for crowd control in Kashmir: How lethal is “non-lethal”? Indian journal of medical ethics. 2016. December, 20.
4
Dumenčić B., Rajc J., Pavoković D., Damjanović T. Fatal injury by air gun: a case
report. Egyptian Journal of Forensic Sciences. 2020. July, 21.
5
Ribeiro A. P., Souza E. R. de, Sousa C. A. M. de. Ibid. Pp. 2851—2860.
6
Лень В. В., Олійников Г. В. Незаконний обіг вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв, пов’язаний із проведенням антитерористичної операції: окремі питання запобігання. Право і суспільство. 2016. № 1. С. 204—
208.
7
Mishalov V. D., Petroshak O. Y., Hoholyeva T. V., Gurina O. O., Gunas V. І. Forensic assessment of gunshot injuries in Maidan Nezalezhnosti protesters. World of medicine
and biology. 2019. Vol. 3 (69). Pp. 118—122.
1
2
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вогнепальної зброї в разі пострілів впритул 1. Наразі більшість досліджень
ранової балістики проводять із використанням кубів балістичного гелю 2,
а дослідження пошкоджень одягу — шляхом закріплення матеріалу в рамці 3. Проте, варто зазначити, що результати таких експериментів можуть
бути недостовірними, адже у них не враховано фізіологічну форму тіла людини та наявність одягу, який є не лише звичайною перешкодою, а й фактором, що (разом із розташованим під ним імітатором тіла) може змінити
особливості завданих пошкоджень.
Усе це вимагає проведення досліджень з використанням сучасних зразків вітчизняної вогнепальної зброї нелетальної дії на імітаторах тіла людини й одязі разом, як одному комплексі.
Аналіз основних досліджень і публікацій. До цієї проблематики зверталися свого часу П. Ю. Бобков, М. Ф. Лебедь, А. М. Перебетюк, В. І. Гунас,
О. М. Гуров, С. В. Куценко, В. В. Щербак, Д. Б. Гладких, В. В. Сапєлкін та
інші науковці 4.
Мета статті — визначити особливості пошкоджень бавовняного трикотажу, які виникають у разі пострілу впритул з нікельованого пістолета
«Форт-12РМ», спорядженого патронами .45 Rubber, в одягнутий імітатор
людського торса, виготовлений із балістичного гелю.
Викладення основного матеріалу дослідження. Для досягнення поставленої мети виготовили 12 імітаторів людського торса за загальноприй1
Pircher R., Bielefeld L., Geisenberger D., Perdekamp M. G., Pollak S., Thierauf-Emberger A. Muzzle imprint mark: a patterned injury which may be constituted
of intradermal blood extravasations. Forensic science international. 2014. Vol. 244.
Pp. 166—169.
2
Perdekamp M. G., Glardon M., Kneubuehl B. P., Bielefeld L., Nadjem H., Pollak
S., Pircher R. Fatal contact shot to the chest caused by the gas jet from a muzzle-loading
pistol discharging only black powder and no bullet: Case study and experimental simulation of the wounding effect. International Journal of Legal Medicine. 2015. Vol. 129 (1).
Pp. 125—131.
3
Бобков П. Ю., Лебедь М. Ф., Перебетюк А. М., Гунас В. І. Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень шкірозамінника при пострілах із пістолета
«Форт-17Р» (Актуальні питання судово-медичної експертизи). Буковинський медичний вісник. 2019. Т. 23. № 2 (90). С. 51—56 ; Bobkov P., Perebetiuk A., Gunas V. Peculiarities of gunshot injuries caused by shots Fort-12RM pistol using cartridges of calibre.
45 Rubber. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2019. Vol. 9. Nr. 1. Рр. 44—48 ;
Щербак В. В. Морфологічні особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах
впритул із пістолета «Форт-12» в залежності від матеріалу одягу. Судово-медична
експертиза : наук.-практ. журн. 2014. № 1. С. 41—45.
4
Бобков П. Ю., Лебедь М. Ф., Перебетюк А. М., Гунас В. І. Зазнач. твір ; Bobkov P., Perebetiuk A., Gunas V. Ibid ; Гуров О. М., Куценко С. В., Щербак В. В., Гладких Д. Б., Сапєлкін В. В. Механізм утворення подвійної штанцмарки при пострілах із пістолетів модельного ряду Форт. Судово-медична експертиза : наук.-практ.
журн. 2019. № 1. С. 60—65.
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нятою методикою виготовлення желатинових блоків 1 з адаптацією авторів
(10 % харчовий желатин 270 Bloom, отриманий від Науково-дослідного
центру Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова), вдягли імітатори в білі бавовняні трикотажні футболки відповідного
розміру та виконували по ним постріли із пістолета «Форт-12РМ», споря
дженого патронами .45 Rubber. Постріли виконували впритул (герметично),
під прямим кутом, із попередньою фіксацією зброї в лещатах у приміщенні
тиру Науково-дослідного експертного криміналістичного центру м. Вінниці (у межах угоди про співпрацю між Вінницьким національним медичним
університетом ім. М. І. Пирогова та НДЕКЦ м. Вінниці). Виконували по
4 постріли в кожний імітатор на його передній поверхні в ліву та праву
грудні ділянки, епігастрій та умбілікальну ділянку. У подальшому пошко
дження одягу та поверхні балістичного гелю досліджували за звичайного
освітлення, застосовуючи фотографічний і мікроскопічний методи дослі
дження. Для того щоб виявити незгорілі частинки пороху, використовували
реакції Ейдліна, Владимирського та мікроскопічний метод дослідження.
Мікроскопічне дослідження проводили за допомогою мікроскопа МБС‑10
під збільшенням від 4,8х до 56х. Металізацію пошкоджень вивчали за допомогою контактно-дифузійного методу дослідження.
У результаті серії пострілів (по 4 постріли в кожний імітатор) виникло
48 вогнепальних пошкоджень, із них: 11 утворили дефект одягу округлої
форми (середній діаметр дефекту — 1,35 см), 37 — овальної форми (середніх розмірів 1,67 × 1,38 см; рис. 1).

Рис 1. Загальний вигляд манекена після проведення серії пострілів
Stevenson T., Carr D. J., Stapley S. A. The effect of military clothing on gunshot
wounding patterns in gelatine. International Journal of Legal Medicine. 2019. Vol. 133.
Рр. 1121—1131.
1
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Краї пошкодження нерівні, торочкуваті, завернуті всередину приблизно на 0,10—0,15 см у напрямку льоту кулі, розкуйовджені, стоншені, дещо
обпалені, темно-сірого та чорно-сірого кольору. Ззовні навколо пошкоджень виявлено відкладення кіптяви невизначеної форми світло-сірого, сірого та чорно-сірого кольорів. Завширшки у верхній ділянці пошкодження
приблизно на 2,31 см, із боків — на 1,10 см та донизу — на 1,62 см нижче
за нижній край відбитка наконечника поворотної пружини і зовнішніми
розмірами приблизно 5,51×3,72 см. Наскрізні пошкодження розташовано
на тлі завернутого всередину відбитка дульного кінця зброї (штанцмарки) з контурними відкладеннями кіптяви більш інтенсивного темно-сірого кольору. У нижній ділянці наявне відкладення кіптяви спостерігалося
у вигляді смужки у формі півмісяця завширшки приблизно 0,01—0,15 см,
та радіусом приблизно 0,61 см, завдовжки приблизно 1,21 см. На верхніх
і бічних краях відкладення кіптяви було більш чітким, на нижніх — менш
інтенсивним. Краї всіх пошкоджень утворювали вулканоподібне підвищення (об’ємну штанцмарку) над рівнем непошкодженого матеріалу на 0,60—
1,30 см. Частина ділянок на краях пошкоджень завернута всередину по ходу
льоту кулі, друга частина спрямована у протилежному напрямку — назовні.
Краї, які виступають назовні, також торочкуваті, з утворенням вільних поодиноких ниток, місцями обгорілих. У ділянці відбитка переднього краю
поворотної пружини відзначено деформацію матеріалу: у центрі — заглиб
лення, а за периферією — валикоподібне підвищення (рис. 2).

Рис. 2. Вигляд пошкодження одягу ззовні
На внутрішній частині одягу відкладення кіптяви більш інтенсивне,
особливо у верхніх і бічних ділянках у формі краплі або полум’я свічки
розмірами від верхнього краю дефекту матеріалу приблизно на 1,51—
2,79 см і в бічних ділянках завширшки приблизно на 1,10—1,52 см від краю
дефекту матеріалу. У всіх випадках вузька частина краю відкладення спрямована догори та поступово зникає (рис. 3).
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Рис. 3. Вигляд пошкодження одягу зсередини
Поверхневе дослідження пошкодження імітатора людського торса
свідчить, що більшість додаткових факторів пострілу у вигляді кіптяви
та порошинок незгорілого пороху відкладено в рановому каналі. Під час
проведення контактно-дифузійного методу дослідження (метод кольорових відбитків) навколо вхідного вогнепального пошкодження імітатора
виявлено дрібні частинки нікелю. У більшості випадків (31 із 48 пошко
джень) навколо вхідного вогнепального пошкодження імітатора тіла людини спостерігали специфічне відкладання кіптяви у вигляді подвійної
штанцмарки.
Порівняння цих даних із даними нашого попереднього дослідження,
у якому ми використовували аналогічні види зброї, набоїв та мішені (але
мішень закріплювали в рамці) виявило значні відмінності. Передусім привертає увагу квадратна форма дефекту, тоді як у дослідженні з імітатором
торса спостерігали дефект овальної, іноді округлої форми. Проте, цю відмінність, на нашу думку, спричинено тим, що у цьому експерименті ми використали бавовняний трикотаж, тоді як у попередньому задіяли бавовняну
тканину (бязь). Розміри дефекту склали приблизно 1,0 × 1,0 см, тоді як із
використанням імітатора торса — 1,67 × 1,38 см та діаметром 1,35 см (якщо
форма дефекту овальна й округла відповідно). Окрім того, не спостерігалися відкладання додаткових факторів пострілу на внутрішній поверхні та
зміни у рельєфі мішені (об’ємна штанцмарка). Також відзначено дещо іншу
конфігурацію відкладання додаткових факторів пострілу навколо вхідного
вогнепального пошкодження 1. Усі ці дані свідчать про наявність відмінностей у здобутих результатах, тому постає питання — який із дизайнів
постановки експериментального дослідження є більш достовірним та аде
кватним?
1

Бобков П. Ю., Лебедь М. Ф., Перебетюк А. М., Гунас В. І. Зазнач. твір.
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В. В. Щербак 1 також дослідив особливості пошкодження бавовняної
тканини, закріпленої в рамці в разі пострілів упритул, але з використанням
«Форт-12». Він описав зірчасту форму пошкодження з розміром дефекту
1,5 × 1,4—1,9 × 1,8 см. У цьому дослідженні, зокрема, використано багатошарові мішені, однак, у жодному з випадків автор не описав таких явищ, як
внутрішня штанцмарка або об’ємна штанцмарка.
Виявлене відкладання додаткових факторів пострілу на внутрішній поверхні одягу (внутрішня штанцмарка), на думку авторів, імовірно, є аналогом такого самого явища, що й феномен Виноградова. Проте, пошук дос
товірного пояснення описаного нами феномена внутрішньої штанцмарки,
ми вважаємо, має стати метою наступного дослідження. Щодо форми відкладання додаткових факторів пострілу у вигляді полум’я свічки, імовірно,
причиною цього є дія наконечника поворотної пружини, який під час пострілу загороджує нижню частину тканини (немовби створює перешкоду)
і в такий спосіб спричинює перехід додаткових факторів пострілу у більшій
кількості догори.
Щодо виявленого феномену подвійної штанцмарки, то це явище вже
дослідила для пістолетів модельного ряду «Форт» група українських на
уковців на чолі з О. М. Гуровим 2, а R. Pircher зі співавторами 3 за випадками
з практики описали вплив гільз на деформування штанцмарки.
Для судової медицини та криміналістики дослідження одягу має критично важливе значення. Так, за даними 202 випадків вогнепальних ушко
джень, що сталися у м. Тегеран з 2014-го по 2017 рр., у 70 % випадків дослідження одягу дало змогу визначити дистанцію та тип вогнепальної зброї
(P = 0.0001) 4.
D. J. Carr зі співавторами 5 виявили особливості пошкоджень одягу, попередньо забруднених кров’ю, які можна використовувати для розроблення
реалістичних сценаріїв відпрацювання дій у зоні бойових конфліктів.
1
2

твір.

Щербак В. В. Зазнач. твір.
Гуров О. М., Куценко С. В., Щербак В. В., Гладких Д. Б., Сапєлкін В. В. Зазнач.

Pircher R., Glardon M., Perdekamp M. G., Pollak S., Geisenberger D. Rearward
movement of the slide in semi-automatic pistols: a factor potentially influencing the
configuration of muzzle imprint marks in contact shots. International Journal of Legal
Medicine. 2019. № 133 (1). Рр. 169—176. DOI: 10.1007/s00414-018-1978-2 (дата звернення: 05.02.2021).
4
Najari F., Jafari H., Alimohammadi A. M., Najari D. The importance of victim’s
clothes in gunshot wounds. Journal of Emergency Practice and Trauma. 2020. № 6 (2).
Рр. 73—76. DOI: 10.34172/jept.2020.13 (дата звернення: 05.02.2021).
5
Carr D. J., Featherstone M., Malbon C., Miller D., Teagle, M. Preliminary deve
lopment of a bleeding layer to assess the effect of a ballistic impact on textile damage.
Forensic science international. 2018. № 288. Рр. 169—172. DOI: 10.1016/j.forsciint.2018.04.031 (дата звернення: 05.02.2021).
3
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Значною за обсягом категорією робіт є дослідження, під час яких на
уковці вивчають мікроскопічні особливості (наприклад, стан ниток у ділянці пошкодження, накладання мікроелементів тощо) для визначення дистанції пострілу та типу вогнепальної зброї 1.
Дослідження пошкоджень одягу від дії вогнепальної зброї є доволі нечисленними як в Україні, так і за її межами, а дослідження впливу одягу на
ушкодження тіла людини чи її імітатора взагалі є поодинокими в науковій
літературі.
Зокрема, T. Stevenson зі співавторами 2 провели експеримент із застосуванням бойової вогнепальної зброї на желатинових блоках, аби виявити вплив військового одягу на особливості вогнепального пошкодження.
Водночас досліджень, які б вивчали особливості вогнепального пошко
дження одягу на імітаторах тіла людини, у сучасних літературних джерелах
ми не знайшли.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведене дослі
дження дало змогу отримати абсолютно нові дані щодо пошкодження
одягу в разі застосування вогнепальної зброї нелетальної дії, а саме пістолета «Форт-12РМ». Уперше описано такі явища, як об’ємна штанцмарка
та внутрішня штанцмарка, до того ж під час опису останньої виявлено
специфічне відкладання кіптяви у вигляді полум’я свічки. Навколо вхідного вогнепального пошкодження на досліджуваному імітаторі людського
торса спостерігали феномен подвійної штанцмарки. Більшість додаткових
факторів пострілу у вигляді кіптяви та порошинок незгорілого пороху відзначено в рановому каналі. Під час проведення контактно-дифузійного методу дослідження навколо вхідного вогнепального пошкодження імітатора
спостерігали дрібні частинки нікелю.
1
Carr D., Kieser J., Mabbott A., Mott C., Champion S., Girvan E. Damage to appa
rel layers and underlying tissue due to hand-gun bullets. International Journal of Legal
Medicine. 2014. № 128 (1). Рр. 83—93. DOI: 10.1007/s00414-013-0856-1 (дата звернення: 05.02.2021) ; Giraudo C., Fais P., Pelletti G., Viero A., Miotto D., Boscolo-Berto R., Viel G., Montisci M., Cecchetto G., Ferrara S. D. Micro-CT features of intermediate gunshot wounds covered by textiles. Ibid. 2016. № 130 (5). Рр. 1257—1264. DOI:
10.1007/s00414-016-1403-7 (дата звернення: 05.02.2021) ; Hinrichs R., Frank P. R. O.,
Vasconcellos M. A. Z. Short range shooting distance estimation using variable pressure
SEM images of the surroundings of bullet holes in textiles. Forensic science international. 2017. № 272. Рр. 28—36. DOI: 10.1016/j.forsciint.2016.12.033 (дата звернення:
05.02.2021) ; Roberts K. A., Fischer G., Davis A. R. Identification of polygonal barrel
rifling characteristics in bullet wipe residue deposited on textiles. International Journal
of Legal Medicine. 2020. № 134 (2). Рр. 533—542. DOI: 10.1007/s00414-019-02009-0
(дата звернення: 05.02.2021) ; Sahu K. I., Kennao P., Gupta A. K., Saran V., Waghmare N. P. Study of 9mm Improvised Pistol Pattern & Gunshot Residue with respect to
Different Range. Int. J. Comput. Sci. Eng., 6. 2018. Рр. 155—160.
2
Stevenson T., Carr D. J., Stapley S. A. Ibid.
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Зважаючи на здобуті дані та досвід проведення попередніх досліджень
із використанням того самого пістолета, набоїв і матеріалу одягу, існує потреба переглянути класичну методику проведення експериментальних відстрілів, коли досліджувані зразки одягу фіксують у рамі.
Надалі плануємо проведення аналогічних досліджень із використанням
імітаторів інших частин тіла людини (голови, верхніх і нижніх кінцівок),
інших різновидів зброї й одягу.
Цю роботу виконано в межах НДР «Характеристики пошкоджень імітаторів тканин тіла людини, заподіяних зброєю нелетальної дії 0121U107924»
за рахунок державного фінансування МОЗ України.
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В. И. Гунас, П. Ю. Бобков, И. М. Плахотнюк,
С. А. Ольховенко, А. В. Солоный
Особенности огнестрельных повреждений хлопковой одежды
при выстреле в упор в имитатор человеческого торса
из пистолета «Форт-12РМ»
Цель работы — определить особенности повреждений хлопкового
трикотажа, возникающих при выстреле в упор из никелированного пис
толета «Форт-12РМ», снаряжённого патронами .45 Rubber, в одетый
имитатор человеческого торса, выполненный из баллистического геля.
Для достижения поставленной цели были изготовлены 12 имитаторов
человеческого торса, одетых в хлопчатобумажные футболки, с последующей постановкой выстрелов с использованием никелированного пистолета
«Форт-12РМ», снаряжённого патронами .45 Rubber. Выстрелы выполняли
с дистанции вплотную с последующим исследованием повреждений одежды, используя фотографический и микроскопический методы исследования. Полученные данные и сравнение их с ранее полученными результатами
исследований, когда выстрелы выполняли в образцы одежды, закреплённые
в рамке, позволили выявить важные различия и впервые описать феномен
внутренней штанцмарки и объёмной штанцмарки; при описании внутренней штанцмарки обнаружено специфическое отложение дополнительных факторов выстрела (а именно копоти), напоминающих пламя свечи.
Кроме того, наблюдался феномен двойной штанцмарки вокруг входного
огнестрельного повреждения на исследуемом имитаторе человеческого торса. Большинство дополнительных факторов выстрела (в виде копоти и пылинок несгоревшего пороха) определяли в раневом канале. При
проведении контактно-диффузионного метода исследования вокруг входного огнестрельного повреждения имитатора определяли мелкие частицы никеля. Выявленные различия нуждаются в пересмотре классической
методики проведения экспериментальных отстрелов, когда исследуемые
образцы одежды закрепляют в раме или фиксируют похожим образом.
Важным этапом постановки исследования является воссоздание условий,
максимально приближённых к реальным. Поиск наиболее уместного, эффективного и простого метода для осуществления таких экспериментов
является перспективным для баллистики.
Ключевые слова: «Форт-12РМ», баллистический гель, огнестрельные повреждения, выстрел в упор, оружие нелетального действия,
штанцмарка.
V. Gunas, P. Bobkov, I. Plakhotniuk, S. Olhovenko, O. Solonyi
Specifics of fire damage to cotton clothing while shooting point-blank
at a human torso simulator from a Fort-12RM pistol
This Article Purpose is to determine specifics of damage to cotton jersey, arising from a point-blank shot from a nickel-plated “Fort-12RM” pistol,
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equipped with .45 Rubber cartridges into dressed simulator of a human torso
made of ballistic gel. For achieving this goal, 12 human torso simulators were
made, dressed in cotton T-shirts, with the subsequent firing of shots using a nickel-plated “Fort-12RM” pistol equipped with .45 Rubber cartridges. The shots
were fired from a distance, closely followed by examination of damage to clothing using photographic and microscopic research methods. Obtained data and
their comparison with the previously obtained research results when the shots
were fired at the clothing samples, fixed in the frame made it possible to identify
important differences and for the first time describe the phenomenon of internal
muzzle imprint mark and volumetric muzzle imprint mark; while describing the
internal muzzle imprint mark, specific deposition of additional factors of the shot
(namely, soot), reminiscent of a candle flame was found. In addition, a double
marker phenomenon was observed around the input gunshot injury on the investigated human torso simulator. Most of additional factors of the shot (in form
of soot and dust particles of unburned gunpowder) were determined in wound
channel. While carrying out the contact-diffusion method of research, small
particles of nickel were determined around input fire damage to the simulator.
The revealed differences require revision of the classical method of experimental
shooting, while test samples of clothing are fixed in a frame or fixed in a similar
way. An important stage in research formulation is to recreate the conditions as
close as possible to real ones. The search for the most appropriate, efficient and
simple method for carrying out such experiments is promising for ballistics.
Keywords: “Fort-12RM”, ballistic gel, gunshot damage, point-blank shot,
non-lethal weapon, muzzle imprint mark.
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Research on a voice changed by distortion
The concept and essence of distortion are considered from a technical standpoint and criminal law perspective. The most common ways of distorting a voice
and a speech are provided, as well as certain methods of detecting an intentional
change in a voice and human speech by computer tools and linguistic analysis.
Some software and hardware tools changing a speech signal both in real
time and in a pre-prepared recording are analyzed.
To solve diagnostic and identification tasks, a pressing issue in forensic vi
deo and audio analysis is studied which is addressed to forensic experts in this
field more often.
Keywords: simulation; distortion; forensic video and audio analysis; edi
ting; person identification by voice and speech; instrumental analysis; linguistic
analysis.
Formulation of Research Problem. In recent years, the number of various
anonymous messages (in particular, fraudulent ones, threats, as well as reports
on mining administrative buildings, shopping centers, etc.) has grown. With ne
cessary skills, you can simulate the speech of an opposite sex, another age and/or
ethnic or territorial affiliation, the speech of a person in an excited state, in a state
of alcohol or narcotic intoxication and other speech characteristics of a person.
Research on methods of concealing a crime is a multidimensional and complex problem that possesses not only forensic but also criminological, criminal-law and procedural significance. Some of the mentioned aspects of the
problem have already been considered by forensic experts in scientific papers,
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and ways to hide traces of a crime and concealing can be interpreted differently
from the standpoint of various legal sciences. Thus, from the point of view of
the criminal law, crime concealing is a way to avoid criminal liability, from the
standpoint of criminology: an element of the method of committing a crime; and
for forensic psychology, the way to conceal a crime is the embodiment of peculiarities of behavior and traits of a criminal personality and crime victim.
Specific nature of the forensic aspect of the issue of concealing is to study
the laws of crime concealment, gain and handle information to investigate and
prevent crimes.
Objections arise as to accepted in criminalistics identification in the structure
of the method of committing crimes of the following components: preparation
for crime commission → direct commission of a crime → concealing traces of
a crime. Concealing (hiding, way of avoiding responsibility) may take place both
at the stage of preparation for the commission of a crime and while its commission, as well as after its implementation. In individual cases concealing may not
be present. Sometimes concealing can be absent while crime commission (for example, when it is committed as a result of negligence) or after its commission (for
example, if a criminal voluntary and honestly declares what he has done). Consequently, concealing is always associated with the way of committing a crime.
Concealing should be interpreted as actions or inactivity of criminals or other persons aimed at full or partial destruction, change, hiding of traces of a crime
which is being committed or has already been committed, misleading of both
persons carrying out investigations and victims, witnesses on individual accomplices, a method of committing a crime, location of a corpse, objects obtained
by criminal means, crime weapons and the rest of traces. Concealing is always
a structural element of a crime commission. Study of concealing in the system
of forensic science should be inextricably linked to the teaching on the way of
committing crimes.
Knowledge of laws as to formation of certain concealing methods of criminal activity will allow not only to identify the method of concealing but also
criminals by studying certain sings of these methods.
Concealing actions in criminal activity are conditioned by:
• a sense of fear, fear of exposure;
• impossibility of criminal intend realization without relevant concealing;
• imitation of certain patterns of criminal behavior taken from stories of
other criminals, literature, movies, etc.;
• the desire to determine originality, impress a victim, witnesses, accomplices and other persons.
Analysis of Essential Researches and Publications. There is a great number of ways to create a human voice sample. Usually these are different combinations of frequency and statistical characteristics of a voice, such as intonation
or tone height. Let’s consider some modern technologies created on the basis of
artificial intelligence, namely neural networks.
189

Проблемні питання...

The Google DeepMind British company presented a new algorithm for the
synthesis of human voice called Wavenet. It is based on the use of neural networks helping to reach a realistic voice simulation. The program distinguishes
sounds and assembles them on the basis of entered data that allows you to get
a rather natural sound: for example, in this case SIRI or Google Assistant 1 may
serve this purpose.
Also, there is an alternative method: parametric synthesis which uses a fully
computer-generated voice and does not necessitate to use the collection of "live"
speech. Its work is grounded on already set parameters corresponding to the
rules of grammar and principles of sounds pronunciation.
In the field of creating tools for voice changing, there is a huge number of
commands aimed at software products commercialization, for example Resemble.AI (provides demo version of a program), iSpeech (there is a demo version
for 27 languages), Lyrebird AI (you can download demo version for 3 hours of
speech), as well as Vera Voice created by ScreenLife Technologies company of
Timur Bekmambetov and developers of “Robot Vera” Stafory2 HR service. The
technology of voice synthesis introduced by Facebook: authors of this project
taught the neural network to speak the voice of Bill Gates. Amazon reported
about a similar development. A voice assistant of the Alexa company can talk to
its owners with the voice of the actor Samuel Leroy Jackson, and it will be able
to master voices and speech of other celebrities over time.
Researchers presented a program based on artificial intelligence called Vocodes. This tool may simulate voices of more than 100 celebrities (politicians,
scientists and artists: Donald Trump, Barack Obama, Bryan Cranston, Danny DeVito, Elon Musk, etc.). To simulate a voice, the user has to enter a text and select
a voice. The ThenExtWeb edition notes that there are several such applications,
but Vocodes impresses with a huge number of voices available for reproduction.
However, it has its own disadvantages: every time the application faces a word
that cannot read, it simply misses it. Among these words: Tesla and Elon Mask 3.
That is, the neural network has learned to simulate the tone, intonation and
other nuances of a voice and speech. At the same time, creators of projects assure
that technically it is impossible to identify whether the recording is synthesized
or original, but how they do not specify. It is known that the system possesses
the ability to detect synthesized human speech and distinguish it from natural.
1
Siri або Google Assistant: хто кращий, розумніший і крутіше [Електронний
ресурс]. URL: https://razborka-pc.com.ua/siri-abo-google-assistant-khto-krashchyj-rozumnishyj-i-kruti.html (date accessed: 13.03.2021).
2
Проект Vera Voice научил нейросеть говорить голосом знаменитостей [Электронный ресурс]. URL: https://screenlifer.com/projects/screenlife-technologies-i-robot-vera-nauchili-nejroset-govorit-golosom-znamenitostej (date accessed: 14.03.2021).
3
Нейросеть научилась реалистично имитировать речь человека [Электронный ресурс]. URL: https://nplus1.ru/news/2016/09/14/google-ai-voice (date accessed:
14.03.2021).
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The Article Purpose is to analyze certain methods of detecting intentional
voice change by computer tools and linguistic analysis.
Main Content Presentation. The main task of forensic video and audio
analysis is to identify a person by a voice and speech. The speaker recognition
while forensic video and audio analysis is a process of determining the belonging
of a particular statement to an individual based on the characteristics of speech
signals. As it is known, voices of different people usually are not similar to each
other, besides (excluding the linguistic component) a human voice conveys information on a geographical and social status of the speaker, on his physiological
features and psychological traits, emotional state, etc.
Referring to forensic video and audio analysis, new available methods for
concealing and distorting a speech signal appear, which complicate the identification of certain characteristics.
According to the distortion nature, they can be intentional (artificial) and
random (natural). Natural distortions have a “situationally, technically, technologically conditioned nature”.
The intentionality of voice and speech distortion can be traced through peculiarities of a provided voice message, inconsistency of identified signs of a voice
and speech in a studied sound record and in specimens of oral speech, which can
be detected at the level of auditory perception. If a forensic expert identifies signs
of any distortion in a phonogram, then he has to establish a “mechanism, methods and reasons for introduction of changes into a sound record, their artificial
or natural character”.
The concepts of distortion and simulation, at first glance, are extremely similar and aimed at: “in any way to hide the real voice of the speaker within the
framework of forensic audio and video analysis, however, simulation and distortion are implemented in various ways and have a different degree of performance
complexity”.
Simulation is primarily imitation of a voice and speech of another person by
analyzing peculiarities of the voice of a speaker (tempo, articulation, intonation,
etc.). Possessing needed skills, you can simulate the speech of an opposite sex,
another age and/or ethnic or territorial affiliation, the speech of a person in an
excited state, in a state of alcohol or narcotic intoxication and other speech characteristics of a person.
Distortion of a voice is associated with changing linguistic and acoustic
characteristics in a person’s voice and speech to intentionally hide their own
personality or personality of another person. When simulating the voice of
a person, simulators try (intentionally or not) to reach those values of formant
frequencies which correspond to a voice of a person that should be copied by
reproducing certain characteristics of a voice and speech. However, as research
demonstrates, it is almost impossible for simulators to reach values of formant
parameters. At the same time, by means of comparative research using microanalysis of sounds and analysis of ratio between formant frequencies, it is
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possible to determine with a certain degree of probability whose voice is recorded in a studied sound record.
To some extent, simulation of a voice and speech is an integral part of the
concept of distortion which is more comprehensive in content, that is distortion
can be implemented both by simulating a person’s voice and speech.
According to authors, the most common methods of distorting voice and
speech are:
• linguistic: a change in linguistic parameters of oral speech;
• acoustic: a change in acoustic parameters of a speech signal;
• mixed: a change of both certain linguistic features, and acoustic
characteristics of oral speech.
Linguistic distortion manifests itself in distortion of certain linguistic features of a voice and speech which leads to a change in some personality traits.
For example, deliberate use of profanity (if it was not characteristic of a speaker),
increase in the number of violations in grammatical rules (government, agreement, etc.), improper stress, a great number of jargons lowering the level of
a speaker’s speech culture. However, this type of distortion can be detected by
both acoustic and linguistic analysis; while comparative research, concurrence of
signs that have not been distorted could be traced, and appropriate evaluation of
identified inconsistencies in features will enable to establish facts as to linguistic
distortion of personality traits.
Mixed distortion is associated with distortion of certain linguistic features
of a voice and speech, acoustic parameters, but without using computer tools.
In this case, many features belonging to a linguistic group can be intentionally
altered (for example, timbre, articulation, prosodic, lexical features and signs of
speech culture, etc.), acoustic parameters are also changing (for example, the frequency of the main tone). Thanks to using mixed distortion, you can change the
gender, age and dialect of a person. It can be connected with the need to simulate
the voice of another person, and to hide their identity. Thus, a voice and speech
are distorted, for example, with the help of clamping nostrils, jaw clenching,
retracting cheeks, lips protrusion, etc.1.
A criminal may resort to acoustic distortion in situations when there is an
intention to remain unrecognizable, that is when his main goal is to ensure the
impossibility of his further identification.
The majority of computer tools for altering voice focus on changing primarily features indicating the gender and age of a speaker. It should be noted
that when changing the voice in real time, there is no change in a sound record.
Changes are introduced at the stage of developing a speech signal entering the
recording channel, as a result (by means of digital-to-analog transformation)
a new, modified speech signal is formed, but without any signs of processing.
1
Лебедева А. К. Судебно-экспертное исследование обликовых характеристик
личности по фонограммам речи: правовые и методические аспекты : дис. … канд.
юрид. наук. Москва, 2017. 231 с.
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To understand how a voice is changed and which changes it undergoes, first,
it is needed to study existing techniques and methods of intentional voice change
using computer tools. There is a variety of programs for changing a speaker’s
voice, such as AV Voice Changer Diamond, Voxal Voice Changer, MorphVOX
JR, MorphVOX Pro, Scramby, Fake Voice, Funny Voice, Clownfish Voice Changer, VoiceMod, etc.1.
The above-mentioned programs are created particularly for a PC, however,
there are also applications for altering voice which are made for modern phones
and smart phones. It is possible to download them on the Internet. These
programs enable to change the sex and age of a speaker and to help a criminal
hide his personality this way.
Software and hardware tools for changing a voice can be classified into two
groups:
• modifying a speech signal directly before it was sent to a recording
channel, that is in real time;
• changing a speech signal already recorded in a sound record using post
processing.
Diagnostic research on determining voice and speech characteristics is
performed with the use of a set of methods:
• audio-linguistic analysis is intended to study a voice message, verbal
behavior by analyzing and evaluating features of a speaker’s speech and
voice: features of the speech flow, phrases, words, sounds.
• acoustic comprising of phased calculation and evaluation of acoustic
diagnostic features and comparison of these features vectors reflecting
physical parameters of a speech signal.
Difficulty while research on sound records having undergone changes in real
time is that none of the features of audio editing are formed: a completely new
continuous sound record with a speech signal recorded in it, changed directly
while its recording is created. In case of sound record change by means of post
processing, a forensic expert should pay attention (excluding search for signs
of change in the acoustic characteristics of the speech signal) to the presence
of audio editing signs. The voice in a sound record changed both in the first
and second way can be studied by analyzing file service-based data, within the
framework of which the binary structure of a file, its metadata and other service
characteristics are studied. A similar analysis is carried out by implementing such
programs as X-Ways Forensics, DUMP, Exiftool, WinHEX, etc.
The majority of computer tools for changing a speaker’s voice or his age
work according to a similar algorithm: they automatically, according to a prelaid program, change those voice parameters that make up a functional-dynamic
complex of human acoustic skills, especially the frequency of the main voice
1
19 лучших программ для изменения голоса онлайн и офлайн [Электронный
ресурс]. URL: https://lifehacker.ru/programmy-dlya-izmeneniya-golosa (date accessed:
16.03.2021).
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tone. The above-mentioned programs can change both the previously recorded
sound record as well as modify the speech signal in real time (for example, when
communicating by IP telephony, such as Skype, WhatsApp, Viber, Telegram,
etc.). This method is used when it is necessary to hide your personality, but there
is no chance to avoid a conversation in real time. The scheme for this algorithm is
as follows: at the beginning, the speech signal is converted to a digital code with
the help of analog-to-digital converter, and then processor converts this code
according to the algorithm recorded in the processor. As a result, the digital code
is converted to an electrical signal by means of analog-to-digital converter that
the addressee receives at the other end of the telephone line.
In case of using the mentioned programs, delays appear while transmission
of already altered speech signal. Before voice recording or telephone conversation, the user independently chooses how he wants to change his voice, how to
lower or raise the frequency of the main tone, and only after begins to record a
conversation accordingly.
So, let’s consider programs processing a speech signal, that is when a sound
record itself undergoes changes by means of any device. When changing the
gender and age of a speaker this way, a situation is possible when a sound record with a recorded voice of one person is divided into several parts and each
part is processed individually in a different way by software tools. As a result of
changes, you can get several sound records with perfect voices from one sound
record with a recording of the voice of one person. In such cases, the forensic
expert should draw attention (except for the search for signs of change in acoustic characteristics of a speech signal) to the possibility of the presence of audio
editing signs. Both types of the above programs changing sex characteristics of
the speaker are based on the algorithm according to which the main tone changes
by lengthening or shortening short speech segments. To preserve a natural speech
tempo in case of a tone lowering (lengthening segments), some segments are
deleted; in case of tone raise (shortening segments), certain segments are duplicated. In a foreign literature, the process associated with modification of frequency of the main tone without changing its speed is called Pitch-Shifter (word
per word translation: the main tone change) is a sound effect or a corresponding
device that adds to a signal its copy falling behind the main tone at any interval
within two octaves up or down1. Pit-cipher is a way to alter the basic tone of the
speech signal without changing its length. As it is known, the voice coloration
depends on the values of formants frequency: if we change the frequency of the
main tone of the speech signal with the help of specialized tools, then in this way,
we will also change the value of formants, resulting in change in the voice nature,
specifically in its timbre.
In the United States of America, over 10 companies produce telephone devices and add-on devices which have a voice change feature (voice changer)
Питч-шифтер [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Питч-шифтер (date accessed: 16.03.2021).
1
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and are implemented by using the latest specialized chip. Add-on and telephone
devices provide the user with an opportunity to speak one of 16 versions of voices: from a low bass to a high soprano, at the same time maintaining the speech
tempo and sound naturalness. It enables to talk and not be recognized even by
your closest people. Such products are of demand mostly for parents, minors
who often stay home alone1.
The Americans conducted research on the effect occurring as a result of increasing the frequency of the main tone called Mickey Mouse effect. It was called
that way since due to increase in the frequency of the main tone the voice pitch
also raises, and the listener hears a little “ squeaky” timbre: similar to characters
of cartoons about Mikki Mouse. To avoid this effect and to make a voice sound
more natural, a formant correction algorithm is implemented thanks to which the
position of formant frequencies updates after or at the time of pitch shifting, in
other words the main tone formant frequencies do not change with a change in
a frequency.
Marketers have long realized that the use of media characters in projects always draws audience attention to a product and, as a result, increases profits. The
Americans and Europeans get used to listening to rules of passengers' behavior
on board the aircraft voiced by celebrities.
However, expenditures for a project from attracting different celebrities are
also growing: you have to pay a honorarium, to adapt to a celebrity’s schedule, in
addition, some of them can refuse to participate in it. As we noted above, creators
of the Vera Voice project, made by using a neural network, succeeded in doing so
because they decided not to invite celebrities at all: why they should pay them if
you can simulate a speech acoustic signal with the help of the program.
Changing the sex of the speaker voice is possible by deleting frequency
bands from 100 Hz to 500 Hz from the spectrum of a male voice; as a result of
such changes, listeners identified a male voice in a suggested sound record as
female2.
Research on a voice altered by computer tools is a complex and controversial task for forensic video and audio analysis. Due to the fact that instrumental
study of a changed voice recorded in a sound record still has certain difficulties,
forensic experts use linguistic methods for identifying changes made to a sound
record in practice. As it is known, the content and semantic parts of the speech
material characterize a number of personality traits, and in the case of intentional
1
Кринов С. Н. Современные методы изменения голоса и идентификация говорящего. Информатизация правоохранительных систем : мат-лы VIII Междунар.
конф. Москва, 1999. С. 328—330.
2
Потапова Р. К. Сексолект как комплексное гендерное понятие (об усложненном характере задачи определения сексолекта в судебной фонетике). Информатизация правоохранительных систем : мат-лы Х Междунар. конф. Москва, 2001.
С. 314—320.
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change in a voice using computer tools, there is no change in the content of statements: only acoustic characteristics change.
For example, when oral speech in a sound record at the auditory level is
perceived as a female voice of an elderly person, and the conversation is characterized by a low level of stylistic and speech competence (for example, with the
use of curse words, low degree of development of speech and stylistic skills) and
there are no signs of conscious distortion in oral speech, it can become the basis
for drawing a possible conclusion on the fact that a speaker is a person with elementary / incomplete secondary education who has a low level of speech culture
in communication.
It should be stressed that men and women speak with different intonations,
use various means of non-verbal communication, pronounce words in a different way; also, their so-called vocabulary varies. In speech, women more often
use interjections (“Ouch!”, “Oh””, “Hey”, “My God”, etc.) helping to express
emotions, diminutive words, phrases that convey feelings and emotions (“my
sweetheart”, “scary”, “cool”, “it is such a pleasure”, etc.).
Conducting of forensic video and audio analysis comprises of a complex
of various methods of not only linguistic analysis but also instrumental. Certain
linguistic voice characteristics may not change in case of using computer and
technical tools for distortion of the speaker’s sex and age: the forensic expert
must know how to establish the fact of changing a person’s voice by means of
instrumental analysis methods.
As far as it is known, methods of research on an altered voice were not
developed until today. Thus, we will analyze which of the existing methods of
forensic video and audio analysis can be applied to study a voice changed with
the help of computer tools.
When conducting experimental researches on a voice and speech of males
and females (20—35 years old), their characteristics were changed using Adobe
Audition and AV Voice Changer Diamond. It should be noted that these programs
are publicly exposed: they can be downloaded from the Internet.
As it is known, the sound pitch depends on the frequency of the main tone.
The higher frequency, the higher a sound. To change the voice of a woman-speaker, we used lower pitch function, to change the voice of a man-speaker: raise
pitch function. Using a certain algorithm laid down in the program, the voice
pitch in the first case automatically lowers as a result of frequency decrease of
the main voice tone, the female voice turns into a male, in the second case: on the
contrary, raises due to increase in the main tone frequency.
It is possible to change the voice pitch in Adobe Audition program manually
by changing certain settings. For example, on the Effects tab in the Time and
Pitch section, select Stretch and Pitch, in the dialogue box: Pitch Shift parameter,
reducing its value by 5 halftones: as a result, the voice tone pitch immediately
lowers (for example, a female voice turns into a male). It should be noted that
the main advantage of the Stretch and pitch effect is that it is possible to change
196

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

the tone of the sound signal without changing the tempo of the voice recording.
In Adobe Audition program, you can also select the Advanced Settings panel
(Advanced tab). By selecting the Izotope Radius algorithm, the user gets advanced features, for example, setting Preserve Speech Characteristics check box
maintains the realism of speech in case of changing in the frequency of the main
voice tone.
The Formant Shift function automatically determines how formants adapt
in the event of a tonality shift. By default, the zero value adjusts formants along
with a tonality shift, at the same time maintaining timbre and realism. Setting
values above zero raises the timbre enabling you to convert a male voice to a female one, below zero: creates the opposite effect: converts a female voice to
a male one.
We deem it important to stress that due to the fact that low frequencies possess more energy than high ones, and some sounds are clearly recognized by one
first formant (for example, sounds [a], [o], [y]), if you cut the spectrum auxiliary
formants of the speech signal with the help of low-pass filter, the individual coloration of uttered sounds for each person will disappear, but the very semantic information embedded in the speech message will not be altered and remain clear.
Let’s consider, for example, the AV Voice Changer Diamond program, which
belongs to methods of changing a speech signal in real time, that is in the process of its formation during entry into the recording channel. This program has
a Voice morpher function, which is responsible for changing a voice. The algorithm for changing a voice is the same as in the previous program: we can raise or
decrease the frequency of the main voice tone while recording. To start recording
a voice, click on the Recorder icon and turn on the recording (rec). Now, when
you speak into the microphone, the speech signal will change according to the
parameters of the Voice morpher field. These settings for changing a voice can
be changed while recording: for example, we can record one half of a speech at
a low frequency and the other half: at a high frequency. Pressing the stop button
stops recording and automatically saves it in MPEG-1 Layer 3(*.mp3) format.
The program also includes certain algorithms, enabling which, we can
choose, for example, the change of a female voice to male, the voice of a child,
an elderly person, etc. You can select a specific algorithm in the Nickvoices tab,
individual algorithms are introduced for female and male voices.
This program allows you to change a voice when communicating through
various programs such as Skype, WhatsApp, Telegram via voice chats and voice
messages, and can also change a voice from the streaming audio that will be
played on the computer when using the program.
However, we cannot exclude the fact that voice change systems are
implemented by criminals to commit criminal offenses. As practice demonstrates,
even an experienced forensic expert may not identify changes in a voice, which
led to the following conclusion: perhaps in some unsolved criminal cases
involving anonymous phone calls, criminals used technical means of voice
197

Проблемні питання...

change; however, due to the reasons mentioned above the fact of change could
remain unnoticed by forensic experts.
To solve this task, it is needed to consider the properties of possible algorithms
for changing a voice. The above-mentioned pitch shift and voice changer
algorithms alter the main tone by lengthening or shortening short sections of
speech. To maintain the natural tempo of speech in case of lowering a tone
(lengthening of sections), some sections are deleted, in case of raising a tone
(shortening of sections), some sections are repeated twice. For this purpose, there
is no need to perform any analysis of the input signal: the algorithm operates
formally and equally at pauses, vowels and consonants.
In case of a tone raise, there should be repetitive sections of speech in the
signal. The duration of such a section is a parameter by which you can determine
the degree of shift and restore the original speech.
In case of a tone lowering certain sections are distinguished in a signal. Since
the algorithm functions formally, without being connected to specific sounds, it
may result in loss of some consonant and transition sections. Such deformations
can be detected by ears at raised and even normal tempo of an original speech.
To avoid it, a speaker delivering a speech should speak more slowly, maintaining
prolong pauses in a speech, comparing to the norm. At the same time, a listener
can perceive disappearance of some short consonant and transition sections as
slip of a tongue. Identification of signs of tone lowering algorithm application
in such conditions becomes a complex task which can be solved in availability
of sufficient duration of recorded message in a studied sound record, when the
quantity of detected slips of tongue (in case of listening sections) is statistically
significant. In this case, the evaluation of probability as to disappearance of
short speech segments in a studied sound record must coincide with a calculated
probability under a certain parameter of the tone shift down the frequency1.
Functionalities of modern software include the task of destroying signs
of changes in a sound record. For example, in the Sound Forge program you
can create a desired sound wave shape, adjust a tempo and change spectral
characteristics, timbre and sound quality of an original sound record, remove
signs of crossfade, which considerably complicates the process of forensic
video and audio analysis. By using hex-editors, you can remove signs of postprocessing even in the binary structure of a file. In such cases, the only way to
identify the set of basic personality traits on the basis of the analysis of a person’s
voice and speech is to conduct a linguistic analysis allowing to identify signs of
editing even in well-edited records, which will help a forensic expert to make
a well-grounded and informed decision.
Лебедева А. К. Особенности судебно-экспертного исследования голоса, изменённого при помощи компьютерно-технических средств. Известия Тульского
государственного университета. Экономические и юридические науки. Тула, 2016.
№ 3—2. С. 323—329.
1
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For example, if a voice in a sound record is perceived by a listener as the
voice of a child, it is possible to determine, for example, discrepancy between
the level of speech culture and the level of education of a person and so on.
In case a forensic expert has samples of a person’s voice and speech whose
voice is presumably recorded in a sound record, it is possible to conduct
a comparative study and determine the presence of coincidences / differences
by certain features of the linguistic group. In the course of instrumental
analysis, statistical, dynamic, spectral speech characteristics are studied. Main
provisions of the instrumental analysis of a voice are based on the individuality
of the spectral content of a voice for each person, despite general mechanisms
of specific sounds formation.
Conclusions. Summarizing the above, let’s highlight key moments that a
forensic expert should pay attention to in the presence of signs characteristic for
the use of computer software to change a voice.
1. To determine the presence/absence of signs of changes in a sound record and
their cause which may be the result of the use of computer tools to change
a voice, editing of a sound record or peculiarities of devices operation, etc.
During the instrumental analysis, to identify, if possible, the implemented
software to record a studied sound record by analyzing the file structure,
spectral representation of a signal, etc.
2. The use of computer tools to change a voice can be evidenced by: the
presence in the file metadata of information on the use of specific software
(being used to alter a voice), inconsistency between linguistic and acoustic
features and characteristics of the speaker’s speech. For example, a voice
that a listener perceives as male at the auditory level in a studied sound
record corresponds to characteristics of a woman’s speech or a person in an
excited state (alcohol or drug intoxication, etc.).
Thus, despite the lack of developed methodological approaches to the study
of a voice altered by computer tools, it is crucial to establish the fact of the
use of software tools, and (in some cases) to detect altered voice and speech
characteristics that individualize a person, and later, at the next stage: to identify
a speaker.
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Х. В. Луценко, А. І. Роман, С. С. Григорян, В. В. Кочарян
Дослідження голосу, зміненого маскуванням
Розглянуто поняття й сутність маскування з технічного погляду та
з погляду кримінального права. Наведено найпоширеніші способи маскування голосу й мовлення, деякі методи виявлення навмисного змінення голосу та мовлення людини за допомогою комп’ютерно-технічних засобів
і лінгвістичного аналізу.
Проаналізовано останні публікації, а також дослідження в галузі імітування голосу й мовлення людини за допомогою новітніх комп’ютерно-технічних засобів — деяких сучасних технологій, створених на базі штучного
інтелекту, а саме — нейронних мереж. Розглянуто найпоширеніші способи
маскування голосу й мовлення диктора. Наведено деякі методи виявлення
навмисного змінення голосу за допомогою комп’ютерно-технічних засобів
і лінгвістичного аналізу.
Проаналізовано деякі наявні програмно-технічні засоби, що змінюють
мовленнєвий сигнал як у реальному часі (а саме — у процесі його формування під час надходження у канал запису), так і на заздалегідь підготовленому записі (за допомогою засобів оброблення мовленнєвого сигналу після
запису на будь-якому пристрої). Констатовано (зважаючи на експертну
практику), що в тих випадках, коли виявити ознаки маскування голосу/
мовлення не виявляється можливим інструментальним способом (що, зі
свого боку, суттєво ускладнює процес виконання судової експертизи відео-,
звукозапису), то єдиною можливістю встановити індивідуальні характеристики голосу й мовлення залишається лінгвістичний аналіз.
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Зроблено висновок: незважаючи на відсутність розроблених методичних підходів щодо дослідження голосу, зміненого за допомогою комп’ютерно-технічних засобів, є змога як визначити факт використання програмних
засобів, так і (у деяких випадках) діагностувати змінені характеристики
голосу й мовлення, що індивідуалізують особу, а згодом, на наступному
етапі,— провести ідентифікацію диктора.
Із метою вирішити діагностичні й ідентифікаційні завдання дослі
джено проблемне питання в експертизі відео-, звукозапису, яке все частіше
постає перед експертами у цій галузі.
Ключові слова: імітація; маскування; експертиза відео-, звукозапису;
монтаж; ідентифікація особи за голосом і мовленням; інструментальний
аналіз; лінгвістичний аналіз.
К. В. Луценко, А. И. Роман, С. С. Григорян, В. В. Кочарян
Исследование голоса, изменённого маскировкой
Рассмотрены понятие и сущность маскировки с технической точки
зрения и с точки зрения уголовного права. Приведены наиболее распрост
ранённые способы маскировки голоса и речи.
Проанализированы последние публикации, а также исследования
в области имитации голоса и речи человека с помощью современных компьютерно-технических средств, а именно обученного искусственного интеллекта на основе нейронных сетей. Раccмотрены наиболее распространённые способы маскировки голоса и речи диктора. Приведены некоторые
методы выявления умышленного изменения голоса и речи человека с помощью компьютерно-технических средств и лингвистического анализа.
Проанализированы некоторые существующие программно-технические средства, изменяющие речевой сигнал как в реальном времени (а именно — в процессе его формирования при поступлении в канал записи),
так и на заранее подготовленной записи (с помощью средств обработки речевого сигнала после записи на любом устройстве). Констатировано
(исходя из экспертной практики), что в тех случаях, когда выявить признаки маскировки голоса/речи не представляется возможным инструментальным способом (что, в свою очередь, существенно затрудняет процесс
производства судебной экспертизы видео-, звукозаписи), то единственной возможностью установить индивидуальные характеристики голоса и речи является проведение лингвистического анализа. Несмотря на
отсутствие в настоящее время разработанных методических подходов
к исследованию голоса, изменённого с помощью современных технологий,
установить факт использования вышеуказанных средств возможно.
С целью решить диагностические и идентификационные задачи исследован проблемный вопрос в экспертизе видео-, звукозаписи, который всё
чаще встаёт перед экспертами в этой области.
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Ключевые слова: имитация; маскировка; экспертиза видео-, звукозаписи; монтаж; идентификация личности по голосу и речи; инструментальный анализ; лингвистический анализ.
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Сучасні можливості діагностичних досліджень
у криміналістичній експертизі відео-, звукозапису
Висвітлено одне з важливих питань кримінального судочинства — використання даних, здобутих у результаті діагностичних досліджень відео-, звукозаписів, що дає змогу забезпечити більш високий рівень повноти,
об’єктивності й усебічності розслідування. Метою статті є аналіз можливостей діагностичних досліджень записів як усного мовлення, так і звукового середовища події правопорушення. Розглянуто різноманітні можливості таких досліджень. Звернено увагу як на особливості діагностичних
досліджень мовлення з метою отримання інформації про особистість невідомого, так і на відомості, які можна здобути діагностуванням немовленнєвої інформації.
Ключові слова: судова експертиза відео-, звукозапису; звукове середовище; діагностичні дослідження; немовленнєві сигнали; дослідження; мовлення.
Постановка наукової проблеми. Особливу роль у кримінальному судочинстві (зокрема, у кримінально-процесуальному доказуванні) відіграють фактичні дані, отримані з відео-, звукозаписів. Це зумовлено тим, що
для фактичних даних, які містяться на фізичних носіях, з огляду на можливість їх сприйняття та перевірки після завершення певного часу, характерна певна міра достовірності; часто їх можна використовувати в доказуванні, не розкриваючи при цьому джерел і методів їх отримання.
Результати криміналістичних відео-, звукозаписів цілком можна використовувати під час розслідування лише за умови належного процесуально-криміналістичного їх оформлення. Процесуальний аспект регламентовано кримінально-процесуальним законом, а правила технічного
оформлення — вироблено практикою.
Відтворення матеріалів відео-, звукозапису (як під час попереднього
розслідування, так і під час судового розгляду) полегшує сприйняття відповідної інформації, створює «ефект присутності» та загалом дає змогу забезпечити більш високий рівень повноти, об’єктивності й усебічності розслідування. Актуальність цього дослідження підтверджено також тим, що
повне й об’єктивне встановлення обставин подій для з’ясування механізму
© О. І. Брендель, 2021
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злочину та винуватості учасників у процесі розслідування можна забезпечити не тільки завдяки ідентифікаційним дослідженням експертизи відео-,
звукозапису, а й діагностичним.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Можливості діагностики — інформації, яку можна отримати за відео-, звукозаписами,— розглядали такі науковці, як: В. Л. Шаршунський, О. О. Ложкевич, В. О. Снєтков,
В. О. Чиванов, Ю. В. Ящуринський, В. X. Манеров, С. М. Вул, Л. М. Черняк, А. Т. Гулак, В. І. Закарецький, О. К. Дамбраускайте, О. К. Єрмолаєв,
В. М. Сорокін, С. Л. Коваль та ін. 1 Проведені ними дослідження є вагомим
внеском у розвиток теоретичних засад використання спеціальних знань
у кримінальному провадженні. Водночас аналіз можливостей криміналістичних діагностичних досліджень відео-, звукозаписів — це питання, яке
наразі потребує поглиблених наукових пошуків.
Метою статті є висвітлення можливостей діагностичних досліджень
відео-, звукозаписів через висвітлення їхньої класифікації, коли умовно за
об’єктом дослідження в експертизі відео-, звукозапису можна виокремити
та схарактеризувати три напрями діагностичних досліджень:
• дослідження безпосередньо мовленнєвої інформації, що може міс
тити відомості щодо особистості невідомого;
• технічні дослідження, які містять відомості про технологію отримання/фіксування/збереження відео-, звукозаписів, властивостей
та особливостей безпосередньо самого носія даних;
• дослідження немовленнєвої інформації (а саме — звукового середовища, що об’єднує відомості щодо джерел звуків за акустичними
явищами, які супроводжують процес відео-, звукозапису, або безпосередньо пов’язані із ситуацією розслідуваної події).
Викладення основного матеріалу дослідження. Подію правопорушення завжди потрібно визначати як подію, що існує в конкретному середовищі, обумовлену ознаками простору й часу. Завдання криміналістичноДив., наприклад: Ложкевич А. А., Снетков В. А., Чиванов В. А., Шаршун
ский В. Л. Криминалистическое исследование звуковой среды, записанной на фонограмме : метод. пособ. Москва, 1981. 48 с. ; Ящуринский Ю. В. Криминалистическая диагностика звуковой среды : дис. … канд. юрид. наук. Киев, 1990. 327 с. ;
Манёров В. X. Успешность восприятия говорящего в зависимости от индивидуальных особенностей слушателей. Вопросы психологии. 1990. № 1. С. 147—153 ;
Вул С. М. Судебно-автороведческая идентификационная экспертиза : метод. пособ.
Харьков, 2007. 64 с. ; Дамбраускайте О. К. Использование особенностей профессиональной лексики при исследовании анонимных документов. Вопросы судебной экспертизы и криминологии. 1982. Вып. 16. С. 41—49 ; Сорокин В. Н., Макаров И. С. Определение пола диктора по голосу. Обработка акустических сигналов,
компьютерное моделирование. Акустический журнал. 2008. Т. 54. № 4. С. 659—
668 ; Коваль С. Л., Панова Е. А. Экспертный метод диагностики биологических
параметров диктора по голосу. Труды Международной конференции «Диалог 2007».
Наро-Фоминск, 2007. С. 263—268.
1
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го дослідження звукового середовища, як і криміналістичне пізнання події
правопорушення загалом, зумовлено завданнями процесуального доказування, тобто у кримінальному провадженні має бути доказано подію правопорушення, час, місце, спосіб учинення правопорушення, винну особу
тощо.
Звукове середовище події правопорушення — це об’єднана спільною
метою єдина система звукових слідів природних і штучних джерел похо
дження, предметно-комунікативної діяльності злочинця, знаряддя, інструментів і технічних засобів правопорушення, які використав злочинець.
Досягнення зазначеної мети обумовлено характером і часом дії на об’єкт
злочинного посягання, а також єдністю місця (простору) і способом її досягнення 1. З юридичної точки зору, особливість аналізу звукового середовища розслідуваної події полягає в тому, що таке дослідження дає змогу
довести багато фактів злочинної діяльності, які відбуваються віч-на-віч, без
свідків. Під час скоєння правопорушення його учасники приводять у вза
ємодію засоби злочинної діяльності (вибухові пристрої, знаряддя, інструменти) з матеріальним середовищем, і в такий спосіб виникає комплекс
звуків, які утворюють звукове середовище злочину.
До правоохоронних органів усе частіше надходять анонімні повідомлення про певні події, наприклад, факти шантажу, погроз, образ, хуліганства у вигляді повідомлень про мінування певних об’єктів тощо. Через
певні причини «автори» таких повідомлень не бажають називати себе, тим
самим ускладнюючи розслідування подібних правопорушень. За таких обставин виникає гостра потреба в дослідженні відео-, звукозапису з метою
виявлення всіх можливих даних про аноніма. Здобута інформація про особу
невідомого дає змогу ефективніше проводити встановлення та розшук конкретної людини, зменшити коло осіб, які підлягають перевірці, тим самим
скоротити час розслідування правопорушення. Крім того, зафіксовані на записі немовленнєві звуки від різних джерел (шум вулиць; звуки механізмів,
що працюють; різні сигнальні пристрої), які супроводжують усне мовлення
(так звану звукову обстановку), можна використати для доведення різних
фактів і обставин, пов’язаних з подією злочину. Окремо зазначимо, що коло
обставин, які можна визначити за допомогою експертних досліджень, постійно розширюється.
Щодо діагностичних досліджень безпосередньо мовленнєвої інформації. Звуковий зміст записів, що містить мовленнєву інформацію й інформацію про звукове середовище, аналізують на слух. Властивості людського слуху і досвід акустичної діагностики за певних навичок дають змогу
виокремлювати зі звукового середовища потрібні елементи, оцінювати та
визначати їх належність до конкретної групи звукових явищ 2. Поряд із цим
наголосимо: які б точні вимірювальні прилади й методи візуалізації звуку
1
2

Ящуринский Ю. В. Указ. соч.
Ложкевич А. А., Снетков В. А., Чиванов В. А., Шаршунский В. Л. Указ. соч.
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не застосовували експерти, висновок експертизи відео-, звукозапису починає формуватися й остаточно оформлюється тільки з урахуванням слухового сприйняття записаної на фонограмі звукової інформації (мовленнєвої та
немовленнєвої природи походження).
Діагностика безпосередньо мовленнєвої інформації містить визначення: форми усного мовлення, характеру відносин між співрозмовниками,
сенсу змісту бесіди, темпу мови й емоційного стану співрозмовників. Передусім фахівці визначають кількість дикторів, тобто чи є мовлення ви
словлюваннями тільки однієї людини або розмовою двох, трьох чи більше
осіб. Висловлювання однієї людини можуть бути розповіддю про побачене, доповіддю, лекцією, виступом на зібранні тощо. Під час розмови двох
і більше осіб висловлювання можуть впливати одне на одне, можуть поєднуватися, взаємодіяти, доповнювати одне одне, може одночасно розвиватися кілька тем розмов, тощо.
Характер взаємин між учасниками розмови визначають, зважаючи на
обставини справи (провадження), аналіз змісту та манеру висловлювань.
Здебільшого розрізняють три види відносин: офіційні, нейтральні та близькі.
За забарвленням голосу, інтонацією та змістом розмов можна також
визначити емоційний стан людини в момент висловлювань: спокійний, рівний, дратівливий, пригнічений, радісний. Фундаментальними емоціями, на
переконання К. Ізард 1, можна назвати:
1) інтерес — хвилювання;
2) радість;
3) подив;
4) горе — страждання;
5) гнів;
6) огиду;
7) презирство;
8) страх;
9) сором;
10) провину.
Уся решта емоції — це їхні похідні та комбінації. Зазвичай емоційний
стан мовця зазначають у висновку експерта у вигляді коментаря.
Усне мовлення людини характеризується акустичними й лінгвістичними ознаками, які, будучи індивідуальними й незмінними, дають змогу
не тільки відтворити приблизний вигляд особи, якій належить мовлення,
а й ідентифікувати її. За усним мовленням особи можна визначити територію перебування, освіту, інтелектуальний рівень, навички спілкування
з людьми, темперамент, емоційний стан у момент розмови, психологічні
особливості мовця, його соціально-професійну належність, коло осіб його
спілкування, вік, стать, деякі антропологічні дані, національність, вади
Изард К. Эмоции человека : монография ; пер. с англ. под ред. Л. Я. Гозмана,
М. С. Егоровой. Москва, 1980. 439 с.
1
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мовлення (гаркавість, гугнявість, шепелявість) тощо. Практикою доведено,
що деякі біологічні параметри диктора (стать, вік, зріст, вагу) можна доволі
точно визначити за його усним мовленням. Однак, експертна діагностика
біологічних параметрів дикторів, що мають нестандартні параметри конституції, ускладнена та вимагає спеціальної підготовки експертів. Питання про офіційно засвідчені характеристики диктора — біологічні (стать,
вік, зріст, вагу) і соціальні (рідну мову, місце формування мовних навичок,
освіту, професію та соціальне оточення або соціальну належність) свідчать
лише про відповідні (потенційні) соціально-біологічні особливості особи,
яку перевіряють, характерні для відповідної категорії осіб.
Діагностичні дослідження щодо встановлення сенсу бесіди полягають
у визначенні змістовної ситуації: згода — незгода; дозвіл — заборона; розуміння — нерозуміння; прохання; порада; обіцянка; завірення; подяка; загроза; роз’яснення; розпорядження; питання; повідомлення; тощо.
Щодо діагностичних технічних досліджень носіїв запису й апаратури,
які можуть містити відомості щодо технології отримання/фіксування/збереження відео-, звукозаписів, властивостей та особливостей безпосередньо самого носія даних. Сутність цього виду судової експертизи відео-, звукозапису
полягає в проведенні дослідження технічних засобів прийому/передавання/
фіксування /зберігання візуальної й адитивної інформації та її носіїв. Такі
дослідження проводять із метою з’ясувати: технічні умови й технології отримання відео-, звукозапису (зокрема, систему запису (механічну, оптичну,
магнітну), спосіб (аналоговий або цифровий)); факт копіювання, перезапису
або дублювання; ознаки та способи монтажу; технологічні характеристики виготовлення записів, наявність дефектів, пошкоджень тощо, а також (із
метою діагностики пристроїв фіксування записів, засобів їх виготовлення)
визначити технічний стан засобів відео-, звукозапису і їх компонентів, характер несправностей, імовірні причини їх виникнення тощо. Так, наприклад, у практиці розслідування правопорушень під час проведення технічних
експертиз із дослідження відео-, звукозаписів і пристроїв їх створення, було
визначено професійний рівень особи, яка здійснювала звукозапис, давність
виготовлення записів, відновлено первісний стан досліджуваної фонограми.
Водночас питання криміналістичної діагностики звукового середовища потребують окремого розгляду. Слухове сприйняття найчастіше
пов’язано із зоровими уявленнями про події, що відбуваються. Звукове середовище, зафіксоване на досліджуваній фонограмі, нібито переносить слухача в навколишнє оточення, характерне для цього звукового тла: стадіон,
кімната з відчиненими вікнами, довгий коридор, станція метро, сільська
місцевість тощо. Властиве кожній реальній обстановці звукове середовище
(рівень шумів, наявність певних джерел звуків, періодичність звукових коливань) у сукупності з мовною ситуацією допомагає нам на підставі власного досвіду та слухової пам’яті дійти висновку про навколишнє оточення
за його звуковими проявами.
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У загальному вигляді немовленнєві звуки за їхньою належністю до певних джерел можна класифікувати так:
• звуки, характерні для природних джерел звуку:
а) звуки живої природи (голоси птахів, тварин, шум крил, шум пересування тварин тощо), зокрема звуки, притаманні людині (шум
кроків, плескання у долоні, немовленнєві звуки переміщення тощо);
б) звуки неживої природи (вітер, грім, шум прибою, шелест листя
та ін.);
• звуки, які видають прилади, апарати, пристрої:
а) звуки музичних інструментів;
б) звуки теле-, радіомовлення, відтворення записів;
в) звуки сирен, тривожної сигналізації, систем оповіщення тощо;
г) звуки пристроїв зв’язку (виклики телефонів, месенджерів), годинникових механізмів, тощо;
• звукові коливання, функціонально характерні для механізмів, машин, апаратів:
а) звуки механізмів виробничого призначення (верстати, крани, преси);
б) звуки транспортних засобів;
в) звуки приладів побутового призначення (пилосос, холодильник,
електробритва);
г) звуки електричних і ручних інструментів (електродриль, ножівка,
газонокосарка тощо);
д) звуки офісної техніки (оргтехніка, принтер, сканер, клавіатура, кулер);
• звуки, характерні для предметів не за прямим призначенням:
а) падіння предметів, удари по корпусу автомобіля і т. ін.;
б) використання предметів побутового призначення (дзвін посуду;
дзвін монети, що впала; звук відчинення/зачинення дверей; скрип
мостини тощо).
Відповіді на питання криміналістичної діагностики звукового середовища передусім базуються на всебічному аналізі характеристик тих джерел
звуку (здебільшого — технічного походження), які формують звукове середовище події правопорушення.
Висновки. Виходячи з викладеного вище, у криміналістичній діагнос
тиці можна використовувати як інформацію, яку можна отримати про особистість людини за фонограмами усного мовлення, так і інформацію про
акустичну обстановку (характер приміщення; місцевість; хронологію подій,
що відбуваються), про немовленнєві джерела звукових сигналів (телефонний
номер, який набирають; джерела шумових або музичних перешкод тощо),
визначення акустичних умов і обставин виготовлення звукозапису.
Проведене дослідження дає змогу виокремити та класифікувати дані
результатів діагностичних досліджень відео-, звукозапису, які:
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•

можна використати для здобуття інформації про властивості та
стан мовця за його усним мовленням;
• можуть містити відомості про технології отримання/фіксування/
збереження відео-, звукозаписів, властивості й особливості безпосередньо самого носія даних;
• можуть зберігати відомості про звукове середовище — джерела
звуків за їхніми акустичними характеристиками, що безпосередньо
пов’язані із ситуацією події, яку розслідують.
Проведене дослідження не вичерпує всіх можливостей криміналістичного діагностичного дослідження відео-, звукозаписів, а лише підтверджує
необхідність проведення подальших розгорнутих і поглиблених наукових
пошуків у цьому напрямі.
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О. И. Брендель
Современные возможности диагностических исследований
в криминалистической экспертизе видео-, звукозаписи
Освещены вопросы, всё чаще возникающие в уголовном судопроизводстве, а именно: использование данных, полученных в результате диагностических исследований видео-, звукозаписей, что в целом позволяет
обеспечить более высокий уровень полноты, объективности и всесторонности расследования. Целью статьи является анализ возможностей криминалистических диагностических исследований видео-, звукозаписей как
устной речи, так и звуковой среды события правонарушения. Рассмотрены
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современные разнообразные возможности диагностических исследований
видео-, звукозаписей. Обращено внимание как на особенности диагнос
тических исследований речи с целью получения информации о личности
неизвестного, так и на сведения, которые можно получить благодаря исследованию и диагностике неречевой информации. Проанализированы возможности (в рамках проведения экспертизы видео-, звукозаписи) диагностических исследований непосредственно речевой информации, которая
включает определение: формы устной речи, характера отношений между
собеседниками, смысла беседы (определение содержательной ситуации:
согласие — несогласие; разрешение — запрет; понимание — непонимание;
просьба; совет; обещание; заверение; благодарность; угроза; разъяснение;
распоряжение; вопрос; сообщение и т. п.), темпа речи и эмоционального
состояния собеседников, а также экспертную диагностику биологических параметров дикторов. Рассмотрены возможности диагностических
исследований технических исследований носителей записи и аппаратуры
записи, которые могут содержать сведения о технологии получения/фиксирования/сохранения видео-, звукозаписей, свойств и особенностей непосредственно самого носителя. Классифицированы неречевые звуки по их
принадлежности к определённым источникам. Освещены эффективность
использования полученной экспертизой криминалистической информации
в практике расследования преступлений.
Ключевые слова: судебная экспертиза видео-, звукозаписи; звуковая
среда; диагностические исследования; неречевые сигналы; исследования;
речь.
O. Brendel
Modern possibilities of diagnostic research in the field
of forensic video and audio analysis
Issues that are increasingly arising in criminal proceedings are highlighted,
namely: use of data obtained as a result of diagnostic researches on video,
sound recordings that allows to ensure a higher level of completeness,
objectivity and comprehensiveness of research. The purpose of the article is to
analyze the possibilities of forensic diagnostic researches on video and sound
recordings of both oral speech and the sound environment of an offense event.
Various modern possibilities of researches on video and sound recordings are
considered. Attention is paid both to the specifics of diagnostic speech researches
in order to obtain information about personality of the unknown speaker and
to information that can be obtained through research and diagnosis of nonspeech information. Analyzed the possibilities (within the framework of the
examination of video, sound recording) diagnostic researches on directly speech
information, including the definition of: oral speech form, nature of relations
between the interlocutors, conversation meaning (definition of the meaningful
situation: consent vs disagreement; permission vs prohibition; understanding
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vs misunderstanding; request; advice; promise; assurance; gratitude; threat;
clarification; order; question; message, etc.), rate of speech and the emotional
state of the interlocutors, as well as expert diagnostics of biological parameters of
the speakers. Possibilities of diagnostic studies of technical studies of recording
media and recording equipment, that can contain information about the technology
of obtaining/fixing/saving video, sound recordings, properties and features of
the media itself are considered. Non-speech sounds are classified according to
their belonging to certain sources. The article highlights effectiveness of using
the forensic information obtained through forensic examination in practice of
investigating crimes.
Keywords: forensic video and audio analysis; sound environment; diagnostic
researches; non-speech signals; research; speech.
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Судебно-экспертные сравнительные исследования
почв методом спорово-пыльцевого анализа
с использованием дискриминантного анализа
проекций на латентные структуры
В статье рассмотрены практические подходы к использованию спорово-пыльцевого анализа в установлении принадлежности почвенных наслоений на загрязнённых предметах конкретному локальному участку местности. Показана возможность интерпретации палинологических данных
с применением дискриминантного анализа проекций на латентные структуры. По результатам проведённого исследования сделан вывод, что
пыльца и споры растений наряду с комплексом морфологических признаков
почвы можно использовать как информативный показатель при решении
задач судебной почвоведческой экспертизы.
Ключевые слова: судебная палинология, почва, микроскопия, таксономический состав, процентное содержание, дискриминантный анализ проекций на латентные структуры.
Постановка научной проблемы. Расширение возможностей судебной
экспертизы зависит, главным образом, от внедрения в практику экспертной
работы новых методов исследования. Обнаружение большого количества
признаков, характеризующих свойства исследуемых объектов, имеет особенно большое значение при групповой идентификации, поскольку более
полное изучение сравниваемых объектов даёт возможность сузить группу
предметов, к которой они относятся, и этим приблизить групповую идентификацию к индивидуальной.
При проведении экспертиз различных вещественных доказательств
специалисты обычно широко используют методы исследования, применяемые в биологии, химии и физике. Одним из методов, применение
© А. Н. Хох, В. Л. Шалабода, 2021
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которого может иметь важное значение для судебной экспертизы в области
почвоведческих исследований, является спорово-пыльцевой анализ (далее — СПА), заключающийся в определении растений на основании изучения их спор или пыльцы.
Анализ основных исследований и публикаций. Специалисты используют спорово-пыльцевой анализ для исследования всех видов и типов почв
уже на протяжении многих десятков лет 1. Зарубежные авторы описывают
различные методы и примеры использования палинологии для решения
криминалистических задач 2. Объектами исследования являются пыльца
голосеменных и покрытосеменных растений и споры споровых растений.
Основными задачами судебно-почвоведческой экспертизы являются
индивидуальная идентификация локального участка местности по насло
ениям на загрязнённых почвой предметах или установление источника
происхождения почвенных наслоений, то есть определение территориальной принадлежности почвенных наслоений, если участок места происшес
твия не установлен. Решение первой задачи возможно в случае выделения
неповторимой совокупности идентификационных признаков. При этом чем
больше признаков изучается, тем успешнее решается эта задача.
Необходимость в решении задачи по установлению территориальной
принадлежности почвенных наслоений на одежде и обуви, транспортных
средствах или других предметах возникает, когда место обнаружения трупа
или предмета не соответствует месту совершения преступления, которое
является искомым участком, при необходимости установления пути следования транспортного средства, места хищения материальных ценностей
и др. 3
1
Horrocks M., Coulson S. A., Walsh K. A. J. Forensic palynology: variation in the
pollen content of soil surface samples. Journal of Forensic Science. 1998. Vol. 43. Is. 2.
P. 320—323. DOI: https://doi.org/10.1520/JFS16139J (дата обращения: 20.02.2021) ;
Marumo Y. Forensic examination of soil evidence. Japanese Journal of science and technology for identification. 2003. No 7. Is. 2. P. 95—111. DOI: https://doi.org/10.3408/
jasti.7.95 (дата обращения: 20.02.2021).
2
Walter O. J., Adekanmbi O. H., Olowokudejo J. D. Palynological and Lithological Investigation of Forensic Materials at the University of Lagos, Nigeria: First Experimental Palynological Approach in Nigeria. Journal of Forensic Science & Criminology.
2019. Vol. 7. Is. 1. P. 104 ; Pereira J. S. R., Ribeiro H., Abreu I. Spatial and temporal
environmental pollen analysis of footwear worn in the area of Barcelos, North-West Portugal, in a forensic context. Aerobiologia. 2019. Vol. 36. No 3. P. 1—6. DOI: https://
doi.org/10.1007/s10453-019-09598-8 (дата обращения: 20.02.2021) ; Reis C. I., Coimbra-Dores M. J., Rebelo M. T., Faria, M. S. Palynological analysis of soil in Portugal:
potential for forensic science. Palynology. 2019. Vol. 43. Is. 4. P. 585—595. DOI: https://
doi.org/10.1080/01916122.2018.1503199 (дата обращения: 20.02.2021).
3
Wiltshire P. E. J. Protocols for forensic palynology. Palynology. 2016. Vol. 40. Is. 1.
P. 4—24. DOI: https://doi.org/10.1080/01916122.2015.1091138 (дата обращения:
20.02.2021).
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Преимущество СПА, по сравнению с другими методами, применя
емыми в комплексной экспертизе почв, заключается в том, что он является многокомпонентным анализом 1, позволяющим оценивать как состав
палинофлоры, так и процентное содержание сразу нескольких десятков
компонентов спорово-пыльцевых спектров, содержащихся в почвенных
образцах. Поэтому в решении задач судебно-почвоведческой экспертизы
зачастую именно данные спорово-пыльцевого анализа позволяют экспертам на основании определённого таксономического состава пыльцы и спор
и процентного содержания компонентов спектров сделать наиболее обос
нованные выводы.
Следует отметить, что в последние годы для оценивания результатов
исследования выявленных спорово-пыльцевых комплексов специалисты
начали применять методы многомерного статистического анализа 2.
Цель статьи — рассмотреть практические подходы к установлению
принадлежности почвенных наслоений (с загрязнённых предметов) конкретному локальному участку местности с помощью СПА с применением
элементов математической статистики.
Изложение основного материала исследования. На разрешение судебно-почвоведческой экспертизы в числе прочих был поставлен вопрос:
«Имеют ли общую родовую (групповую) принадлежность наслоения почвы
с представленных для исследования 2 штыковых лопат и полимерного пакета с образцами почвы, отобранными для сравнительного исследования
на 2 участках леса, где выявлено хищение верхнего плодородного слоя почвы?». Наряду с другими методами исследования, было проведено сравнительное изучение состава спорово-пыльцевых комплексов.
Для извлечения пыльцы и спор из почвы применяли сепарационный
метод, разработанный В. П. Гричуком 3. В качестве тяжёлой жидкости
1
Хох А. Н., Рылова Т. Б. Доказательственное значение спорово-пыльцевого
анализа при исследовании вещественных доказательств. Вопросы криминологии,
криминалистики и судебной экспертизы. 2018. № 1 (43). С. 148—155.
2
Ochando J. et al. Forensic palynology revisited: Case studies from semi-arid Spain.
Review of palaeobotany and palynology. 2018. Vol. 259. P. 29—38. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.revpalbo.2018.09.015 (дата обращения: 20.02.2021) ; Kumari M., Sankhla M. S., Nandan M., Sharma K., Kumar R. Role of forensic palynology in crime investigation. IJournals: International Journal of Social Relevance & Concern. 2017. Vol. 5.
Is. 3. P. 1—13 ; Abdulrahaman A. A., Al Sahli A. A., Okoli J. U. The use of soil palynomorphs in forensics. Journal of Applied Sciences and Environmental Management. 2018.
Vol. 22. No. 1. P. 85—89. DOI: https://doi.org/10.4314/jasem.v22i1.15 (дата обращения:
20.02.2021) ; Riding J. B. A guide to preparation protocols in palynology. Palynology.
2021. Vol. 45. Is. 1. P. 1—110. DOI: https://doi.org/10.1080/01916122.2021.1878305
(дата обращения: 20.02.2021).
3
Ларина Т. В. Использование метода спорово-пыльцевого анализа при криминалистическом исследовании почв для локализации участков местности // Проблемы экспертизы растительных объектов. Москва, 1972. С. 104—106.
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использовали хлористый цинк, растворённый в 2 % соляной кислоте,
с удельным весом 1,9. Определение пыльцы и спор проводили на подвижном
препарате с использованием светового микроскопа МИКМЕД 6 (ЛОМО),
оснащённого цифровой камерой, при увеличении 400х и 1000х (с иммерсией). Это делали для того, чтобы каждое пыльцевое зерно или спору можно
было повернуть как в полярное, так и экваториальное положение, хорошо
рассмотреть морфологические особенности строения поверхности. в каж
дом препарате проводили подсчёт всех пыльцевых зёрен и спор, встречающихся при последовательном просмотре препарата параллельными рядами, начиная с верхнего левого угла покровного стекла и заканчивая правым
нижним углом.
Во всех образцах обнаружено большое количество пыльцы и спор (от
246 до 383), что позволило вычислить достоверное процентное содержание
компонентов спектров. Состав определённых таксонов, количество пыльцевых зёрен каждого таксона и их процентное содержание в каждой изученной пробе представлены в таблице 1.
Таблица 1
Таксономический состав, количество и процентное содержание
пыльцы и спор

ПолимерУчасток
Лопата № 1 Лопата № 2
леса № 1
Таксономический ный пакет
состав пыльцы
и спор
шт. % шт.
%
шт.
% шт. %
Пыльца древесных
и кустарниковых
42,0 17,0 297,0
пород
Пыльца травянис
тых растений
203,0 82,5 15,0
и кустарничков
Споры
1,0 0,5 71,0
Picea abies (L.) H.
—
1,0
Karst. (ель европей- —
ская)
Pinus sylvestris L.
40 16,3 164,0
(сосна
обыкновенная)
—
— 41,0
Betula sp. (берёза)
1,0 0,4 57,0
Alnus sp. (ольха)

Участок
леса № 2
шт.

%

77,5 281,0 87,0 265,0 87,0 44,0 16,9

4,0

23,0

7,0

24,0 8,0 216,0 82,8

18,5

18,0

6,0

15,0 5,0

1,0

0,4

0,3

7,0

2,2

8,0

—

—

2,6

42,8 243,0 75,5 218,0 71,5 42,0 16,1
10,7
14,9
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4,0
17,0

1,2
5,3

6,0 1,9
23,0 7,5

—
1,0

—
0,4
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ПолимерУчасток
Лопата № 1 Лопата № 2
леса № 1
Таксономический ный пакет
состав пыльцы
и спор

Quercus robur L.
(дуб черешчатый)
Ulmus sp. (вяз)
Carpinus betulus L.
(граб
обыкновенный)
Corylus avellana L.
(орешник
обыкновенный)
Salix sp. (ива)
Amaranthaceae
subgen.
Chenopodioideae
(маревые)
Polygonaceae
(гречишные)
Apiaceae
(сельдерейные)
Artemisia sp.
(полынь)
Asteraceae
(астровые)
Asteraceae subgen.
Cichorioideae
(цикориевые)
Poaceae
(мятликовые))
Cyperaceae
(осоковые)
Typha angustifolia L.
(рогоз
узколистный)

Участок
леса № 2

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

—

—

9,0

2,3

4,0

1,2

3,0

1,0

—

—

—

—

1,0

0,3

—

—

—

—

—

—

1,0

0,4

9,0

2,3

—

—

—

—

1,0

0,4

—

—

12,0

3,1

1,0

0,3

1,0

0,3

—

—

—

—

3,0

0,8

5,0

1,6

7,0

2,3

—

—

43,0 17,5

—

—

6,0

1,9

7,0

2,3 45,0 17,2

2,0

0,8

—

—

—

—

—

—

2,0

0,8

—

—

1,0

0,3

2,0

0,6

1,0

0,3

—

—

2,0

0,8

2,0

0,5

1,0

0,3

—

—

2,0

0,8

3,0

1,2

—

—

1,0

0,3

1,0

0,3

3,0

1,1

3,0

1,2

1,0

0,3

—

—

—

—

4,0

1,5

15,0 61,0 11,0

2,9

6,0

1,9

6,0

2,0 16,0 61,3

—

—

—

—

1,0

0,3

1,0

0,3

—

—

—

—

—

—

5,0

1,6

6,0

2,0

—

—

216

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

ПолимерУчасток
Лопата № 1 Лопата № 2
леса № 1
Таксономический ный пакет
состав пыльцы
и спор

Участок
леса № 2

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

шт.

%

Myriophyllum
spicatum L.
(уруть колосистая)

—

—

—

—

1,0

0,3

2,0

0,7

—

—

Bryales
(зеленые мхи)

—

—

4,0

1,0

4,0

1,2

5,0

1,6

—

—

Sphagnum sp.
(сфагнум)

—

—

67,0

17,5

10

3,1

7,0

2,3

—

—

Lycopodium
clavatum L. (плаун
булавовидный)

—

—

—

—

1,0

0,3

—

—

—

—

Polypodiaceae
(многоножковые)

1,0

0,4

—

—

3,0

0,9

2,0

0,7

1,0

0,4

Salvinia natans (L.)
All. (сальвиния
плавающая)

—

—

—

—

—

—

1,0

0,3

—

—

В общем составе спектров проб со штыковой лопаты № 2 (3 образца)
и отобранных на участке леса № 1 (10 образцов), где выявлено хищение верхнего плодородного слоя почвы, пыльца древесных пород составляет 86—
91 %, травянистых растений и кустарничков — 6—8 %, споры — 3—7 %.
В составе пыльцы древесных пород преобладает сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.) — 71—76 %. Пыльцы ольхи (Alnus sp.) — 5—8 %, ели
европейской (Picea abies (L.) H. Karst.) — 2—3 %, берёзы (Betula sp.) —
0,3—1,6 %. Присутствует также пыльца дуба черешчатого (Quercus robur L.) — 1—1,5 %, орешника обыкновенного (Corylus avellana L.) — 0,3—
0,35 % и ивы (Salix sp.) — 1,1—2,5 %.
Среди пыльцы травянистых растений в препаратах в основном выявлены пыльцевые зёрна маревых (Amaranthaceae subgen. Chenopodioideae) —
1,8—2,6 % и мятликовых (Poaceae) — 1,4—2,3 %. Характерно постоянное
присутствие в каждой пробе пыльцы водных и прибрежно-водных растений: рогоза узколистного (Typha angustifolia L.) — 1,5—2,2 %, урути колосистой (Meniantus spicatum L.) — 0,3—0,7 %, осоковых (Cyperaceae) —
0,3—0,35 %.
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Споровые растения представлены небольшим количеством спор
сфагновых мхов (Sphagnum sp.) — 2—3,3 %, зелёных мхов (Bryales) —
0,9—2 %, многоножковых (Polypodiaceae) — 0,4—1,1 %; встречены единичные микроспорангии сальвинии плавающей (Salvinia natans (L.) All.)
и плауна булавовидного (Lycopodium clavatum L.) — 0—0,3 %.
В составе пыльцы древесных пород для проб с полимерного пакета
(3 образца) и отобранных на участке леса № 2 (10 образцов) имеется сосна
обыкновенная — 16—16,5 %, а также единичные пыльцевые зёрна ольхи — 0,4 % и граба обыкновенного (Carpinus betulus L.) — 0,4—0,6 %.
В составе пыльцы травянистых растений, в свою очередь, выявлены
преимущественно представители семейств мятликовых — 60,7—61,8 %
и маревые — 17,0—17,8 %. Единично встречены пыльцевые зёрна полыни
(Artemisia sp.), гречишных (Polygonaceae), астровых (Asteraceae), цикори
евых (Asteraceae subgen. Cichorioideae).
Споровые растения представлены единичными спорами многоножковых — 0—0,4 %.
В пробах со штыковой лопаты № 1 (3 образца) в общем составе спектров пыльца древесных пород составляет 77,5 %, травянистых растений —
4 %, спор — 18,5 %.
Среди пыльцы древесных пород преобладает пыльца сосны обыкновенной — 53 %. Пыльцы ольхи — 15 %, берёзы — 11,5 %, дуба черешчатого — 3 %, граба обыкновенного — 3 %, орешника обыкновенного — 4 %,
ивы — 1 %, вяза (Ulmus sp.) — 0,3 %.
Пыльцы травянистых растений отмечено незначительное количество:
мятликовые — 3,5 %, единично — сельдерейные (Apiaceae), полынь, цикориевые.
Споровые растения представлены в основном спорами сфагновых
мхов — 18 %, изредка отмечены споры зелёных мхов (Bryales) — 1,5 %.
Далее полученные палинологические данные анализировали с помощью метода главных компонент (далее — PCA) 1. Для этого использовали
специализированную программу The Unscrambler X v.10.4.1 (CAMO, США).
На основании проведённого анализа все исследованные пробы объединили в 3 класса:
1) пробы со штыковой лопаты № 1;
2) пробы со штыковой лопаты № 2 и отобранные на участке леса № 1;
3) пробы с полимерного пакета и отобранные на участке леса № 2.
На рис. 1 видно, что точки, являющиеся отражением исследованных
проб и соответствующие одному классу, не перекрываются и находятся
в разных областях модели относительно 1-й и 2-й главных компонент, что
свидетельствует о достоверных различиях между ними.
Kherif F., Latypova A. Principal component analysis. Machine Learning. 2020.
P. 209—225.
1

218

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

Рис.1. График МГК-счетов для 29 исследованных проб
Затем мы проводили дискриминантный анализ проекций на латентные
структуры (далее — PLS-DA) 1. Использовали те же данные, что и для PCA,
но при этом пробы со штыковых лопат и полимерного пакета были отнесены к тестовому набору данных (test), а пробы с двух участков леса, где
было выявлено хищение верхнего плодородного слоя почвы, были отнесены к обучающему набору данных (training) и предварительно разделены на
2 класса: участок № 1 — класс «1»; участок № 2 — класс «–1».
Точность построенной PLS-DA-модели, оценённая по методу перекрёстной проверки, составила 99,8 %.
В таблице 2 показаны коэффициенты значимости идентифицированных
проб со штыковых лопат и полимерного пакета. Указанные коэффициенты
имеют как положительные, так и отрицательные значения в зависимости
от их вклада в положительную или отрицательную области модели, их значимость при этом не зависит от знака и определяется только отклонением
от нуля.
1
Sampaio P. S. et al. Identification of rice flour types with near-infrared spectroscopy
associated with PLS-DA and SVM methods. European Food Research and Technology. 2020. Vol. 246. Is. 3. P. 527—537. DOI: https://doi.org/10.1007/s00217-019-03419-5
(дата обращения: 20.02.2021) ; Ruiz-Perez D. et al. So you think you can PLS-DA?
BMC bioinformatics. 2020. Vol. 21. Is. 1. P. 1—10. DOI: https://doi.org/10.1186/s12859019-3310-7 (дата обращения: 20.02.2021).
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Таблица 2

Рассчитанные коэффициенты значимости
№ образца

Коэффициент значимости

Отклонение

Полимерный пакет № 1

–0,9494005

0,085706

Полимерный пакет № 2

–0,9619232

0,264547

Полимерный пакет № 3

–0,9708145

0,049738

Лопата № 1_1

3,621863

8,977525

Лопата № 1_2

3,662567

9,069019

Лопата № 1_3

3,703678

9,161437

Лопата № 2_1

0,9100758

0,603048

Лопата № 2_2

0,9250175

0,297527

Лопата № 2_2

0,9394305

0,148326

По результатам проведённого исследования исследованные пробы с полимерного пакета были отнесены к классу «–1», соответствующему участку леса № 2 (средний коэффициент значимости составил –0,96), а пробы
со штыковой лопаты № 2 — к классу «1», соответствующему участку леса
№ 1 (средний коэффициент значимости составил 0,92). в свою очередь,
пробы со штыковой лопаты № 2 не были отнесены ни к одному из 2 классов, то есть участков местности, на которых произошло хищение верхнего
плодородного слоя почвы (средний коэффициент значимости составил 3,7;
рис. 2).

Рис. 2. Разделение проб из тестового набора данных
Для оценивания степени влияния вариабельности таксономического
состава пыльцы и спор на распределение объектов из тестового набора
(test) данных в пространстве главных компонент и определения наиболее
информативных параметров проведён анализ нагрузок на первую и вторую
главные компоненты. Результаты приведены на рис. 3.
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Рис. 3. Графики нагрузок на первую и вторую главные компоненты
Как можно видеть, наиболее информативными (вариабельными) параметрами полученных спорово-пыльцевых спектров являются общий состав
спорово-пыльцевого спектра (количественное соотношение пыльцы трёх
основных групп растений (древесных пород, травянистых растений и кустарничков, а также спор), а также количественное и процентное содержание следующих таксонов: сосна обыкновенная, берёза, ольха, маревые
и мятликовые; то есть именно эти показатели в большей степени отвечают
за разделение исследуемых проб на 3 разные группы.
Выводы. В рассматриваемом в данной работе случае обилие пыльцы
и спор в исследуемых пробах и возможность определения этих растительных остатков позволили статистически обработать данные микроскопического изучения образцов. Сравнение спорово-пыльцевых спектров для
проб со штыковой лопаты № 1 с остальными исследованными образцами
показало имеющиеся резкие различия, что было подтверждено результатами дискриминантного анализа проекций на латентные структуры. в то же
время спорово-пыльцевые спектры (1) для проб со штыковой лопаты № 2
и отобранных на участке леса № 1, а также (2) для проб с полимерного
пакета и отобранных на участке леса № 2 имели аналогичное процентное
соотношение пыльцы и спор основных групп растений в общем составе
спектров, кроме того, для них характерно совпадение состава таксонов
древесных пород (региональных компонентов), травянистых и споровых
растений (локальных компонентов) и их количественного содержания. По
результатам классификации методом PLS-DA был сделан вывод о том, что
пробы со штыковой лопаты № 2 и отобранные на участке леса № 1 имеют
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общую групповую принадлежность; общую групповую принадлежность
имели также пробы с полимерного пакета и участка леса № 2. При этом
следует отметить, что (1) и (2) имеют разную родовую принадлежность.
Точность классификации получилась высокой и составила 99,8 %. Таким
образом, пыльца и споры растений являются неотъемлемой составляющей
почв любого типа, а потому (наряду с комплексом морфологических признаков почвы) их можно эффективно использовать при решении задач судебной почвоведческой экспертизы.
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Г. М. Хох, В. Л. Шалабода
Судово-експертні порівняльні дослідження ґрунтів методом
спорово-пилкового аналізу з використанням
дискримінантного аналізу проєкцій на латентні структури
Уже понад 50 років у всьому світі під час розслідування злочинів використовують дані спорово-пилкового аналізу. Найчастіше пилок і спори
досліджують під час виконання комплексної криміналістичної експертизи
ґрунтів.
Широке застосування спорово-пилкового аналізу зумовлено значною
мірою такими специфічними особливостями пилку та спор, як величезна
кількість їх продукування рослинами, здатність зберігатися в ґрунтах, наявність характерних морфологічних особливостей, що дають змогу розрізняти й визначати окремі таксони і т. ін.
У Білорусі метод спорово-пилкового аналізу також знайшов застосування під час виконання судової ґрунтознавчої експертизи: його частіше
застосовують для вирішення ідентифікаційних завдань під час порівняльних досліджень для встановлення належності ґрунтових нашарувань на
речових доказах ділянці місцевості. Його головна перевага полягає в тому,
що це багатокомпонентний аналіз, який дає змогу оцінювати як склад палінофлори, так і відсотковий вміст одразу декількох десятків компонентів
спорово-пилкових спектрів, що містяться в ґрунтових зразках. Тому для
визначення належності ґрунтових нашарувань певній локальній ділянці
місцевості найбільш інформативними є саме дані спорово-пилкового аналізу, що дають змогу експертам на підставі певного таксономічного складу
пилку і спор та процентного вмісту компонентів спектрів дійти найбільш
обґрунтованих висновків.
Виявлення пилку і спор у досліджуваних пробах у кількості, достатній
для порівняльного дослідження, дає змогу статистично обробити дані мікроскопічного вивчення зразків. Статистичне оброблення результатів —
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одна з характерних ознак спорово-пилкового аналізу як методу, що відрізняє його від решти методів, які застосовують у комплексній експертизі
ґрунтів.
Ключові слова: судова палінологія, ґрунт, мікроскопія, таксономічний
склад, відсотковий вміст, дискримінантний аналіз проєкцій на латентні
структури.
A. Khokh, V. Shalaboda
Forensic comparative analysis of soils by the method of sporo-pollen
analysis using projection to latent structures discriminant analysis
For more than 50 years, sporo-pollen analysis data have been used around
the world to investigate crimes. Pollen and spores are most often studied while
complex forensic examination of soils.
Extensive use of sporo-pollen analysis is largely conditioned by such specific
features of pollen and spores as their very-large-scale production in plants, the
ability to preserve in soils, presence of characteristic morphological features
enabling to distinguish and identify individual taxa, etc.
In Belarus, the method of sporo-pollen analysis has also been implemented
while forensic soil examination: it is increasingly applied to solve identification
tasks in comparative analysis to establish the belonging of soil layers on physical
evidence to the searched area. Its main advantage is that it is a multicomponent
analysis allowing to evaluate both the composition of palynoflora and the
percentage of several dozen components of sporo-pollen spectra contained in
soil samples. Therefore, to determine the belonging of soil layers on physical
evidence to the searched area, most informative are data obtained while sporopollen analysis, helping forensic experts on the basis of a specific taxonomic
composition of pollen and spores and percentage of spectra components to draw
the most valid conclusions.
Detection of pollen and spores in studied samples in a quantity sufficient for
comparative analysis enables to statistically process data of samples microscopic
examination. Statistical processing of results is one of the characteristic features
of sporo-pollen analysis as a method that distinguishes it from other methods
implemented in multidisciplinary forensic examination of soil.
Keywords: forensic palynology, soil, microscopy, taxonomic composition,
percentage, projection to latent structures discriminant analysis.
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Ідентифікація як засіб виявлення
фальсифікації ковбасних виробів
Станом на сьогодні ключовими у сфері вітчизняної економіки є проблеми конкурентоспроможності та якості товарів, які виробляють
в Україні. Багато підприємств, орієнтованих на виробництво м’ясної продукції, послуговуються технічними умовами (далі — ТУ) як нормативною
документацією. Виготовлені за ТУ продукти харчування мають занижену собівартість, що вигідно багатьом підприємствам України. У статті досліджено методи ідентифікації якості ковбасних виробів з метою
виявити фальсифіковану продукцію, проаналізувати порядок проведення
товарознавчого оцінювання.
Ключові слова: ідентифікація, продукт, фальсифікація, сировина, ковбасні вироби, барвники.
Постановка наукової проблеми. Обсяги реалізації на території Укра
їни ковбасних виробів останніми роками суттєво збільшилися. Багатий ковбасний асортимент має сталий попит покупців. Сьогодні перед споживачем
постає складне завдання — вибрати смачний і якісний ковбасний виріб.
Багато українських підприємств, що виготовляють ковбасну продукцію,
у гонитві за прибутком для збільшення реалізації своїх товарів і зменшення їх собівартості, застосовують у виробництві такі схеми, як розведення сировини для ковбаси кров’ю чи водою, використання у складі соєвих
текстур, нетрадиційних компонентів. Усі ці чинники негативно впливають
на якість готового ковбасного продукту (смакові та поживні властивості,
аромат і навіть безпеку).
У цьому дослідженні розглянуто, зокрема, фальсифікатори (ковбасні
вироби різних виробників), які містили занадто багато води. Слід зазначити, що більшість ковбас заведено вживати без термічної обробки, тому
якість товарів дуже важлива: вона безпосередньо впливає на здоров’я споживачів. Українські підприємства повинні використовувати для приготування ковбасних виробів такі інгредієнти, як м’ясо, сало, спеції та деякі
інші компоненти.
Мета статті: дослідити методи ідентифікації якості ковбасних виробів
для виявлення фальсифікованої продукції, а також проаналізувати порядок
проведення товарознавчого оцінювання.
© М. Л. Бондаренко, 2021
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Аналіз основних досліджень і публікацій. Початок розв’язанню цієї
проблеми поклали такі науковці, як: Т. М. Артюх, Н. В. Будник, С. Вілкова,
Л. Галун, І. В. Григоренко, А. А. Дубініна, А. П. Закусілов, Д. П. Лисовська,
З. В. Ловкіс, В. Д. Малигіна, Н. І. Осипенко, В. А. Павлова, С. О. Петров,
І. А. Петрова, Л. В. Пешук, І. С. Полікарпов, Л. А. Сарафанова, Л. Д. Титаренко, І. І. Штик та ін. 1, усебічно дослідивши різноманітні аспекти методів
у сфері фальсифікація ковбасних виробів. На їхні наукові праці, а також на
практику їх застосування спирається авторка цієї статті.
Викладення основного матеріалу дослідження. Четверту позицію
в переліку найпопулярніших продуктів харчування посідають ковбасні вибори. Випередили їх тільки молочні продукти, овочі, фрукти та хліб. Багато
хто вважає, що індикатор добробуту нації — це рівень споживання ковбас. Ковбасні вироби — поживні продукти харчування, що мають сталий
попит у споживачів, які не бажають витрачати час на приготування їжі та
вживають вітчизняну ковбасну продукцію в сирому вигляді. Ринок ковбасних виробів щороку збільшується (з’являються нові види та сорти ковбас).
Збільшується і кількість виробників у цій сфері, однак, саме різноманіття
нової ковбасної продукції ускладнює процедуру оцінювання якості готових
харчових товарів (відповідність ковбас ТУ та ДСТУ) 2.
Левова частка у сегменті м’ясних товарів належить вітчизняним виробникам. Саме тому важливо контролювати якість і ступінь відповідності
Артюх Т. М., Григоренко І. В. Теоретичні основи товарознавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. Київ, 2014. 263 с. ; Будник Н. В., Пешук Л. В., Штик І. І.
Використання гістологічних методів для оцінки якості та ідентифікації складу
ковбасних виробів. Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей : мат-ли 2-ї Міжнар. наук.-тех. конф. (Київ,
25—26.03.2014). Київ, 2014. С. 61—62 ; Вилкова С. А. Экспертиза потребительских
товаров : учебник. Москва, 2007. 252 с. ; Галун Л. А., Лисовская Д. П., Ловкис З. В.
Теоретические основы товароведения и экспертиза товаров : учеб. пособ. Минск,
2007. 352 с. ; Дубініна А. А., Овчиннікова І. Ф., Дубініна С. О., Летута Т. М., Науменко М. О. Методи визначення фальсифікації товарів : підручник. Київ, 2010.
272 с. ; Полікарпов І. С., Закусілов А. П. Ідентифікація товарів : підручник. Київ,
2005. 344 с. ; Осипенко Н. І. Інформаційна фальсифікація товарів і комплексне інформаційне забезпечення як захист від неї. Вісник Львівської комерційної академії. Серія товарознавча. 2011. Вип. 12. С. 26—29. URL: https://nbuv.gov.ua/UJRN/
Vlca_2011_12_7 (дата звернення: 20.03.2021) ; Титаренко Л. Д., Павлова В. А.,
Малигіна В. Д. Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : навч. посіб.
Київ, 2006. 192 с. ; Петрова І. А., Петров С. О., Кричковська Л. В., Дубоносов В. Л.
Загальні методи визначення якості та безпеки споживчих товарів : навч.-практ. посіб. Харків, 2017. 234 с. ; Сарафанова Л. А. Применение пищевых добавок в переработке мяса и рыбы : учебник. 2-е изд., перераб. Санкт-Петербург, 2015. 240 с.
2
ДСТУ 4436:2005. Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні (33977) :
затв. наказом Держспоживстандарту України від 15.07.2005 р. № 175 [Чинний від
01.01.2007]. URL: https://dnaop.com/html/33977/doc- %D0 %94 %D0 %A1 %D0 %A
2 %D0 %A3_4436_2005 (дата звернення: 10.04.2021).
1
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стандартам ковбасної продукції, яка надходить на прилавки від українських
компаній.
Ковбасні вироби містять (окрім м’ясного фаршу) субпродукти, сіль,
жир і пряні спеції. Цю м’ясну суміш формують у виріб за допомогою сітки
чи ковбасної оболонки, після чого піддають термічній обробці. Зрештою
споживач отримує цілком готовий до вживання ковбасний виріб 1.
Варена ковбаса — це готовий продукт харчування, який виготовляють
із м’ясного фаршу, уміщено в натуральну чи штучну оболонку (товсту або
тонку). Доведення до готовності вареної ковбасної продукції долає декілька
етапів: уведення нітриту, смаження, варіння виробів. Готові варені ковбаси
мають характерні ознаки — рожевий (темний чи світлий) колір. Уміст вологи у готовій продукції сягає 72 %.
Не менш популярний готовий виріб — м’ясний хліб, який виготовляють із дозрілого ковбасного фаршу. Цей товар не має оболонки: його готують шляхом запікання в металевих формах заздалегідь приготованої м’ясної суміші.
Ідентифікація — це встановлення відповідності предмета за заданими
критеріями. Процес ідентифікації продуктів доволі простий — це виявлення збігів найменування товару із зазначеною інформацією (на маркуванні
або в документації, що супроводжує товар). Сьогодні існують 3 види ідентифікації товарів (залежно від їх призначення): видовий (асортиментний)
аналіз, якісна та товарно-партійна ідентифікація 2.
Кожен товар, до якого застосовують метод ідентифікації, перевіряють за маркуванням і показниками якості. У маркуванні обов’язкові такі
відомості: бренд та місцезнаходження виробника (назва фірми, юридична
й фізична адреса, включно з країною походження товару); товарний знак
(необов’язково); вид продукції; найменування та сорт; склад, наявність
харчових домішок; харчова цінність продукту; дата виготовлення; термін
придатності; умови зберігання; маса (якщо товар фасований); позначення
стандарту; інформація, що підтверджує відповідність стандартам, застосованих під час виробництва; напис «Упаковано під вакуумом» (якщо товар
уміщено у вакуумовану ємність чи пакет) 3.
Якщо ковбасний виріб знаходиться у штучній оболонці (сосиски та
сардельки), дозволено зазначати спрощену інформацію: найменування
продукції, адрес виробництва товару, вид, сорт, стандарт якості. Ідентифікація товарів із м’яса за ознаками асортиментної належності передбачає
1
Пищевые добавки, используемые для приготовления колбасных изделий //
Портал о вкусном и здоровом питании. URL: https://e-pitanie.ru/dobavki_v_produktah/
kolbasnie_izdeliya (дата звернення: 10.09.2020).
2
Сарафанова Л. А. Указ. соч.
3
Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23.12.1997 р. № 771/97-ВР (зі змін. та допов.). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр (дата звернення: 10.04.2021).
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порівняння за органолептичними показниками: формою, кольором, смаковими властивостями, ароматом продукції, консистенцією та внутрішньою
будовою. У варених ковбас обов’язковий такий критерій, як цілісність оболонки: вона має бути сухою та чистою. На розрізі вареної ковбаси колір
фаршу рожевий, а шпику — білий. У вареній ковбасі не має бути порожнин.
Смак ароматної готової ковбасної продукції приємний.
У регламенті для ковбасних виробів зазначено такий комплексний показник, як «вид фаршу на розрізі» (це внутрішня будова виробу). Оцінюючи
цей фактор вареної ковбаси, важливо проаналізувати її структуру (наявність
у деяких сортів варених і всіх копчених ковбас шпику). Існують і безструктурні варені ковбаси (сорти «Молочна», «Докторська», «Діабетична» та
ін.). До їх складу шпик додають у м’ясну масу в подрібненому стані. Щодо
таких ковбас складніше виконати ідентифікацію. Деякі марки варених ковбас виробники перев’язують шпагатом (відповідно до ДСТУ 4436:2005).
Така ознака характерна для варених ковбас, сардельок і сосисок, м’ясних
хлібів: усі ці продукти мають в’язку батонів. Однак, на ринку є багато сортів ковбас, не перев’язаних шпагатом. Якщо ковбасні вироби виробляють
згідно з ТУ, то цього правила не дотримують. Саме тому в’язка батонів —
це ознака більш якісної марки ковбаси 1.
На ринку ковбасної продукції часто присутній фальсифікат (від лат.
falsifico). Фальсифікацією вважають дію, вчинену з корисливою метою —
обман споживача (покупця) шляхом підроблення об’єкта купівлі чи продажу. Широке розуміння поняття «фальсифікація» — дії, спрямовані на
погіршення споживчих властивостей товару чи зменшення його маси (кількості). Для товарів непродовольчої групи фальсифікат виготовляють наданням підробці окремих найтиповіших ознак: кольору, зовнішнього вигляду,
консистенції. При цьому для фальсифікованих ковбасних виробів характерні погіршення чи цілковита втрата окремих властивостей продуктів харчування (порушення відповідної кількості у товарі білків, жирів, вітамінів,
мікроелементів та ін.) і їх безпеки.
Фальсифіковані ковбасні вироби є продукцією сумнівної якості. Для її
виготовлення склад готової ковбасної сировини можуть змінити так: збільшити вміст води; використати для поліпшення кольору червоні барвники
натурального (буряковий сік) або синтетичного характеру; недотримати під
час виготовлення рецептуру; порушити технологію виготовлення та режим
зберігання; додати несвіжий основний складник (цілком чи частково замінити ним свіже натуральне м’ясо), нетрадиційні компоненти, антибіотики
і/або консерванти, чужорідні домішки.
Тривалий час вітчизняні науковці й дослідники послуговуються для
виявлення фальсифікації ковбас і м’ясних виробів таким методом, як ідентифікація. Традиційно для виявлення компонентного складу м’ясовмісних продуктів (ковбаси) застосовують біохімічні, структурно-механічні та
1

ДСТУ 4436:2005.
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фізико-хімічні аналізи. Проте, наразі цих методів дослідження та виявлення
якості товарів недостатньо. Для більш ефективного й поглибленого аналізу
виявлення фальсифікованої ковбасної продукції також потрібно використовувати нетрадиційні методи.
Сьогодні існує багато напрацювань, у яких ідентифікацію розглянуто
як засіб виявлення фальсифікату в ковбасних виробах. На жаль, зважаючи
на науковий рівень таких напрацювань, цю проблему досліджено недос
татньо (зокрема, питання стандартизації гістологічних методів), через що
страждає результативність товарознавчих експертиз із оцінювання якості
ковбас на ринку України.
У якісній вареній ковбасі допустима доля води — 70 %. Фальсифікована продукція може містити більшу кількість вологи. Для цього недобросовісні виробники ладні додавати до складу своєї продукції вологозв’язувальні компоненти (декстрини, камеді, крохмаль, інулін, інші полісахаридні
комплекси). Науковці-технологи довели, що ковбаса з додаванням крохмалю (3—5 %) може утримувати на 25 % більше води, аніж якісний аналог
без домішок 1.
У виробництві існує кілька понять: традиційна сировина та нетрадиційна сировина. До традиційної сировини, яку використовують для виготовлення ковбасних виробів, належить м’ясо (яловичина та свинина), свинячий шпик, спеції (прянощі, сіль і цукор), нітратна сіль. Нетрадиційною
вважають молочний і соєвий білки, виготовлену зі свинячої шкури емульсію, соєві ізолятори, крохмаль, субпродукти, кристалічну целюлозу, карагенат, продукти гідролізу пуху, пера, кістки, вовни, шкір та інші домішки.
Для того щоб перевірити наявність у складі ковбаси крохмалю, не
обов’язково досліджувати ковбасну продукцію в лабораторії. Це можна зробити в домашніх умовах, крапнувши на шматочок ковбаси (її розріз) розчин
йоду. Якщо на місці краплі з’явиться синій колір (сині крапки чи пляма), то
у складі ковбаси є крохмаль, що неприпустимо за класичною рецептурою.
Сьогодні існує багато способів фальсифікувати ковбасні вироби. Найчастіше — шляхом підфарбовування продукції (додавання найпоширеніших фарбників — бурякового соку, фуксину й інших синтетичних компонентів). Використовують у виробництві ковбасної продукції різні барвники
не тільки українські компанії, а й закордонні підприємства. Для того щоб
перевірити ковбасу на фальсифікат у домашніх умовах, можна прокип’ятити шматочок виробу в невеликій кількості води, звернувши увагу на те,
чи змінила вода колір на рожевий або червоний. Якщо воду забарвлено,
то ковбаса є фальсифікатом. Досліджуючи ковбасу на фальсифікат у лабораторних умовах, барвники в її складі виявляють за допомогою алкоголю (розчинник — аміловий спирт). У цьому досліді до зразків ковбасного виробу в пробірці додають розчинники. Якщо рідина змінює колір, то
у складі наявні фарбувальні барвники. Іще один спосіб виявити барвник —
1

Сарафанова Л. А. Указ. соч. С. 33.
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фарбування шпику. Якщо у складі ковбасної продукції є анілінові фарбники, то (завдяки їхній властивості швидко розчинятися в жирі) шпик також
набуде іншого кольору 1.
Для того щоб подовжити термін зберігання ковбас, на виробництві
порушують технологію приготування та додають різні антибіотики. Деякі
виробники навіть використовують для виготовлення ковбаси зіпсовану небезпечну продукцію: замість якісного свіжого м’яса — сировину низького
сорту чи взагалі зіпсовану, що має характерні ознаки (може містити небезпечних для життя людини паразитів — ехінокок, фінами) 2.
На прилавках магазинів України можна зустріти розмаїтий асортимент
фальсифікованих ковбас — пересортування або підміну зовнішніми ознаками якісного виробу. У разі пересортування виробник навмисно підмінює вироби вищого чи першого сорту аналогами нижчої якості (товарами
першого або навіть другого сорту). Чим нижчий сорт, тим більше у складі
продукції неякісного основного продукту — м’яса. У фальсифікаті чи ковбасі низької якості використовують грубе м’ясо, що має у складі значну
кількість хрящів і сухожиль. Найчастіше фальсифікат роблять на відомі
класичні сорти ковбас. У підсумку ці вироби низькосортні, мають нетрадиційну рецептуру (неякісну сировину з барвниками, консервантами, антибіотиками, чужорідними домішками). Також виробники порушують умови
зберігання та недотримують правил технологічного процесу 3.
Пересортування якісних дорогих сортів ковбас відбувається шляхом
навмисної підміни ковбас вищого та першого сорту неякісними продуктами, у яких м’ясо замінено звичайним свинячим шпиком або сировиною
сумнівної якості, що містить сухожилля. Окрім виробничої фальсифікації
ковбасних виробів, існує інформаційна, яка полягає у викривленні (спотворенні) інформації про продукцію (коли в товарно-супровідних документах
подано викривлену інформацію, наявні реклама та фальшиве маркування).
Найчастіше для інформаційної фальсифікації ковбас різних сортів характерні такі неточності: некоректне найменування товару, його кількості, неправильне зазначення фірми-виробника, відсутність інформації про наявні
харчові домішки, яких не має бути у складі ковбаси, виробленої за рецептурою.
Інформаційна фальсифікація ковбасної продукції — навмисний обман виробниками споживачів за допомогою неточної або спотвореної
інформації про товар. Цей обман зазначено на етикетці. Деякі компанії
чесно друкують на етикетці відомості про додавання смакових домішок
(для підсилення смакових якостей м’ясних продуктів), барвників, але
Стріха Л. О., Назаренко І. В. Технологічне обладнання та технологія переробки
м’яса : курс лекцій для студ. спец. 7.09010201 і 8.09010201 «Технологія виробниц
тва і переробки продукції тваринництва». Миколаїв, 2015. С. 26.
2
Титаренко Л. Д., Павлова В. А., Малигіна В. Д. Зазнач. твір. С. 33.
3
Стріха Л. О., Назаренко І. В. Зазнач. твір. С. 28.
1
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найчастіше цю інформацію виробники замовчують (не зазначають).
Це і є обман споживачів.
Інформаційною фальсифікацією також вважають підробку сертифікатів
якості ковбасної продукції, а також митної документації, дати виготовлення
виробів, зазначення неправильного штрихового коду й інших даних.
Під час проведення ідентифікації споживачам вареної ковбаси слід
бути уважними до деталей, адже способи підробки якісних товарів стають
дедалі більш професійними та витонченими. Перед тим, як придбати ковбасний виріб, варто зробити первинний огляд. Якщо товар зберігався в неналежних умовах, на вареній чи іншому сорті ковбасі можуть виникнути
дефекти: наліт білого кольору, червивість, пліснява, плями гнильного розкладання. На смак зіпсована ковбаса може виявитися гіркою.
Для захисту споживачів запроваджено нові ДСТУ щодо м’ясних продуктів, які здатні обмежити рецептуру ковбасних виробів, чітко регламентують процес виробництва. Ці стандарти передбачають перевірку якості вироблених товарів контролюючими органами. Документацію відповідності
ДСТУ розроблено для того, щоб українські виробники ковбасної продукції
могли конкурувати з іноземними брендами ковбас. Ці стандарти узгоджено
з вимогами країн Європейського Союзу та призначено для того, щоб запобігти фальсифікації ковбас різних сортів 1.
Проте, залишається проблема, яка стосується відсутності перспективних методів дослідження м’ясної продукції, стандартизованої відповідними новими документами. Варто зауважити, що наразі відсутній повний контроль якості ковбасних виробів та можливість достеменно ідентифікувати
склад сировини, яку використовують виробники. Саме тому (через невідповідність нормам) виробники можуть скоювати порушення — використовувати у складі ковбас низькосортну м’ясну сировину, рослинні домішки
й субпродукти. У підсумку вироблені в такий спосіб ковбасні продукти
є «високоякісними» лише на папері (за такими показниками, як мікробіологічні, хімічні й органолептичні). Ці супровідні документи не відповідають
складу та назві, зазначеному сорту ковбаси.
Завдяки Н. В. Будник, І. Штик та Л. В. Пешук, які розробили й запатентували гістологічний метод дослідження багатокомпонентних м’ясних
систем, сьогодні ми маємо змогу перевірити якість і відповідність складу,
маркування ковбасної продукції. Їхній метод ґрунтується на вже наявному
мікроструктурному дослідженні окремих тканин зразка (вивченні кісткової, сполучної та м’язової тканин).
Гістологічні дослідження зразків ковбасних виробів тривають добу
в таких умовах: 2,5 % глюгаральдегід, фосфатний буфер рН — 7,4, температура +4 °С. Після цього зразки відмивають у фосфатному буфері з рН — 7,3.
Для додаткової фіксації в зануреному осмієвому фіксатору використовують
G. M. Millonig, у якому шматочки м’ясної продукції витримують упродовж
1

ДСТУ 4436:2005.
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2 годин. Далі зразки слід відмити від фіксатора в 0,1 м фосфатному буфері
(рН — 7,3), після чого матеріал піддають дегідратації за допомогою спиртових розчинів різної міцності (по 10 хвилин на кожний): спочатку 50 % —
і поступово доводять до 90 %. Наступний крок — дегідратація в абсолютному спирті, після чого — у суміші ширгацегона 1.
Промиті зразки обробляють за методикою Лафта (заливне середовище — Епон-812). Зрізи отримують на ультрамікротомі УМТП-7, застосовуючи метод прицільного мікротомування. У досліді використовують барв
ник — свіжовиготовлений 0,1 % розчин толуїдинового синього (43 595).
Для морфометричного аналізу знадобиться оптичний мікроскоп із фотонасадкою 2.
Використання цього методу дослідження для виявлення невідповідності рецептурі ковбасних виробів дає змогу зробити порівняльний аналіз
складу продукції із зазначеними показниками у ДСТУ 3.
Висновки. Технологічний вплив на м’ясну сировину для ковбасних
виробів спричиняє зміни морфологічних властивостей готового продукту
(зміни внутрішньої системи досліджуваного складу). Особливо помітна модифікація структури елементів м’ясної сировини за технологічного впливу,
якщо застосовано різні за походженням складники (рослинні, тваринні чи
навіть хімічні). Саме через це для ідентифікації складу готового ковбасного
продукту важливо використання морфологічних методів, які дають змогу
визначити склад і дослідити якість виробу якомога точніше.
Майже кожна українська родина вживає ковбасні вироби. Завдяки легкості приготування повноцінної страви або легкого перекусу з ковбасою
люди вживають її доволі часто. Тому так важливо вибирати якісні, безпечні
для здоров’я, смачні ковбасні продукти, які не містять різноманітних домішок. Для того щоб уберегти себе від підробок (фальсифікованої продукції), важливо обрати добропорядного виробника. Для цього в пригоді стане
знання способів, застосованих ковбасними підприємствами для фальсифікації продукції, а також знання методів виявлення такої підробки.
Наразі найбільш популярний шлях ідентифікувати склад м’ясної продукції — гістологічний метод дослідження зразків. Він дає змогу найбільш
точно визначити склад досліджуваної продукції (яке м’ясо використано
у складі, чи наявні в сировині м’язові тканини й домішки у вигляді субпродуктів та інших домішок). Саме гістологічні методи дослідження ковбасних виробів потрібно стандартизувати для їх подальшого використання
у виробничих лабораторіях підприємств 4.
Будник Н. В., Пешук Л. В., Штик І. І. Зазнач. твір.
Там само.
3
ДСТУ 4436:2005.
4
Житенко П. В. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животного происхождения : учебник. Москва, 2011, 250 с.
1
2
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М. Л. Бондаренко
Идентификация как средство выявления
фальсификации колбасных изделий
В настоящее время ключевыми в сфере отечественной экономики
являются проблемы конкурентоспособности и качества товаров, производимых в Украине. Украинский рынок мясной продукции покоряет потребителей широким ассортиментом, но не стоит радоваться такому
насыщенному перечню наименований. Многие предприятия, ориентированные на производство мясной продукции, пользуются техническими
условиями (далее — ТУ) в качестве нормативной документации. Технические условия позволяют существенно снижать качество производимых
товаров, не допускают здоровой конкуренции. Изготовленные по ТУ продукты питания имеют заниженную себестоимость, что выгодно многим
предприятиям Украины. Ответственность именно за качество готового
продукта ложится не на производителя, а на самих покупателей и товароведов.
Актуальность темы обусловлена необходимостью информироваmь
потребителей о качестве и потребительских свойствах варёных колбас
различных производителей, реализуемых в розничной торговой сети.
Поэтому планирование как функция управления ассортиментом для
товароведа заключается в определении способа будущих действий, содержания и последовательности шагов, ведущих к намеченной цели. Методика планирования ассортимента должна позволять оценивать товар по
трём направлениям: доходность, конкурентоспособность, соответствие
требованиям качества и безопасности.
Теоретической основой исследования послужили труды учёных и практиков в области товароведения, в частности — И. И. Штык, Л. В. Пешук
и Н. В. Будник, запатентовавших гистологический метод исследования
многокомпонентных мясных систем.
Исследуя украинский рынок варёных колбас, были применены методы
товароведческого оценивания безопасности, качества продуктов из мяса
и их идентификации.
Цель статьи — исследовать методы идентификации качества колбасных изделий для выявления фальсифицированной продукции, проанализировать порядок проведения товароведческого оценивания.
Ключевые слова: идентификация, продукт, фальсификация, сырьё,
колбасные изделия, красители.
M. Bondarenko
Identification as a means of detecting counterfeiting of sausages
Currently, the key issues in domestic economy are issues of competitiveness
and quality of goods produced in Ukraine. Ukrainian market of meat products
conquers consumers with a wide assortment but one should not rejoice at such
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a rich list of names. Many enterprises focused on the production of meat products
use technical requirements as regulatory documentation. Technical requirements
make it possible to significantly reduce the quality of manufactured goods and
prevent healthy competition. Food products manufactured according to technical
requirements have a reduced cost that is beneficial to many enterprises in Ukraine.
Responsibility for the quality of finished product lies not on manufacturer but
with the buyers and forensic merchandising experts themselves.
Topic relevance is due to the need to inform consumers about quality and
consumer properties of cooked sausages of various manufacturers sold in the
retail chain.
Therefore, planning as a function of assortment management for the merchant
is to determine the way of future actions, content and sequence of steps leading
to the intended goal. Assortment planning methods should allow evaluating the
product in three areas: profitability, competitiveness, compliance with quality
and safety requirements.
Theoretical research basis were research papers in the field of merchandising,
in particular: I. I. Shtyk, L. V. Peshuk and N. V. Budnik, who patented the
histological method for studying multicomponent meat systems.
Investigating the Ukrainian market of cooked sausages, the methods
of commodity assessment of the safety, quality of meat products and their
identification were applied.
Article Purpose is to investigate methods for identifying the quality of
sausages to identify counterfeit products, analyze the procedure for conducting
merchandising assessment.
Keywords: identification, product, falsification, raw materials, sausages,
dyes.
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Quality consideration of building and renovation works
while forensic structural inspections to determine
the volume and cost of construction
Currently, forensic methods and regulations in the field of construction do
not explain how quality of work affects the procedure of forensic examinations
and research related to determining the work scope.
While carrying out building and renovation services, it is possible to control
provided construction and renovation services, establish their physical volume
and quality. While research, forensic expert can identify violations of building
codes, as well as determine the cost of refurbishment or elimination of defects
made providing services.
The scoop of performed works is determined by geometric parameters of
construction elements, established during field surveys using design and as-built
documentation.
While carrying out field surveys, it is necessary (along with the determination
of service scope) to pay attention to the compliance of the work performed with
the requirements of building codes.
The article outlines problematic issues and provides a list of basic indicators
determining the scoop and quality of the construction works carried out, indicated
in the reporting documentation drawn up by contractors based on results of
activities in the field of construction. Actual issue arising in the establishment of
the scoop and cost of construction work is considered that quality does not meet
the requirements of regulatory documents in the field of construction.
It is explained how the quality of the work performed affects the results of
research related to the determination of the actually completed volumes of repair,
building and renovation and construction work.
Keywords: work quality, actually completed construction work, defects,
working scope, engineering and technical staff.
Formulation of Research Problem. While forensic structural inspections,
forensic experts often have to address issues related to determining quality of
renovation works and further consideration (not taking into account) of these
© T. Dudnyk, L. Chintea, 2021
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service scoop and their cost while determining performed building services as of
forensic research.
Quite often, forensic science institutions receive court applications and
rulings when construction customers are faced with the problem of poor quality
renovation (construction services), namely ordered services do not correspond
to those actually performed or performed with defects. Usually builders do not
admit their guilt, refuse to eliminate deficiencies or compensate for losses, citing
the fact that service was provided in the amounts specified in the design and
reporting documentation.
Analysis of Essential Researches and Publications. Well-known research
papers: Methods for establishing the actual volume and cost of provided building
works on reporting documentation (registration code 10.6.17) and Methods for
determining quality of building and installation works (registration code 10.6.01)
do not fully disclose the correlation between construction quality and renovation
services and the scoop of services taken into account (in accordance with the
relevant budget standards) in reporting documentation.
Currently, there are no explanations in forensic methods and normative
documents in the field of construction as to how quality of services affects
the procedure of forensic examinations and researches related to the scope
determining of such works.
Article Purpose. Substantiation and systematization of theoretical
knowledge on conducting forensic examinations related to determining actual
scope of building and renovation works through analyzing regulations in the field
of construction that regulating requirements for service quality.
The main purpose of this type of forensic structural inspections is to
protect the property and non-property rights of the construction customer.
While providing construction services of any scoop and scale, there is a risk
that contractor services for certain reasons does not meet the requirements of
construction standards, as well as technical contract conditions.
Main Content Presentation. Forensic structural engineering or forensic
research on building and renovation works is carried out to resolve disputes that
arise between customer and contractor or the service provider on the site.
If construction facility forensic structural inspection was not carried out
immediately before commissioning construction facility it can cause some risks
for the customer in the future (for example, a contractor can refuse to recognize
violation of the order and quality of building works in case of problems with the
construction facility arose during its direct operation by the customer). Therefore,
the causes of these problems are treated in terms of violation of operating
conditions. In this case, dispute between the customer and the contractor is
already considered in court and this can require forensic structural inspections:
• pre-trial forensic structural inspections conducted by one of the parties
to the dispute while preparation of arguments in their favor on the eve
of hearing;
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• forensic structural inspection carried out according to court decision.
Forensic examination allows you to control the repair services, determine
the scope and quality of performed works. While research, forensic expert can
identify violations of building codes, as well as determine the cost of repairs or
elimination of defects committed while service providing.
Checking the scope helps to identify the following violations:
• overstated reports on service scope;
• registration of fictitious works;
• replacement of materials with cheaper ones;
• reducing service quality (for example, applying one coat of paint instead
of two provided by the documents);
• overestimation of the number of materials, components (doors, sinks,
electrical or piping fittings, etc.);
• incompleteness of construction facilities, separate stages of works.
The main purpose of construction scope inspection is to check the scope
and cost of paid or presented for works on fully completed and commissioned
facilities.
In addition, control over:
• compliance of the object with its characteristics and purpose, provided
by the approved design and estimate documentation;
• completeness of provided services adopted under acceptance certificate;
• operational readiness of commissioned facility.
The purpose of measuring works is to clarify actual geometric parameters
of building structures and their elements, determine their compliance with the
project or deviations from. Instrumental measurements specify the spans of
structures, their location and step in the project, size of the cross sections, height
of the premises, marks of the characteristic nodes, distance between the nodes,
etc. According to the results of measurements, projects are made with the actual
location of structures, sections of buildings, drawings of working sections of
load-bearing structures and joints of structures and their elements.
Calculation of service scoop is carried out on the basis of completed
structural elements and work types. The sequence of calculations should be such
their preliminary results can be used for further calculations. It is recommended
to calculate the service scoop in the following sequence: holes in the outer walls
(windows, doors, gates); internal openings (doors, gates, transoms); foundations;
earthworks; frame; walls; partitions; floors; overlapping; coating; roofing; stairs;
porch; external equipment; interior decoration; other works.
For substantiating the scope and composition of performed work, acceptance
certificates and concealed works acceptance certificate are used. In default of
such acts, service scoop can be calculated from the working drawings. If it is
impossible to determine the work scope during control measurement, these
works are not taken into account. If necessary, forensic expert has the right to
request disclosure of such works.
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If there are no acceptance certificates, forensic expert carries out control
measurements of performed works in kind, compares obtained results with the
approved design documentation.
Calculation of performed work is carried out on the actual plane (volume,
length) of the element under research.
Many technical indicators of the quality of repair work are included in state
construction standards, technical conditions, etc.
The repair quality depends not only on performance indicators but on
appearance of the completed facility object or its element (part).
Construction quality is a set of product properties that meet certain
requirements in accordance with its purpose. Construction quality is determined
by assessing overall architectural and artistic solutions, the technical level of
design solutions, design and technological parameters, as well as quality of
construction products, semi-finished products and materials.
Product quality indicator is a quantitative characteristic of one or more
product properties considered in accordance with certain conditions of its
manufacture and operation or use.
The reasons for quality inconsistency of provided services with requirements
of building codes and standards is great number, namely: contractor’s desire
to speed up work by simplifying some construction procedures, contractor’s
ignorance, use of unskilled builders or poor quality building materials, theft of
building materials. One point is clear, regardless of the reason for the contractor’s
negligent attitude to his work, only customer suffers.
Execution quality depends on established technology and quality control.
Quality control is carried out by engineering and technical outsourcing staff
(internal control) and the customer, author’s supervision and bodies of the
State Construction Inspectorate (external control). Engineering and technical
outsourcing staff is obliged to systematically monitor compliance with
project requirements, building code while construction and installation work.
Components of such control are input operating and receiving. The results of
all these types of control should be recorded in the registers that daily record the
basic data on performed work, materials used and other important points which
service quality depends on.
While determining quality level, relative characteristics of the quality of
works or products are compared with corresponding basic indicators. Indicators
reducing quality of construction products include:
• appearance deterioration of products leading to the need to perform
additional work to improve their quality;
• reducing strength and stability of individual structures, products and
buildings in general;
• reduction of operational qualities of buildings.
Quality management is systematic control and influence on conditions that
should ensure quality. Quality management includes: accounting for possible sources
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of defects; identifying ways to prevent them and the factors that affect quality. Impact
of quality management can be organizational, sociological, technological, aimed
at improving or maintaining a certain high level of product quality. Influence of
management can extend to increasing the number of products which will already be
managing not only quality but quantity of manufactured products.
Estimates, terms of reference, and other supporting documentation related
to construction work often include the terms: improved or high-quality finishing.
According to building code it is established to distinguish three species
(classes) of furnishing: simple, improved and high-quality. Each type of
decoration implies compliance regulations determining maximum possible
deviations from the design values or conditions adopted for relations between
the parties by default.
According to building code, works are classified in accordance with certain
types of works, include: plaster, painting with the use of oil, casein, glue and
emulsion mixtures.
For example, a simple plaster is applied in one layer with or without grinding.
Grinding is performed without applying an additional layer of fresh solution with
polyurethane or foam graters without any spraying and lids. The cover layer
is necessary for grinding, therefore for it use fine-grained or sifted mix. Apply
the cover after leveling the soil and grind fresh or after drying (10-60 minutes).
Layer thickness: up to 3 mm 1.
Improved plaster is applied in three layers: spraying, priming, cover. The
improved plastering is put manually or in the mechanized way, and level as a rule
horizontally and vertically. Maximum clearance while checking accuracy of the
2-meter rule is 2.5 mm, for the entire height of the wall is 5 mm.
The main difference between high-quality plaster and improved one is work
accuracy. The number and thickness of the layers are the same, except that total
thickness of the tent is allowed to increase by 5 mm. Permissible deviation of
2 mm per 2 m of height/wall length or 3 mm for the entire height. These are limit
values, in modern construction deviations are within 1 mm.
While painting of plastered walls with water mixes (performance of painting
works) corresponding class of furnishing provides surface preparation, simple
painting, namely: surface cleaning, its priming, filling of cracks and sinks,
dedusting and directly painting; improved painting in addition to the provided
service for simple painting, partial lubrication of irregularities twice, grinding of
such places by the number of layers, priming of each lubrication layer, the second
priming of all surface; high-quality painting, in addition to provided services for
improved painting, continuous filling in twice with grinding of each layer and
additional (third) continuous priming.
ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Настанова щодо проведення робіт з улаштування ізоляційних, оздоблювальних, захисних покриттів стін, підлог і покрівель будівель і споруд (СНиП 3.04.01-87, MOD) : затв. наказом Мінрегіонбуду України від
18.07.2012 р. № 326. [Чинний від 01.01.2014]. Вид. офіц. Київ, 2013. 39 с.
1
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In other words, while conducting field surveys of performed works, related
to determining the actual service scoop, it is necessary to pay attention to how
the work is done: whether it can be considered a certain species (class) of work
(simple, improved, high quality) works on plastering or painting of surfaces,
arrangement of coverings of floors, roofs, etc.
Availability of deviations of the plane from the horizontal and vertical, the
number and size of irregularities on the surfaces while plastering, plastering
work affect the affiliation of the work to one of three types (classes) of finishing:
simple, improved, high quality.
State construction standards provide for relevant requirements for other
works.
Thus, high requirements concerning durability, aesthetics and observance
of sanitary and hygienic norms and quality are put forward to works on floor
arrangement. Clearances between the control two-meter rail and the floor surface
to be inspected shall not exceed 4 mm.
In case of performance of facing works by ceramic, glass-ceramic and other
similar tiles, the surface should have a deviation from a vertical no more than
2 mm on 1 m. The deviation of an arrangement of seams from a vertical and
horizontal (on 1 m of length) in facing 2 mm is provided.
Deviation of the plane of all field of a surface of false ceilings on a diagonal,
vertical and horizontal (from design) is allowed 1,5 mm on 1 m.
Roof coverings should meet the following requirements: have sufficient
water resistance; provide uniform normalized temperature and humidity of air in
rooms; prevent condensation formation on the ceilings and in the thickness of the
structure; to accept without destruction the normalized load; meet requirements
of building codes for quality.
Arranging a roll roof, the panels should be glued in the direction of:
• from the lowered sites to the raised with an arrangement of cloths on
length perpendicularly to a water drain at slopes of roofs to 15 %;
• Runoff for roof slopes over 15 %.
The panels should be laid overlapping by 100 mm (70 mm across the width
of the panels of the lower layers of the roof with a slope of more than 1.5%).
While inspecting the filling of window and door openings of external walls,
it is necessary to pay attention to quality of nodes adjacent to the walls.
While design and implementation of adjacent nodes should comply with
requirements of regulations approved in the prescribed manner.
The design of connection units and technology of installation of window or
door blocks must meet the requirements of the project and ДСТУ-Н Б В.2.6146:2010 1.
1
ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010. Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо
проектування і улаштування вікон та дверей : затв. наказом Мінрегіонбуду України
від 15.11.2010 № 444. [Чинний від 15.11.2010]. Вид. офіц. Київ, 2010. 68 с.
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While arranging adjacent nodes, it is necessary to comply with the following
conditions:
• closing of assembly cracks between products and jambs of apertures of
wall designs should be dense, tight, calculated on endurance of climatic
loadings outside and conditions of operation indoors;
• construction of adjacent units (including the location of the window unit
by the slot depth) shell prevent occurrence of cold bridges, that cause
condensate formation on the inner surfaces of window openings;
• operational characteristics of structures of junctions and applied
materials (heat and sound insulation, vapor and air permeability) should
meet requirements stipulated by current regulations;
• sealing of seams from premises should be more dense than from outside;
• while choosing the filling of mounting slots, it is necessary to take into
account the operational temperature changes of the overall dimensions
of the products;
• polymer composites used for installation work should obtain a hygienic
conclusion of the health authorities about possibility of their use in
construction.
Building elements where it is necessary to carry out quality control:
• alignment of ceilings and walls;
• installation of different sizes and contents of window and door structures;
• arrangement of a floor covering;
• installation of such communications as: ventilation, electricity, heating,
water supply, etc.
Forensic expert controls whether all communications have been concluded
in accordance with the project documentation and whether actually performed
works correspond to the design and estimate and reporting documentation.
While inspection of the water supply system, forensic expert pays attention
to reliability of the used fasteners, as well as to tightness of the connecting
system. Existence of even the slightest leak can later lead to the breakdown of
the tap and flooding of the entire room.
While leveling walls or ceilings, it is necessary to use specific tools that will
help to identify any existing shortcomings. Upon completion, forensic expert
checks the smoothness of the walls and ceilings.
All violations are detected during the works, controlling compliance of
construction services with regulations and instructions.
It is possible to control quality of planes by means of spirit level, a plummet
and goniometer.
Deviation from the above requirements while operation of building
(premises) can cause a decrease in thermophysical and insulating properties of
enclosing structures.
Therefore, before calculating the scope of work, it is necessary to understand
in detail the drawings, clarify correlation between individual parts of working
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drawings, clearly present those works that are not depicted in the drawings
(exterior and interior, partition material, floors, etc.), study textual material of the
project, get acquainted with drawings of standard knots and details with catalogs
of the products which have found application in this project, requirements of the
state building code and standards regulating quality of works.
Thus, for example, in case of availability of estimated norms in acceptance
certificates from high-quality plastering by a solution of walls, the result should
to meet requirements stipulated by building standards for these works.
In other words,, service quality should meet the parameters specified in the
building codes and the estimated standards stated in reporting documentation.
Therefore, while forensic examinations and researches to determine
compliance of actually performed works with reporting documentation, works
that have deviations from the state building codes and standards cannot be
accepted as performed one and need to be finalized (according to requirements of
the mentioned standards) as for quality of provided service within the measures
to eliminate recorded defects.
Conclusions. The given theoretical and practical aspects of forensic
examinations, related to the determination of actual scoop and quality of building
and renovation works can be used in forensic practice to optimize forensic
research.
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Т. Г. Дудник, Л. Г. Кинтя
Урахування якості ремонтно-будівельних робіт
під час проведення судових будівельно-технічних експертиз
із визначення обсягів і вартості будівництва
Станом на сьогодні в експертних методиках і нормативних документах у галузі будівництва відсутні роз’яснення щодо того, як саме якість
робіт впливає на порядок проведення експертиз та експертних дослі
джень, пов’язаних із визначенням обсягів таких робіт.
Будівельно-технічна експертиза дає змогу проконтролювати проведені
ремонтні роботи, визначити обсяги та якість виконаних робіт. У процесі
дослідження експерт може виявити порушення будівельних норм, а також
визначити вартість відновлювального ремонту або усунення дефектів,
яких будівельники чи ремонтники припустилися під час виконання робіт.
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Обсяги виконаних робіт обраховують за геометричними параметрами елементів будівництва, які визначають за допомогою натурних обстежень із використанням проєктної та виконавчої документації.
Під час проведення натурних обстежень необхідно (паралельно
з визначенням обсягів робіт) звертати увагу на відповідність виконаних
робіт вимогам будівельних норм за якістю.
Окреслено проблемні питання та наведено перелік базових показників,
за якими потрібно визначати обсяги та якість проведених будівельних
робіт у звітній документації, складеній підрядниками за результатами
діяльності в галузі будівництва. Також розглянуто актуальну проблему,
яка виникає під час визначення обсягів і вартості будівельних робіт, що
за якістю не відповідають вимогам нормативних документів у галузі будівництва.
Роз’яснено, як впливає якість проведених робіт на результати дослі
джень, пов’язаних із визначенням фактично виконаних обсягів ремонтно-будівельних і будівельних робіт.
Наведені авторами теоретичні та практичні аспекти проведення судових експертиз, пов’язані з визначенням фактично виконаних обсягів та
якості ремонтно-будівельних і будівельних робіт, можна застосувати
в експертній практиці для оптимізації експертного дослідження.
Ключові слова: якість робіт, фактично виконані будівельні роботи,
дефект, обсяг робіт, інженерно-технічний персонал.
Т. Г. Дудник, Л. Г. Кинтя
Учёт качества ремонтно-строительных работ
при проведении судебных строительно-технических экспертиз
по установлению объёмов и стоимости строительства
В настоящее время в экспертных методиках и нормативных документах в сфере строительства отсутствуют разъяснения относительно
того, каким образом качество проведённых работ влияет на порядок проведения экспертиз и экспертных исследований, связанных с определением
объёмов работ.
При проведении строительно-технической экспертизы имеется возможность проконтролировать выполненные ремонтные и строительные
работы, установить их физические объёмы и качество. В процессе исследования эксперт может выявить нарушения строительных норм, а также определить стоимость восстановительного ремонта или устранения
дефектов, допущенных при проведении работ.
Объёмы выполненных работ определяют по геометрическим параметрам элементов строительства, устанавливаемым при осуществлении
натурных обследований с использованием проектной и исполнительной документации.
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При проведении натурных обследований, необходимо (наряду с определением объёмов работ) обращать внимание на соответствие выполненных работ требованиям строительных норм по качеству.
В статье изложены проблемные вопросы и приведён перечень базовых показателей, по которым определяют объёмы и качество проведённых
строительных работ, указываемые в отчётной документации, составленной подрядчиками по результатам деятельности в области стро
ительства. Также рассмотрена актуальная проблема, возникающая при
установлении объёмов и стоимости строительных работ, по качеству не
соответствующих требованиям нормативных документов в сфере строительства.
Разъяснено, как влияет качество проведённых работ на результаты
исследований, связанных с определением фактически выполненных объёмов
ремонтно-строительных и строительных работ.
Ключевые слова: качество работ, фактически выполненные стро
ительные работы, дефекты, объёмы работ, инженерно-технический персонал.
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Проблемні питання будівельно-технічних
досліджень із віднесення робіт на будівельних
об’єктах до поточного та капітального ремонтів
Розглянуто актуальні проблемні питання будівельно-технічних досліджень щодо визначення певного виду робіт (поточний, капітальний ремонт).
Проаналізовано нормативні документи й інші джерела інформації, які
фахівці застосовують під час проведення цього виду досліджень і для формування остаточних висновків експертних досліджень.
Акцентовано увагу на неоднозначному й дискусійному характері даних
цих нормативів та інформаційних джерел, що ускладнює вибір посилання
на такі дані й використання їх для розв’язання експертних завдань.
За результатами аналізу законодавчих і нормативних документів та
експертної практики зроблено висновок про потребу у створенні класифікації різновидів будівельних робіт.
Ключові слова: нерухомість, будівельні об’єкти, поточний ремонт, капітальний ремонт, перепланування, перебудова, розміри, площа, будівельні конструкції, утручання, роботи, експертиза, дослідження, віконні заповнення, дверні заповнення, інженерні системи.
Постановка наукової проблеми. Перед експертами-будівельниками
дедалі все частіше постає завдання: провести дослідження будівель і споруд, на яких здійснено роботи з поточного чи капітального ремонту.
Звернено увагу на складнощі, що виникають під час виконання будівельно-технічних досліджень з вирішення питань щодо віднесення робіт
на об’єктах нерухомості до певного виду. Ці складнощі пов’язані з відсутністю єдиних алгоритмів із вирішення таких питань — з огляду на неоднозначність даних, викладених у чинних нормативних документах і роз’ясненнях, а також у листах Міністерства регіонального розвитку, будівництва
© І. Л. Пугачова, К. О. Осипенко,
С. А. Кириленко, 2021
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та житлово-комунального господарства України (далі — Мінрегіонбуд
України). Отже, актуальність статті обумовлена браком та невизначеністю
даних нормативних та інформаційних джерел, на підставі яких експерти
формують висновки щодо визначення певного виду робіт на будівельних
об’єктах. Водночас акцентовано увагу на потребі в розробленні загальних
підходів до визначення видів робіт у кожному конкретному випадку на досліджуваному об’єкті.
Аналіз основних досліджень і публікацій. У нормативних документах та інформаційних джерелах ознаки певного виду ремонтно-будівельних
робіт або взагалі не конкретизовано, або мають неоднозначний характер,
або відображено не повною мірою. До того ж немає публікацій, присвячених питанням віднесення робіт на об’єктах будівництва до певного виду (за
класифікацією робіт з поточного та капітального ремонтів). Ці обставини
спонукали проаналізувати законодавчі й нормативні акти та проведені експертні дослідження з визначення видів робіт поточного й капітального ремонтів, а результати цього аналізу — констатувати потребу в удосконаленні
методичних підходів до вирішення цих питань.
Мета статті: на підставі аналізу законодавчих і нормативних документів та експертної практики з’ясувати, чи існують єдині підходи до визначення (класифікації) видів робіт на будівельних об’єктах, які підлягають будівельно-технічним дослідженням і запропонувати рішення цієї проблеми.
Викладення основного матеріалу дослідження. Об’єкти будівельного виробництва (крім типових), які досліджує експерт-будівельник, дуже
різняться за технічними характеристиками та функційним призначенням.
Відповідно до ст. 1, 9 і 10 Закону України «Про архітектурну діяльність» 1:
«Стаття 1. Визначення основних термінів
<…>
Архітектурна діяльність — діяльність по створенню об’єктів архітектури, яка включає творчий процес пошуку архітектурного рішення
та його втілення, координацію дій учасників розроблення всіх складових
частин проектів з планування, забудови і благоустрою територій, будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту) будівель і споруд, здійснення архітектурно-будівельного контролю
і авторського нагляду за їх будівництвом, а також здійснення науково-дослідної та викладацької роботи у цій сфері;
об’єкти архітектурної діяльності (об’єкти архітектури) — будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого
призначення, їх комплекси, об’єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного
1
Про архітектурну діяльність : Закон України від 20.05.1999 р. № 687-XIV (зі
змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14 (дата звернення:
18.03.2021).
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мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів;
<…>.
Стаття 9. Будівництво об’єкта архітектури
Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єкта архітектури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації, норм і правил у порядку, визначеному Законом
України «Про регулювання містобудівної діяльності».
<…>
Стаття 10. Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд
Для забезпечення під час забудови територій, розміщення і будівниц
тва об’єктів архітектури додержання суб’єктами архітектурної діяльності затвердженої містобудівної та іншої проектної документації, вимог вихідних даних, а також з метою захисту державою прав споживачів
будівельної продукції здійснюється в установленому законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд.
Державний архітектурно-будівельний контроль здійснюють органи
державного архітектурно-будівельного контролю <…>» 1.
Серед актуальних питань, які виникають у будь-якому сучасному судочинстві й потребують застосування спеціальних знань у галузі будівництва,
є питання щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до певного виду.
Для вирішення таких питань призначають судові будівельно-технічні експертизи чи експертні дослідження.
Визначення належності проведених на будівельних об’єктах ремонтно-будівельних робіт (тих, які проводять, чи тих, які заплановано провести)
до капітального, поточного виду робіт або реконструкції, є класифікаційним завданням будівельно-технічних експертиз (експертних досліджень).
Важлива підстава для класифікації робіт — необхідність їх оформлення в обумовленому законодавством порядку.
Відповідно до ст. 34 і 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 2:
«Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт
1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після:
1) подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю — щодо об’єктів будівництва, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), та щодо
Про архітектурну діяльність ... . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/68714 (дата звернення: 18.03.2021)..
2
Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17.02.2011 р.
№ 3038-VI (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
(дата звернення: 18.03.2021).
1

248

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта та які не потребують отримання дозволу на виконання будівельних
робіт згідно з переліком об’єктів будівництва, затвердженим Кабінетом
Міністрів України. Форма повідомлення про початок виконання будівельних робіт та порядок його подання визначаються Кабінетом Міністрів
України; 1
3) видачі замовнику органом державного архітектурно-будівельного
контролю дозволу на виконання будівельних робіт — щодо об’єктів, які
за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми
(СС2) та значними (СС3) наслідками або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля».
2. Зазначені <…> документи, що надають право на виконання будівельних робіт, є чинними до завершення будівництва.
<…>
5. Контроль за виконанням підготовчих та будівельних робіт здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю.
<…>
7. Виконання будівельних робіт без відповідного документа <…> вважається самочинним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
<…>
Стаття 36. Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
<…>
2. Виконувати будівельні роботи без подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт забороняється» 2.
У п. 3.7 ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на
будівництво» (далі — ДБН А.2.2-3-2014) 3 визначено поняття «капітальний
ремонт»:
«Сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію
в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи [Виділено нами.— Прим. авт.], при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання у зв’язку з їх
фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення його експлуатаційних
показників, а також благоустрій території.
1
Пункт 2 ч. 1 ст. 34 Закону України від 17.02.2011 р. № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» виключено на підставі Закону від 17.01.2017 р.
№ 1817-VIII.
2
Про регулювання містобудівної діяльності : … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/3038-17 (дата звернення: 18.03.2021).
3
ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво : затв.
наказом Мінрегіонбуду України від 04.06.2014 р. № 163 [Чинний від 01.10.2014].
URL: https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/dbn_a_2_2_3_2014/1-1-0-1168 (дата звернення: 18.03.2021).
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Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт
експлуатації об’єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності)» 1.
Водночас у листі Державного комітету України з будівництва та архітектури від 30.04.2003 р. № 7/7-401 «Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного ремонтів» 2 роз’яснено таке:
«Капітальний ремонт будівлі — це комплекс ремонтно-будівельних
робіт, який передбачає заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій
і обладнання будівель в зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням,
поліпшення експлуатаційних показників, а також покращання планування
будівлі і благоустрою території без зміни будівельних габаритів об’єкта.
Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі в цілому або її частин (за умови їх автономності).
Поточний ремонт — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який
передбачає систематичне та своєчасне підтримання експлуатаційних
якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту,
комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які
класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім
робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточний ремонт повинен провадитись з періодичністю,
що забезпечує ефективну експлуатацію будівлі або об’єкта з моменту завершення його будівництва (капітального ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію)» 3.
На лист Мінрегіонбуду України від 13.01.2009 р. № 9/9-26 Міністерство
з питань житлово-комунального господарства України (далі — Мінжитлокомунгосп України) повідомило в листі від 11.03.2009 р. № 8/7-2425 4 про
таке:
«Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд,
затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 р. № 150
(із змінами) було розроблено на виконання положень Закону України «Про
житлово-комунальні послуги».
Враховуючи викладене, Мінжитлокомунгосп вважає, що зазначений
вище Примірний перелік № 150 може бути застосований для визначення
ДБН А.2.2-3-2014.
Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального та поточного
ремонтів : лист Держкомбудархітектури України від 30.04.2003 р. № 7/7-401. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v-401509-03 (дата звернення: 18.03.2021).
3
Щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт … . URL: https://zakon.rada.gov.
ua/rada/show/v-401509-03 (дата звернення: 18.03.2021).
4
Лист Мінжитлокомунгоспу України від 11.03.2009 р. № 8/7-2425. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2425662-09 (дата звернення: 18.03.2021).
1
2
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робіт поточного чи капітального ремонту лікарень, учбових закладів, адміністративних будинків за рішенням їх власників» 1.
У листі Мінрегіонбуду України від 15.07.2009 р. № 9/9-1056 2 зазначено:
«Міністерство регіонального розвитку та будівництва розглянуло
лист Голів КРУ щодо віднесення ремонтно-будівельних робіт до капітального чи поточного ремонту і з питань повноважень повідомляє.
Листом від 30.04.2003 р. № 7/7-401 на адресу центральних та місцевих
органів виконавчої влади Держбуд України роз’яснив, що капітальний ремонт будівлі — це комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає
заміну, відновлювання та модернізацію конструкцій і обладнання будівель
у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також покращення планування будівлі і благоустрою
території без зміни будівельних габаритів об’єкта. Капітальний ремонт
передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі
в цілому або її частин (за умови їх автономності). Поточний ремонт — це
комплекс ремонтно-будівельних робіт, який передбачає систематичне та
своєчасне підтримання експлуатаційних якостей та попередження передчасного зносу конструкцій і інженерного обладнання. Якщо будівля в цілому не підлягає капітальному ремонту, комплекс робіт поточного ремонту
може враховувати окремі роботи, які класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім робіт, які передбачають заміну та
модернізацію конструктивних елементів будівлі). Поточний ремонт повинен провадитись з періодичністю, що забезпечує ефективну експлуатацію
будівлі або об’єкта з моменту завершення його будівництва (капітального
ремонту) до моменту постановки на черговий капітальний ремонт (реконструкцію).
Питання щодо експлуатації житлових будівель, термінів проведення
їх ремонтів та розподілів ремонтно-будівельних робіт за класифікацією
відносяться до повноважень Мінжитлокомунгоспу України.
За роз’ясненнями, наданими листом Мінжитлокомунгоспу від
11.03.2009 р. № 8/7-2425, Примірний перелік послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, розроблений на виконання положень Закону України «Про
житлово-комунальні послуги» (затверджений наказом Держжитлокомунгоспу від 10.08.2004 р. № 150, із змінами, внесеними наказом від 12.11.2004 р.
№ 198), може бути застосований для визначення робіт поточного чи
капітального ремонту лікарень, учбових закладів, адміністративних будинків за відповідним рішенням головного розпорядника коштів.
Лист Мінжитлокомунгоспу України від 11.03.2009 р. № 8/7-2425. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2425662-09 (дата звернення: 18.03.2021)..
2
Лист Мінрегіонбуду України від 15.07.2009 р. № 9/9-1056. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/rada/show/v1056661-09 (дата звернення: 18.03.2021).
1

251

Проблемні питання...

Відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів з питань будівництва питання розроблення проектів будівництва та їх затвердження, здійснення фінансування та розрахунків за обсяги виконаних
робіт відносяться до повноважень замовника (розпорядника коштів)» 1.
Отже, наведені цитати свідчать, що визначення поняття «капітальний
ремонт», наведені в п. 3.7 ДБН А.2.2-3-2014 і в роз’ясненнях Мінрегіонбуду
України (із посиланням на Примірний перелік послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від
10.08.2004 р. № 150 2), різняться, а саме: у визначенні Мінрегіонбуду Укра
їни в понятті «капітальний ремонт» бракує важливої ознаки, характерної
для класифікації робіт,— заборони втручатися в несучі й огороджувальні
системи.
Отже (відповідно до п. 3.7 ДБН А.2.2-3-2014) важливими ознаками капітального ремонту є:
• виконання робіт, що передбачають втручання в несучі й огороджувальні системи в разі заміні або відновлення конструкцій чи інженерних систем та обладнання через їх фізичну зношеність і руйнування, поліпшення експлуатаційних показників;
• призупинення на час виконання робіт експлуатації будівлі загалом
або її частин (за умови їх автономності).
Необхідно також звернути увагу на абз. 2 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», згідно з якою «перелік будівельних
робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання,
та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію,
затверджується Кабінетом Міністрів України» 3.
Станом на сьогодні діє Перелік будівельних робіт, які не потребують
документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких
об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію, затверджений Постановою
Кабміну України від 07.06.2017 р. № 406 (далі — Перелік № 406) 4. У цьому
документі привертають увагу такі роботи, як:
Лист Мінрегіонбуду України від 15.07.2009 р. № 9/9-1056. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/rada/show/v1056661-09 (дата звернення: 18.03.2021).
2
Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд : затв. наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 р. № 150 (зі змін. та допов.). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1046-04 (дата звернення: 18.03.2021).
3
Про регулювання містобудівної діяльності … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/3038-17 (дата звернення: 18.03.2021).
4
Перелік будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право
на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію : затв. Постановою КМУ від 07.06.2017 р. № 406 (зі змін. та допов.). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/406-2017-п (дата звернення: 18.03.2021).
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«1. Роботи з переобладнання та перепланування жилого будинку і жилого приміщення, а також нежилого будинку, будівлі, споруди, приміщення
в них, виконання яких не передбачає втручання в огороджувальні та несучі
конструкції та/або інженерні системи загального користування,— щодо
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів
з незначними (СС1), з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.
<…>
3. Реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення внут
рішніх систем:
• опалення, у тому числі що передбачає встановлення або заміну обладнання індивідуальних теплових пунктів, заміна трубопроводів систем
опалення <…> зміна типу систем опалення з однотрубної на двотрубну
та/або з вертикальної на горизонтальну, встановлення та/або заміна опалювальних приладів, обладнання опалювальних приладів автоматичними
регуляторами температури в приміщеннях, встановлення та заміна приладів-розподілювачів та іншого обладнання регулювання і обліку теплової
енергії;
• вентиляції;
• водопостачання та водовідведення, у тому числі трубопроводів;
• силових та слабкострумових систем, які забезпечують функціонування будівель і споруд.
4. Заміна існуючих заповнень віконних, балконних та дверних прорізів» 1.
Отже, постає питання: до якого саме виду робіт належать зазначені роботи, проведення яких не потребує оформлення дозвільних документів для
їх проведення та прийняття в експлуатацію після їх виконання?
Розглянемо докладніше, у який спосіб можна виконати окремі роботи:
• перепланування приміщень будівельних об’єктів без втручання
в огороджувальні й несучі конструкції (наприклад, за умови знесення наявних перегородок, що не несуть навантажень від інших
конструкцій об’єкта, і встановлення нових конструкцій перегородок, що збільшують або, навпаки, зменшують розміри та площу певних приміщень без збільшення (зменшення) будівельного
об’єкта загалом). Ці роботи пов’язані із заміною старих конструкцій перегородок новими;
• заміна систем опалення (радіаторів, трубопроводів), водопостачання (трубопроводів і відповідних приладів), вентиляції та силових
і слабкострумових систем у будівлях, що мають автономні інженерні комунікації. Ці роботи пов’язані із заміною старих інженерних
систем об’єктів новими;

Перелік будівельних робіт, які не потребують документів … . URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/406-2017-п (дата звернення: 18.03.2021).
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•

заміна заповнень віконних, балконних і дверних прорізів. Ці роботи пов’язані із заміною старих віконних та дверних заповнень
новими.
Із викладеного вбачається, що проведення зазначених робіт передбачає
заміну старих будівельних конструкцій новими.
Якщо посилатися на норму п. 3.7 ДБН А.2.2-3-2014, то роботи із заміни
або відновлення конструкцій чи інженерних систем та обладнання через їх
фізичну зношеність і руйнування належать до робіт з капітального ремонту,
але за умови втручання в несучі й огороджувальні системи.
Згідно з наведеними вище роз’ясненнями Мінрегіонбуду України, ці
роботи також можна класифікувати як роботи, що належать до виду робіт
з капітального ремонту, але при цьому не зауважено: за умови втручання в несучі й огороджувальні системи чи без такого втручання. Водночас
у цих роз’ясненнях наведено поняття «поточний ремонт» і зазначено, що
«комплекс робіт поточного ремонту може враховувати окремі роботи, які
класифікуються як такі, що відносяться до капітального ремонту (крім
робіт, які передбачають заміну та модернізацію конструктивних елементів будівлі)» 1.
Отже, якщо об’єктом будівельно-технічного дослідження є будівля,
у якій проведено (проводяться) роботи з такими ознаками: збільшення геометричних розмірів не здійснено, функційне призначення об’єкта не змінено, замінено конструкції, які не несуть певного навантаження, та автономні
інженерні системи (без втручання в несучі й огороджувальні конструкції),
до того ж на час виконання робіт експлуатація будівлі загалом або її частин
(за умови їх автономності) не припинялася,— то їх можна класифікувати як
роботи, що належать до поточного ремонту.
Із викладеного вбачається, що нормативні вимоги щодо визначення
виду будівельних (ремонтних) робіт неповною мірою корелюють із роз’ясненнями Мінрегіонбуду України.
Окрім того, згідно з вимогами Закону України «Про архітектурну діяльність» проведення робіт з реставрації, капітального ремонту, реконструкції наявних будівель і споруд, а також зведення нових об’єктів архітектури
здійснюється відповідно до затвердженої проєктної документації, чинних
будівельних норм і правил та в порядку, передбаченому Законом України
«Про регулювання містобудівної діяльності».
Щодо цього виникає щонайменше два запитання: 1) чи можна вважати
роботи, які містить Перелік № 406 і які передбачено ст. 34 Закону «Про
регулювання містобудівної діяльності», нескладними, якщо для їх виконання не потрібні дозвільні документи, а після їх завершення будівельна
продукція не підлягає прийняттю в експлуатацію? 2) чи можна вважати ці
роботи такими, які не потребують ані складання проєктної документації,
Лист Мінрегіонбуду України від 15.07.2009 р. № 9/9-1056. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/rada/show/v1056661-09 (дата звернення: 18.03.2021).
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ані державного архітектурно-будівельного контролю щодо дотримання
вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм
і правил, державних стандартів під час виконання будівництва (ремонту,
реконструкції).
Висновки. Отже, неоднозначність тлумачення в законодавчих, нормативних та інформаційних джерелах класифікаційних ознак видів робіт на
будівельних об’єктах ускладнює, а іноді й унеможливлює формування висновків експертів будівельно-технічних досліджень. Тому необхідно розробити єдині підходи до вирішення таких класифікаційних завдань будівельно-технічних експертиз (досліджень) у кожному конкретному випадку на
досліджуваних об’єктах.
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И. Л. Пугачёва, Е. А. Осипенко, С. А. Кириленко
Проблемные вопросы строительно-технических исследований
по отнесению работ на строительных объектах
к текущему и капитальному ремонтам
Статья посвящена решению вопросов, которые ставят перед экспертами при выполнении строительно-технических экспертиз (исследований),
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по определению принадлежности проведённых на строительных объектах
ремонтно-строительных работ (проводимых или запланированных) к капитальному или текущему ремонту.
Решение проблем, с которыми приходится сталкиваться экспертам
при проведении строительно-технических исследований по отнесению
к определённому виду работ (текущему, капитальному ремонту), актуально для теории и практики судебных экспертиз и экспертных исследований.
Проанализированы законодательные акты, нормативные документы
и другие источники информации, используемые при проведении такого вида
исследований и являющиеся основанием для формирования окончательных
выводов выполняемых исследований.
Отмечены разночтения, неопределённость и неоднозначность данных, содержащихся в этих нормативных и информационных источниках,
их дискуссионный характер, что затрудняет выбор ссылки на эти данные
и их использование при решении экспертных задач, а в отдельных случаях делает невозможным формирование выводов экспертов строительно-технических исследований по этим вопросам.
На основании анализа законодательных актов, требований нормативных документов, а также экспертной практики сделан вывод о необходимости систематизировать и выработать единые методические подходы
к решению актуальных задач судебной строительно-технической экспертизы по отнесению видов ремонтно-строительных работ к определённой
классификации.
Ключевые слова: недвижимость, строительные объекты, текущий
ремонт, капитальный ремонт, перепланировка, перестройка, размеры,
площадь, строительные конструкции, вмешательство, работы, экспертиза, исследования, оконные заполнения, дверные заполнения, инженерные
системы.
І. Pugacheva, K. Osipenko, S. Kirilenko, R. Kucherenko
Problematic issues in forensic structural engineering analysis of attributing
work at construction sites to ongoing and heavy maintenance
The article is dedicated to solving issues posed to forensic experts while
forensic structural engineering analysis (research), to determine the belonging
of repair and construction work performed at construction facility (conducted or
planned) to heavy or ongoing maintenance.
Solution of issues encountered by forensic experts while conducting forensic
structural engineering analyses as to attributing to a particular type of work
(ongoing, heavy maintenance) is relevant for the theory and practice of forensic
examinations and expert researches.
Legislative acts, regulatory documents and other sources of information
used when carrying out this type of research and being the basis for formation of
final conclusions on performed researches have been analyzed.
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Discrepancies, uncertainty and complexity of data contained in these
regulatory and information sources, their controversial nature, which complicates
the choice of reference for these data and their use in solving expert tasks;
and in particular cases it makes it impossible for forensic experts to formulate
conclusions while forensic structural engineering analysis of these issues.
Relying on the analysis of legislative acts, requirements for regulatory
documents, as well as forensic expert practice, it has been concluded that it is
needed to systematize and develop uniform methodological approaches to solve
current tasks in forensic structural engineering to attribute types of repair and
construction work to a specific classification.
Keywords: real estate, construction sites, ongoing maintenance, heavy
maintenance, remodeling, rebuilding, sizes, area, building structures,
intervention, works, forensic examination, analyses, window fillings, door
fillings, engineering systems.
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Основні розрахункові методи дослідження
обставин і механізму техногенних вибухів
Проаналізовано небезпеку техногенних вибухів, комплекс небезпечних
чинників яких може спричинити тяжкі наслідки.
Метою статті є проведення аналізу небезпеки техногенних вибухів
і наведення розрахункових методів дослідження для визначення механізму
їх виникнення.
У статті викладено основні розрахункові методи дослідження техногенних вибухів на відкритій місцевості, у приміщеннях і в обмеженому
об’ємі, що дасть змогу систематизувати процес дослідження та про
аналізувати, як відбуваються вибухи в конкретних ситуаціях, і визначити
механізм їх виникнення під час виконання судових експертиз дослідження
обставин і механізму техногенних вибухів.
Ключові слова: вибухова речовина, газопароповітряна суміш, концентраційні межі поширення полум’я, надзвичайна ситуація, надлишковий
тиск, техногенний вибух.
Постановка наукової проблеми. Надзвичайні ситуації (далі — НС)
техногенного характеру, пов’язані з техногенними вибухами, є дуже небезпечними. Вибух поєднує комплекс небезпечних чинників, які можуть спричинити травмування та смерть людей, а також значні матеріальні збитки
й забруднення навколишнього середовища.
Оскільки сучасне виробництво та побут неможливі без застосування
легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин, особливу увагу варто приділяти попередженню виникнення НС, пов’язаних із вибухами, а також
проведенню досліджень з визначення механізму виникнення техногенних
вибухів із метою в подальшому мінімізувати ймовірність їх виникнення.
Тому ця тема є актуальною і потребує ретельного розгляду.
© Р. Н. Гусейнов,
Ю. В. Панчук, 2021

258

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

Аналіз основних досліджень і публікацій. Прогнозування наслідків
техногенних вибухів, що відбуваються під час дефлаграційного горіння
вибухо-пожежонебезпечних сумішей на об’єктах господарської діяльності,
докладно дослідив Л. П. Пілюгін 1. Науковець схарактеризував руйнування будівель і споруд унаслідок впливу надлишкового тиску. Динаміку
протікання сценаріїв пожеж і вибухів наведено у праці Н. Н. Брушлинського та А. Я. Корольченка 2. Наслідки пожеж і техногенних вибухів, залежно
від умов протікання небезпечного сценарію, виклав С. І. Таубкін 3. Його
син, І. С. Таубкін, сформулював основи виконання судових експертиз дослідження обставин і механізму техногенних вибухів 4.
Механізму виникнення техногенних вибухів, а також алгоритму проведення дослідження О. В. Тарахно, В. М. Сирих і Р. В. Тарахно присвятили
праці «Проблемні питання дослідження вибухів газоповітряних сумішей
при проведенні пожежно-технічних експертиз» 5 та «Експертне дослідження версії виникнення вибуху газоповітряної суміші у приміщенні» 6.
Мета статті: аналіз небезпеки техногенних вибухів та наведення розрахункових методів дослідження для визначення механізму їх виникнення
під час проведення судових експертиз дослідження обставин і механізму
техногенних вибухів.
Викладення основного матеріалу дослідження. Дослідження техногенних вибухів на відкритій місцевості спрямоване на визначення умов
утворення вибухонебезпечних концентрацій горючих речовин, можливості
займання і наслідків розвитку вибухонебезпечної події. Потенційну небезпеку становлять підприємства, що використовують великі обсяги горючих газів і легкозаймистих рідин (АЗС, склади зріджених газів і нафтопродуктів, газопроводи й нафтопроводи). Передусім це обумовлено загрозою
викиду значних обсягів горючих речовин в атмосферу з подальшим їх вибухом.
Тому моделювання НС, пов’язаних з аварійним витіканням газу або
легкозаймистих рідин із технологічного обладнання й утворенням вибухонебезпечних зон є актуальною проблемою.
1
Пилюгин Л. П. Прогнозирование последствий внутренних аварийных взрывов. Москва, 2010. 380 с.
2
Брушлинский Н. Н., Корольченко А. Я. Моделирование пожаров и взрывов.
Москва, 2000. 482 с.
3
Таубкин С. И. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы. Москва, 1999.
600 с.
4
Таубкин И. С. Судебная экспертиза техногенных взрывов. Организационные,
методические и правовые основы. Москва, 2009. 592 с.
5
Тарахно О. В., Сирих В. М., Тарахно Р. В. Проблемні питання дослідження вибухів газоповітряних сумішей при проведенні пожежно-технічних експертиз. Проблемы пожарной безопасности : сб. науч. тр. Харьков, 2009. Вып. 25. С. 175—180.
6
Їх же. Експертне дослідження версії виникнення вибуху газоповітряної суміші
у приміщенні. Там же. Харьков, 2010. Вып. 27. С. 198—205.
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Для отримання достовірних висновків про можливість виникнення
пожеж і вибухів необхідно застосовувати науково обґрунтовані методики.
У наявних наукових і нормативно-методичних розробках з прогнозування
наслідків аварійного виходу горючих речовин у навколишнє середовище
наведено послідовність розрахунку таких параметрів, як надлишковий
тиск, радіус і час «життя» вогненної сфери тощо. Важливим питанням дослідження техногенних вибухів на відкритій місцевості є визначення можливості руйнування будівель, споруд і загибелі людей від вражаючої дії
вибуху. Ступінь руйнування навколишніх будівельних конструкцій та ураження людей залежить від надлишкового тиску, який створюється внаслідок різкого теплового розширення продуктів горіння й розповсюджується
в усіх напрямках від центра вибуху. Надмірний тиск визначають так:
(1)
де: Ро — атмосферний тиск, кПа;
mтнт — тротиловий еквівалент вибуху, кг;
r — відстань від геометричного центра парогазової суміші, м 1.
Визначення потужності вибуху визначають за формулою:
(2)
де: Qг — теплота згоряння горючої речовини, кДж/кг;
mгв — маса горючої речовини, яке вибухає, кг;
4520 — теплота вибуху тринітротолуолу, кДж/кг.
Однак, на відміну від вибуху конденсованих вибухових речовин, горіння газопароповітряної суміші (далі — ГППС) у режимі вибуху відбувається
лише на зовнішній частині хмари та з іншою швидкістю, у якій концентрація горючої речовини перебуває в межах від нижньої до верхньої концентраційної межі поширення полум’я. Отже, для оцінювання параметрів
вибуху газо- пароповітряної хмари на відкритому просторі вважають, що
у вибуховому (кінетичному) горінні бере участь від 2 % до 10 % (max) горючої речовини 2.
Крім того, вибух конденсованих вибухових речовин відбувається в детонаційному режимі, водночас перехід дефлаграційного горіння ГППС
у детонацію можливий тільки для вузького кола горючих газів: наприклад,
водню, ацетилену. Зважаючи на зазначене, максимально можливий коефіцієнт корисної дії вибуху ГППС унаслідок виникнення дефлаграціоного
горіння становить не більше 30 %. Частина енергії переходить в нагріті
продукти згоряння. Тоді тротиловий еквівалент вибуху визначають так:
Таубкин С. И. Указ. соч.
Тарахно О. В., Сирих В. М., Тарахно Р. В. Проблемні питання дослідження
вибухів … .
1
2
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(3)
де: 0,3 і 0,9 відповідно — частка енергії, витрачена на формування вибуху
газопароповітряної хмари та тринітротолуолу;
mгв — маса горючої речовини, яка надійшла в навколишнє середовище
внаслідок аварійної ситуації й утворила ГППС, кг;
z — коефіцієнт участі енергії пари та газів у вибуху.
Зоною, де можливе руйнування і травмування людей, заведено вважати
площу з прийнятим для розрахунку центром вибуху й межами, які визначено радіусом ураження rпор. А ймовірну руйнівну дію під час вибуху можна
визначити за узагальненими даними за апроксимаційною формулою:
(4)
де: ki — безрозмірний коефіцієнт рівня впливу вибуху, який визначають залежно від надлишкового тиску;
mвз — маса горючої речовини, яка бере участь у вибуху і дорівнює mгв·z,
кг.
Як відомо, надзвичайна ситуація із загрозою виникнення вибуху та подальшої пожежі у виробничій будівлі або приміщенні може виникнути внаслідок аварійної розгерметизації зовнішньої установки. Імовірність вибуху
в разі витікання горючого газу в об’єм приміщення створюється за умови
досягнення концентрації газу нижньої концентраційної межі поширення
полум’я. Отже, для визначення можливості виникнення горіння необхідно
порівняти фактичну середню концентрацію горючого газу з нижньою концентраційною межею поширення полум’я цього газу.
Середню фактичну концентрацію газу, що утворилася у приміщенні
внаслідок аварійного витікання, можна розрахувати за формулою:
(5)
де: φ′сер, φсер — відповідно масова й об’ємна середня фактична концентрація
газу у вільному об’ємі приміщення;
mг — маса газу, що надійшла до приміщення за час аварійної ситуації,
кг;
Vприм — загальний об’єм приміщення, м3;
η — частка об’єму приміщення, зайнята обладнанням або меблями;
Vвільн — вільний об’єм приміщення, м3.
Для визначення середньої концентрації горючого газу необхідно знати
масу газу, що надійшла під час аварійного натікання до приміщення, з певною масовою витратою g гнадх за певний час розвитку аварійної ситуації.
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Як відомо 1, масову витрату, із якою газ витікає крізь отвір і надходить
у приміщення, можна розрахувати за формулами:
• якщо режим витікання є докритичним (
)—
(6)
• якщо режим витікання є критичним (

)—
(7)

де: Котв — коефіцієнт опору отвору, через який надходить газ (зазвичай
Котв = 0,64);
k — коефіцієнт адіабати горючого газу;
Рсис — тиск у системі подачі газу, який є більшим за тиск середовища,
у яке відбувається витікання, Па;
Ратм — тиск у середовищі, у яке відбувається витікання газу, Па;
Sотв — площа отвору, через який витікає газ, м2;
Т — температура газу, К;
Rпит — питома газова стала, Дж·кг-1·К-1.
Отже, час, за який середня фактична концентрація газу, що утворилася у приміщенні внаслідок аварійного натікання й відсутності газообміну
із навколишнім середовищем, досягне значення нижньої концентраційної
межі поширення полум’я, можна визначити за формулою:
(8)
де: φ′н — масова нижня концентраційна межа поширення полум’я горючого
газу, кг·м-3.
Рівняння матеріального балансу горючого газу, який виходить у навколишнє середовище, можна виразити диференціальним рівнянням:
(9)
де: φ′г — середня масова концентрація газу в приміщенні на момент часу
τ, кг·м-3;
g гсвит — масова витрата, із якою суміш повітря та горючого газу витікає
із приміщення крізь отвори (розраховують залежно від схеми газообміну),
кг·с-1;
ρгс — густина газоповітряної суміші за даних умов, кг·м-3.
Рябова І. Б., Сайчук І. В., Шаршанов А. Я. Термодинаміка і теплопередача
у пожежній справі : навч. посіб. Харків, 2002. 356 с.
1
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Масову витрату, із якою газова суміш витікає крізь отвори приміщення,
можна розрахувати за формулою:
• якщо отвори розташовані на одному рівні —
(10)
• якщо отвори розташовані на різних рівнях —
(11)
де: Котв — коефіцієнт витрати отвору, який враховує втрати кінетичної енергії газового потоку під час його проходження крізь отвори за рахунок тертя,
завихрення тощо, і залежить від форми отвору й товщини стінок (для віконних та дверних отворів приймають рівним 0,6÷0,65);
Sприп — площа отвору, що працює на приплив повітря;
Sвит — площа витяжного отвору;
g — прискорення вільного падіння;
Н — відстань між центрами припливного й витяжного отворів;
ρпов — густина повітря ззовні приміщення;
ρпг — густина газового середовища в приміщенні.
Розв’язання рівняння матеріального балансу дає змогу визначити масу
газу, що накопичується в приміщенні за певний час розвитку аварійної ситуації, з урахуванням газообміну із навколишнім середовищем:
(12)
де: Котв — коефіцієнт витрати отвору, який враховує втрати кінетичної енергії газового потоку під час його проходження крізь отвори за рахунок тертя,
завихрення тощо, і залежить від форми отвору й товщини стінок (для віконних та дверних отворів приймають рівним 0,6÷0,65);
Sприп — площа отвору, що працює на приплив повітря;
Sвит — площа витяжного отвору;
g — прискорення вільного падіння;
Н — відстань між центрами припливного й витяжного отворів;
ρпов — густина повітря ззовні приміщення;
ρпг — густина газового середовища в приміщенні.
Вирішення рівняння у межах τ = 0, φг = 0 та τ = τнкмпп, φг = φн дає змогу
розрахувати час, за який середня концентрація горючого газу в вільному
об’ємі приміщення досягне значення нижньої концентраційної межі поширення полум’я, з урахуванням часткового витоку горючого газу крізь отвори приміщення в процесі його аварійного надходження:
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(13)
За певний час витоку горючого газу нижньої концентраційної межі
поширення полум’я можна досягти тільки в деякій частині приміщення.
Створюється так звана зона вибухонебезпечної загазованості. Радіус зони
вибухонебезпечної загазованості визначають так:
(14)
де: L — довжина приміщення, м;
φн — об’ємна нижня концентраційна межа поширення полум’я горючого газу, %;
φо — передекспоненціальний множник, який визначають за емпіричними формулами:
• у нерухомому середовищі —
(15)
• у рухомому середовищі (vпов> 0,1 м·с ) —
-1

(16)
де: vпов — швидкість руху повітря в приміщенні, м·с-1.
Час, за який вибухопожежонебезпечна суміш досягне потенційного
джерела запалювання (наприклад, електричного вимикача, установки з відкритим полум’ям тощо), можна розрахувати за формулами (за відсутності
руху повітряних потоків):
• у нерухомому середовищі —
(17)
• у рухомому середовищі —
(18)
де: R — відстань від джерела витікання газу до ймовірного джерела запалювання, м.
Дослідження аварій на виробництві внаслідок вибухів в обладнанні,
що перебувало під тиском (із метою встановити ймовірну причину їх виникнення),— є одним з головних завдань, покладених на дослідження техногенних вибухів (це зумовлено можливістю виникнення такого фізичного
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явища, як розпад газодинамічного розриву). Унаслідок вивільнення енергії,
яка накопичується під час стиснення газів, ємність розривається на окремі
фрагменти. Як відомо 1, під час довільного розпаду газодинамічного розриву можливі три ситуації, які докладно розглянуто далі.
Перша ситуація — газодинамічний розрив розпадається на дві хвилі,
що поширюються врізнобіч від початкового розриву й на контактний розрив.
Така ситуація може виникнути під час зіткнення двох мас газу, які рухаються
назустріч одна одній зі значною швидкістю, якщо виконано умову 2:
(19)
де: Р1, Р2 — тиск газових середовищ (тиск першого газового середовища Р1
менший за тиск другого газового середовища Р2);
u1, u2 — швидкість руху газів першого та другого середовищ;
ρ1 — густина газу першого середовища;
γ1 — коефіцієнт адіабати першого газового середовища.
На практиці подібні події можуть виникати на виробничих установках
та обладнанні внаслідок порушення умов ведення технологічних процесів.
Так, одним з етапів встановлення причини виникнення вибуху за наведених
обставин є дослідження роботи технологічної автоматики.
Друга ситуація — це коли розрив розпадається на дві окремі хвилі розрідження, що рухаються в протилежні боки й на контактний розрив. Так,
на практиці згадана вище ситуація реалізується під час руйнування оболонки ємності з наступним зіткненням газів. Варто зауважити, що це найбільш
типовий сценарій розвитку аварійного вибуху ємностей під тиском як з горючими, так і з негорючими речовинами, який реалізується за такої умови 3:
(20)
де: γ2 — коефіцієнт адіабати другого газового середовища;
cs2 — швидкість поширення звуку в другому газовому середовищі.
Так, руйнування ємностей, що перебувають під тиском, де міститься
скраплений газ або легкокиплячі рідини, також супроводжується виникненням ззовні повітряної хвилі й потраплянням усередину ємності хвилі
розрідження. Це явище викликає скипання рідкої фази в ємності й інтенсивне пароутворення. Під час описаного процесу, тобто вивільнення енергії
фазового переходу й енергії, що накопичилася через стиснення речовини,
стінки оболонки ємності руйнуються з можливим розльотом осколків на
значні відстані.
Зельдович Я. Б., Баренблатт Г. И., Либрович В. Б., Махвиладзе Г. М. Математическая теория горения и взрыва : монография. Москва, 1980. 492 с.
2
Таубкин С. И. Указ. соч.
3
Там же.
1
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Третя ситуація — це коли газодинамічний розрив розпадається на дві
окремі хвилі розрідження (їх поширення відбувається у протилежні боки).
Завдяки цьому відбувається розліт газів. За доволі значної швидкості розльоту тиск у хвилях розрідження падає до 0, а на місці довільного розриву
виникає область без газу, яка розширюється,— вакуум.
Так, розрив ємності зі стиснутими газами й легкокиплячими рідинами в осередковій зоні пожежі називається BLEVE (Boiling Liquid Expanding
Vapour Explosion, тобто вибух парів, що розширяються під час скипання
рідини).
Досліджуючи версію виникнення фізичного або комбінованого вибуху, зумовлених BLEVE, зазвичай визначають потенційну можливість такого
явища для конкретної речовини, що перебувала в ємності. Для цього розраховують частку речовини, що миттєво випаровується за заданої температури, за формулою:
(21)
де: ξТ — частка рідини, що миттєво випаровується за температури Т;
НТ — питома ентальпія рідини за температури Т;
НТкип — питома ентальпія рідини за температури Ткип за атмосферного
тиску;
ΔНвип — питома теплота випаровування в точці кипіння за атмосферного тиску;
ср — питома теплоємність рідкої фази;
Tкип — температура кипіння речовини за атмосферного тиску;
Т — температура рідкої фази (за наявності в ємності запобіжного пристрою величину Т визначають за формулою:
(22)
де: Pк — тиск спрацювання запобіжного пристрою;
А, В, СA — константи Антуана (їх визначають за довідниковою літературою).
Якщо ξ< 0,35, то BLEVE не виникає. За ξ> 0,35 імовірність виникнення
цього явища є значною.
Потужність вибуху ємності з перегрітими легкозаймистими й горючими рідинами або зрідженими вуглеводневими газами визначають тротиловим еквівалентом, а ступінь руйнування конструкцій об’єкта зумовлено
надлишковим тиском ΔР та імпульсом i вибуху, які можна розрахувати за
формулами:
(23)
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(24)
де: Ро — атмосферний тиск, кПа;
r — відстань від центра ємності, м;
mпр — приведена маса або тротиловий еквівалент вибуху (маса
тринітротолуолу, що викликає подібний ступінь руйнування), кг;
QТНТ = 4,52·106 Дж·кг-1 — теплота вибуху тринітротолуолу;
Eeff — ефективна енергія вибуху під час розширення середовища, яке
перебуває в ємності та яку розраховують за формулою:
(25)
де: γ — коефіцієнт адіабати газового середовища, що розширяється;
V — об’єм резервуара, що руйнується;
Рр — тиск, за якого руйнується резервуар 1.
Отже, наведені вище розрахунки дають змогу проаналізувати, як відбуваються вибухи в конкретних ситуаціях, і визначити механізм їх виникнення під час виконання судових експертиз дослідження обставин і механізму
техногенних вибухів.
Висновки. У роботі наведено основні методи дослідження техногенних вибухів на відкритій місцевості, у приміщеннях і в обмеженому об’ємі.
Варто відзначити, що в експертній практиці дослідження техногенних вибухів фахівці часто стикаються з неоднозначними ситуаціями механізму
виникнення й розвитку таких вибухів. Наведений повний і всебічний аналіз
імовірних обставин розвитку аварійної ситуації із застосуванням розрахункових методів дає змогу вирішити цю проблему й у стислі терміни провести
відповідні дослідження.
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Р. Н. Гусейнов, Ю. В. Панчук
Основные расчётные методы исследования
обстоятельств и механизма техногенных взрывов
Цель данной статьи — проанализировать опасность техногенных
взрывов и привести расчётные методы исследования для установления
механизма их возникновения при проведении судебных экспертиз исследования обстоятельств и механизма техногенных взрывов.
Актуальность данной работы обусловлена тем, что современное производство и быт не могут обходиться без использования горючих и взрывоопасных веществ. При этом особое внимание следует уделять предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами, а также
проведению исследований по определению механизма возникновения техногенных взрывов. Исследования механизма возникновения техногенных
взрывов позволят установить техническую причину их возникновения,
проанализировать, по какой причине и по чьей вине наступило данное событие, а также какие меры следует предпринимать для минимизации вероятности возникновения подобных ситуаций.
Отмечено, что для получения достоверных выводов о механизме возникновения техногенных взрывов необходимо использовать научно обоснованные методы и методики, позволяющие оценить масштабы разрушения. Степень разрушения окружающих строительных конструкций
и поражения людей зависит от избыточного давления, создаваемого в результате значительного расширения продуктов взрыва и распространения во все стороны от эпицентра. На взрывоопасных объектах причинами
взрывов чаще всего являются: разрушение и повреждение производственных резервуаров, оборудования и трубопроводов; отклонение от технологического регламента (превышение давления и температурного режима
работы оборудования), некачественный контроль за оборудованием и работой при проведении необходимых работ, а также несвоевременное или
некачественное технологическое обслуживание оборудования.
Приведены основные расчётные методы исследования техногенных
взрывов на открытой местности, в помещениях и ограниченном объёме,
что позволит систематизировать процесс исследования и проанализировать протекание взрывов в конкретных ситуациях, а также установить
механизм их возникновения при проведении судебных экспертиз исследования обстоятельств и механизма техногенных взрывов.
Ключевые слова: взрывчатое вещество, газопаровоздушная смесь,
концентрационные пределы распространения пламени, чрезвычайная ситуация, избыточное давление, техногенный взрыв.
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R. Huseinov, Yu. Panchuk
Basic calculation methods of investigation of circumstances
and mechanism of man-made explosions
The article purpose is to analyze the danger of man-made explosions and
provide calculation methods for determining the mechanism of the occurrence of
an explosion during forensic examinations of the study of the circumstances and
mechanism of man-made explosions.
The relevance of the article is caused by the fact that present-day production
and everyday life cannot dispense with the usage of combustible and explosive
substances. The particular attention to be paid to emergency prevention related
to explosives, as well as the research to determine the mechanism of man-made
explosions. The research on the mechanism of man-made explosions will make it
possible to determine the technical cause of their occurrence, to analyze for what
reason and for whose fault the event occurred, and also what measures should be
taken to minimize the likelihood of such situations occurence.
It is noted that in order to obtain reliable conclusions about the mechanism
of man-made explosions, it is necessary to use scientifically based methods
and methodologies allowing us to assess the extent of destruction. The degree
of destruction of surrounding building structures and harm to people depends
on overpressure caused as the result of a significant expansion of the explosion
products and their spread to all directions from the center of explosion. The
most frequent causes of explosions in the explosive object are: destruction and
damage to production tanks, equipment and pipelines; deviation from production
regulations (excess pressure and temperature of equipment operating mode),
low-quality control of equipment and work while conducting require work, and
untimely or poor-quality maintenance of technological equipment.
The main calculation methods for the research of the man-made explosions in
open areas, indoors, and limited space are given, which will allow to systematize
the research process and analyze the flow of explosions in specific situations,
and to establish a mechanism for their occurrence when conducting forensic
examinations of the circumstances and mechanism of man-made explosions.
Keywords: explosive, gas-vapor mixture, concentration limits for flame
propagation, emergency situation, overpressure, man-made explosion.
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Features of performing expert researches
on electricity meters that have been exposed
to radiofrequency electromagnetic radiation
The normative requirements for the stability of electricity meters to the influence of radiofrequency electromagnetic radiation on them were systematized.
The mechanism of influence of radiofrequency electromagnetic radiation was
outlined and the constructive elements of metering devices, sensitive to the action of such radiation, were determined. The division of constructive execution
of electricity meters into groups according to the signs of protection against the
specified influence is executed. Based on the division of the electricity meters
into groups, the list of initial data required for such researches, was determined;
recommendations for the researches of the effect of radiofrequency electromagnetic radiation on the studied meter are developed.
Keywords: electricity meter, interference in the operation of the metering
device, electromagnetic radiation, radiation frequency, electric field, electric
field strength, level of electromagnetic radiation, Poynting vector, radiation
power, electromagnetic field.
Formulation of Research Problem. Researches on facts and circumstances
of uncounted electricity consumption in the practice of conducting forensic
electrical examinations is one of the most common. Currently, in forensic
practice, there are certain developments in the implementation of electrical
researches of electricity meters. The researches on the influence of
electromagnetic radiation on the operation of electronic (static) watt hour
meters are one of the areas of the electrical researches on electricity meters,
© S. Rohalin, І. Bohdaniuk,
A. Lâsâi, 2021
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but scientific and practical consideration of this area of forensic examinations
does not meet modern needs. The research on operation of electronic electricity
meters under the influence of external radiofrequency electromagnetic radiation
with the determination of the researched radiation to random or artificially
generated, i.e., a factor, formed intentionally for the purpose of unaccounted
electricity consumption, is relevant.
Analysis of Essential Researches and Publications. Tasks, which are solved
by forensic electrical examination of metering devices, which are to establish
the facts of uncounted electricity consumption with violation by consumers of
the Rules of the retail market of electricity 1 (hereinafter referred to as RRME),
Code of commercial electricity accounting 2 (hereinafter referred to as CCEA)
and requirements for the operation of meters established by the manufacturer.
Researches in forensic examinations with establishment of violations of the
RRME and the CCEA today are conducted in accordance with the provisions of
the Methodology of research on means electricity accounting and schemes of their
connection in order to solve diagnostic tasks 3. This Methodology determines the
general algorithm for researching the signs of interference in metering devices
(the presence of mechanical and other damages to the device’s body, protective
elements, fishing line and sealing devices, revealing indicators, magnetic and
electromagnetic effects, etc.) and provides instrumental confirmation, among
other things, of impact technical feasibility on the researched metering device
for the purpose of distortion of accounting with the use provided by the body or a
person who initiated the research, of additional devices, apparatus, mechanisms
(radiofrequency radiations, electromagnetic field sources, permanent magnetic
field sources, etc.). General provisions of this Methodology make it impossible
to specify the researches on circumstances of electromagnetic influence on
the electricity meter, which complicates the determination of the existence of
the influence of radiofrequency radiation on the electricity meter in the expert
conclusion. Therefore, while forensic examination, the conclusion on the
possibility of exposure to the radiofrequency electromagnetic radiation on the
researched metering device is additionally based on other scientific and reference
sources of information, where the electromagnetic compatibility of individual
Правила роздрібного ринку електричної енергії : затв. постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 р. № 312 (as amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/v0312874-18 (date accessed: 21.01.2021).
2
Кодекс комерційного обліку електричної енергії : затв. постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 р. № 311 (as amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/v0311874-18 (date accessed: 21.01.2021).
3
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підключення з метою вирішення діагностичних завдань ; укладачі: В. В. Сабадаш,
В. О. Дмитрієв, Д. І. Фокін, О. М. Мєлєнцов, В. О. Рябухіна, Ю. О. Носатенко,
В. І. Дубинка, В. В. Хоша, О. Б. Шмерего, О. С. Філіпчук, О. В. Лисенко. Харків,
2015. 20 с. URL: https://rmpse.minjust.gov.ua/page/1 (date accessed: 21.01.2021).
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components, namely integrated micro schemes 1, as well as the issue of
electromagnetic shielding 2 has engineering processing 3 taking into account the
characteristic parameters of radiation sources that form the electromagnetic field
of influence. These sources of scientific and technical information were given
as an illustrative example among the available ones and are not limited to them.
The Article Purpose. Review of the structure of electronic (static)
electricity meters and determination of their components that are vulnerable
to electromagnetic radiation with power field characteristics exceeding the
normative value. Review of the constructive operating of means of protection
of individual vulnerable components, or metering devices in general from the
impact of electromagnetic radiation with power field characteristics, exceeding
the normative value. Determining the list of initial data, required for research on
electricity meters that have been exposed to radio frequency of the electromagnetic
radiation for the purpose of unaccounted electricity consumption. Development
of recommendations for research of influence of radiofrequency electromagnetic
radiation on the researched metering device and delineation of conditions, under
which the conclusion on interference in operation of the metering device for the
purpose of unaccounted consumption of electricity due to existence of influence
of radiofrequency electromagnetic radiation on the researched metering device
can have categorical character. Development of recommendations for solving
diagnostic tasks to determine the probable source of radiofrequency radiation
in cases where the source is not provided for instrumental researches in expert
proceedings to study the interference in the operation of the metering device for
unaccounted electricity consumption.
Main Content Presentation. ГОСТ 30206-94 4, ГОСТ 30207-94 5 provide
for the use of electronic (static) watt-hour meters with different design of the
counting mechanism, both electronic and electromechanical. Measurement
of electricity consumption by electronic measuring devices requires the
1
Ключник А. В., Пирогов Ю. А., Солодов А. В. Исследование стойкости
интегральных микросхем в электромагнитных полях импульсного радиоизлучения.
Радиотехника и электроника. 2011. Т. 56. № 3. С. 370—374.
2
Максимов М. В., Бобнев М. П., Кривицкий Б. X. и др. Защита от радиопомех ;
под ред. М. В. Максимова. Москва, 1976. 496 с.
3
Князев А. Д., Кечиев Л. Н., Петров Б. В. Конструирование радиоэлектронной
и электронной вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости. Москва, 1989. 224 с.
4
ГОСТ 30206-94 Статические счетчики ватт-часов активной энергии
переменного тока (классы точности 0,2 S и 0,5 S) (МЭК 687-92). [Чинний від
01.07.2001].
URL:
https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_
doc=55951 (date accessed: 21.01.2021).
5
ГОСТ 30207-94 (МЭК 1036-90) Статические счетчики ватт-часов активной
энергии переменного тока (классы точности 1 и 2). [Чинний від 01.07.2001] URL:
http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=56701 (date accessed:
21.01.2021).
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conversion of an analog electrical signal, proportional to the amount of
electricity consumption, into a digital signal. It is known from circuit design
that: "conversion of an analog signal into a digital form consists in measuring
the instantaneous values of its amplitude at regular intervals and presenting
the obtained values, called samples, in the form of a sequence of numbers.
This procedure is called Analog-to-Digital conversion, and the device for its
implementation is called analog-to-digital converter (ADC)" 1. This principle
of measurement with the corresponding conversion of the measured electrical
signal is implemented in all modern static (electronic) electricity meters. For
example, we give the principle of operation of the electricity meter type NIC
2303L… E from its operating instructions: "1.4.1 Measurement of active and
reactive electricity is performed by analog-to-digital conversion of electrical
signals from the primary converters of current and voltage to the input of
the built-in analog-to-digital converter (ADC) of the microcontroller, which
converts signals into digital code. The microcontroller calculates the RMS
value of current, voltage, power, the current value of the power factor for each
phase, as well as the value of active and reactive energy in total and for each
tariff " 2. It is known that the effect of radiofrequency electromagnetic radiation
on semiconductor devices and, above all, on integrated circuits (hereinafter
referred to as ICs) leads to their inadequate operation in the electronic circuit.
In the study of the resistance of ICs to electromagnetic radiation in the radio
frequency range, in general, the following IC disturbances were distinguished
that have been affected: "Depending on the level of power absorbed by the
elements of the SHF micro scheme, it is possible to distinguish such observed
violations of the ICs performance that will determine its stability":
• interference and reverse failures with the restoration of normal
characteristics and parameters after the cessation of exposure to radio
radiation;
• degradation changes in parameters and characteristics with a slow
deterioration of the technical characteristics of the products during
operation and the output of the operating parameters of the product
outside the specified tolerances;
• rapid catastrophic failures with irreversible disability 3.
Безвесільна О. М., Коротченко Н. П. Перетворювач аналогового сигналу
у цифровий оптико-електронного акселерометра. Вісник інженерної академії
України. 2013. № 3—4. С. 36—38.
2
ААШХ.411152.012 НЕ Лічильники електричної енергії НІК 2303L…E.
Настанова з експлуатації лічильники електричної енергії. Website підприємствавиробника ТОВ «Nik». URL: https://www.nik.net.ua/uploads/RE_2303LE.pdf (date
accessed: 21.01.2021).
3
Ключник А. В., Пирогов Ю. А., Солодов А. В. Методические аспекты
исследования стойкости интегральных микросхем в электромагнитных полях
импульсного радиоизлучения. Журнал радиоэлектроники. 2010. № 8. URL: http://
jre.cplire.ru/jre/aug10/index.html (date accessed: 21.01.2021).
1
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Forensic practice of research of metering devices (hereinafter referred to
as MDs) that have been affected by radiofrequency electromagnetic radiation,
faces the task of establishing the fact of unaccounted electricity consumption,
in the case when improper operation of the ICs is a consequence of blocking
the transmission characteristics of the ICs (microcontroller MDs) from exposure
to electromagnetic radiation in the radiofrequency range, which did not lead to
a degrading change or to a "catastrophic" failure in the operating of MDs, i.e.
forensic researches usually investigate cases of MDS, when the cessation of radiation restores the proper operation of the microcontroller and the entire electronic circuit of the MDs. It should be noted that under the influence of radiofrequency radiation on measuring equipment, which includes ICs, the processes,
occurring in semiconductor and dielectric film microstructures, are determined
by the applied voltages and induced currents, the magnitude of which depends
on the geometric dimensions of these microstructural elements and their orientation direction of the electromagnetic field, the so-called polarization factor and
so-called antenna mechanism of influence. The external elements that ensure the
operation of this ICs are also essential for determining the degree of influence
on the operation of the entire circuit. That is, so to speak, "vulnerability" or the
degree of impact on the MDs of a particular design using ICs together with the
radio elements of the external circuit, which includes ICs, must be researched
in each case due to uncertainty, which exists not only due to certain design (in
particular, mounting), but also due to the uncertainty of the characteristics of the
electromagnetic field of influence, formed by a particular source with parameters
that determine its power, or the ability to create a field strength greater than the
allowable (regulatory); due to the uncertainty of the direction of radiation, which
is due to the radiation pattern of the antenna device; degree of polarization, etc.
That is why, there are certain requirements for manufacturers of electricity meters, that should be implemented in a specific design to avoid the impact of external factors. The requirements for electromagnetic compatibility, defined for
meters, assume the absence of exposure to electromagnetic interference among
others, and from the radiofrequency radiation of the electromagnetic field. In
particular, the industry standard СОУ-Н МПЕ 40 1 35 110-2005 1 puts forward
the following requirements: Electronic meters must be resistant to radio interference from spark discharges up to 15 kV through the air gap created, for example, during the operation of electrical appliances. After their termination on the
working counter:
• meter registrations must not have additional changes greater than
0.1 kWh caused by this effect, and no more than the corresponding
number of pulses should not be generated at the test output values;
СОУ-Н МПЕ 40 1 35 110-2005 Додаткові вимоги до засобів обліку
електроенергії, спрямовані на запобігання несанкціонованому втручанню в їх
роботу. [Чинний від 12.09.2005]. URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/docpage.html?id_doc=28386 (date accessed: 21.01.2021).
1
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•

the meter must not be damaged, and the main error must remain within
normalized values 1.
The limit value of the electromagnetic field strength that varies in the radiofrequency range for a long time, according to the requirements of DSTU
EN 50470-3:2010, according to which the manufacturer of the metering device
must comply with electricity metering with a certain error (for the appropriate
accuracy class) should not exceed 10 V / m 2. It should be noted that the manufacturers of meters set their own indicators of adverse effects to electromagnetic
fields in the radiofrequency range. Thus, for example, in the operating instructions of the meter NIK 2104… P2 in section 1.2.20 it is stated that: "meters
are not sensitive to high-frequency electromagnetic fields" 3. According to the
definitions of DSTU 3254-954, high frequencies are radiofrequencies limited by
the range from 3 to 30 MHz. That is, in the case under study, the favorable MDs
should be regarded as affecting the accounting of electricity in the frequency
range exceeding high frequencies from 3 to 30 MHz. It follows from the aforementioned that, taking into account the requirements of the manufacturer of the
MDs under research to the favor of radiofrequency radiation, taking into account
the forensic practice of research into interference in the work of MDs, the research of the MDs’ favor to radiofrequency radiation should be performed in the
following frequency ranges according to the definitions of ДСТУ 3254-95:
• very high frequencies (VHF) - radiofrequency 30-300 MHz;
• ultrahigh frequencies (UHF) - radiofrequency 300-3000 MHz;
• super-high frequencies (SHF) - 3-30 GHz radiofrequency.
It is known from forensic practice that interference in the operation of
metering devices by generating radiofrequency radiation with a frequency corresponding to the range of SHF radiofrequencies is not common, and in the
frequency range exceeding SHF radiation is not recorded at all for statistical
processing of forensic examinations for this direction of research at Hon. Prof.
M. S. Bokarius Kharkiv Research Institute of Forensic Examinations (currently, National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science
Institute»). The generalization of the results of research on MDs electric power,
  СОУ-Н МПЕ 40 1 35 110-2005.
ДСТУ EN 50470-3:2010 Засоби вимірювання електричної енергії змінного
струму. Частина 3. Спеціальні вимоги. Лічильники активної енергії статичні
(класів точності А, В і С) (EN 50470-3:2006, IDT). [Чинний від 01.07.2012]. URL:
https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=54740 (date accessed:
21.01.2021).
3
ААШХ.411152.014 Лічильники електричної енергії NIK 2104…P2. Настанова
з експлуатації. Website підприємства-виробника ТОВ «Nik». URL: https://www.nik.
net.ua/files/all/2104-electronic/Operating-Instructions-2104-non-tariff-Ru.pdf (date accessed: 21.01.2021).
4
ДСТУ 3254-95 Радиосвязь. Термины и определения. [Чинний від 01.07.1996].
URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.html?id_doc=72635 (date accessed: 21.01.2021).
1
2
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which were exposed to radiofrequency electromagnetic radiation (in a certain
frequency range), allows to systematize the design of electricity meters and to
divide into three groups by structure on the basis of protection against radiofrequency electromagnetic radiation.
The first group of susceptibility to radiofrequency radiation includes MDs
that does not contain structural elements of protection of vulnerable components
of MDs (ICs), sensitive to radiofrequency radiation in the VHF – UHF – SHF
range. The first group of MDs is characterized by a high level of susceptibility
to this radiofrequency radiation. The influence of this radiation on the reliable
metering of electricity within the normatively established error determined by
the manufacturer, extends to MDs with different structure of the counting mechanism – both electronic and electromechanical. Such MDs, for example, can include MDs of the trademark: Energomera, type CE6803V and CE 301 R33, or
meter type: Mercury 230 AR-03R. MDs, which are referred to the first group,
are the most vulnerable to the action of radiofrequency radiation in the VHF –
UHF – SHF range. In the first group we can distinguish a separate subgroup of
MDs, the structure of which has certain features, namely, consists of individual
radio elements and is characterized by the absence of ICs, or which have a low
level of ICs application, combining a significant number of radio elements. With
such a structure, the researched MDs belonging to this subgroup of the first group
have a slightly greater resistance to radiofrequency radiation in some parts of a
certain range of radiation. Such MDs, for example, includes MDs type ST-EA05,
which has a fairly large size, and in its structure used output, through-type installation of individual radio elements of general design in the holes on the PCB
without the use of integrated assemblies, and the circuit application of ICs is
insignificant.
The second group of susceptibility to radiofrequency radiation includes
MDs in the design of which electromagnetic screens are used. According to the
design, the software belonging to the second group differ in size and structure of
the screens. There are designs of the researched MDs with a solid electromagnetic screen, made in the form of a straight prism, consisting of two parts and having
a connector on one of the faces. Such MDs, for example, include MDs type ET
3A5E7KLRT enterprise-manufacturer CV PLC: ELVIN. MDs with partial electromagnetic shielding are also common. In such designs, prismatic screens are
most often used, in which one face is missing. MDs with partial electromagnetic
shielding also include MDs with a solid screen, which primarily protects the
individual sensitive elements of the ICs. Such MDs, for example, include MDs
type SL 7000 on the manufacturer: Itron (Actaris) Ukraine. MDs classified as the
second group of susceptibility to radiofrequency radiation have a high resistance
to radiofrequency radiation in the VHF - UHF - SHF range compared to the first
group of this division.
The third group of susceptibility to radiofrequency radiation includes MDs,
which design as an option (indicating the appropriate marking on the nameplate 276
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the MDs panel) provides for the existence of a built-in sensor of electromagnetic
field. The built-in sensor of influence of an electromagnetic field is an integrated
component, a constructive part of the device of the account of electric energy.
That is, the equipment of the metering device with an additional structural device
(namely the built-in sensor of the electromagnetic field) does not change the
protection of the metering device from radiofrequency radiation in the VHF UHF - SHF range, but detects the presence of radiation in the presence of exposure to certain characteristic parameters. Such MDs include, for example, MDs
type NIK 2303L AP1 MS E enterprise-manufacturer CV NIK. The presence of
the letter S in the MDs marking indicates the presence of a built-in electromagnetic field sensor. It should be noted that the MDs classified in the third group
of susceptibility to radiofrequency radiation, the structure of protection does not
differ from the first group, but (as noted above) MDs of the third group have an
integrated device for detecting the existence of radiofrequency in VHF – UHF –
SHF range, which distinguishes them by constructive structure and separates
them from the first and second groups of this distribution. It is the third group of
MDs that most satisfies the need of a forensic expert in the process of research in
the actual establishment of the existence of a source of radiofrequency radiation
of the electromagnetic field for the purpose of unaccounted consumption of electricity. "When exposed to an electromagnetic field meter with a voltage of more
than 10 V/m in the frequency range from 80 to 500 MHz for more than 3 seconds:
• the message “Error radio” appears on the display;
• a record of the influence of the electromagnetic field is formed in the
event log of the meter" 1.
As noted above, the existence of uncertainties in the research on the effect of
radiofrequency electromagnetic radiation on the studied meter comes primarily
from the structure of the MDs, provided for the research and the characteristics
of the electromagnetic field, generated by a particular radiation source. In the
presence of radiofrequency radiation of the electromagnetic field, these factors
are a condition of improper operation of the electrical circuit of the researched
MDs with violation of the relevant electricity meter, but because the achievement
of electric potential in microstructures (films, layers) of ICs (in the presence of
such uncertainties) is unknown by default, so the expert conclusion under these
conditions can only be probable. This means that the study of the possibility
of the source to the formation of radiofrequency radiation with a field strength
of more than 10 V/m in the area of structural placement of the ICs of the researched MDs should be carried out taking into account the circumstances that
determine the so-called material situation, namely: the place of installation of
the researched MDs, the method of their installation (assembly) in the executive
electrical circuit of electricity metering, as well as the presence (if provided) of
radiofrequency radiation and data on other electromagnetic devices in the space
ААШХ.411152.012 НЕ Лічильники електричної енергії НІК 2303L … . URL:
https://www.nik.net.ua/uploads/RE_2303LE.pdf (date accessed: 21.01.2021).
1
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close to the studied MDs, approximation distance, the existence of data on the
passage of emergency modes in the electrical installation of the consumer, etc.
Establishing in the research of these circumstances and providing for the study
of the device that is the source of radiofrequency radiation of the electromagnetic field for the expert experiment in laboratory studies of objects allows the
expert to reach a categorical conclusion about the impact of radiofrequency electromagnetic radiation on the corresponding account of the consumed electricity
by the researched MDs. The study of these circumstances involves determining
the level of radiofrequency radiation of the electromagnetic field at the place
of installation of the researched MDs. Table 1 of ДСТУ ІЕС 61000-4-3:2007 1
shows the test levels of radio frequency radiation of the electromagnetic field for
general purpose devices (in particular, for electronic MDs, to which they belong)
to test their immunity to radiofrequency electromagnetic fields of radiation. The
following classes of electromagnetic environment correspond to the third level
with a field strength of 10 V/m and more than 10 V/m:
class 2 — situation with an average level of electromagnetic radiation.
Low-power transceivers (usually less than 1 W) are used, but there are restrictions on their use near equipment. This is a typical commercial environment;
class 3 — a situation with a high level of electromagnetic radiation. Portable
transceivers (with a power of 2 W and more) are used quite close to the equipment, but not less than 1 m. These are powerful radio transmitters located close
to the equipment, as well as close to high-frequency industrial, scientific and
medical equipment. That is a typical industrial environment.
The first and second levels with field strengths of 1 and 3 V/m, respectively,
belong to class 1 of the electromagnetic environment:
class 1 — an environment with a low level of electromagnetic radiation. Radiation levels are typical for radio and television stations located at a distance of
more than 1 km, and in the presence of low-power transmitters/receivers.
It should be noted that the situation with a low level of electromagnetic
radiation (class 1) is typical for household consumers of electricity and does
not interfere with radiofrequency radiation with a field strength of more than
10 V/m, so does not affect the relevant electricity metering by the researched
MDs. Detection of cases of blocking of MDs work by devices of radiofrequency
radiation of an electromagnetic field at the household consumer of electric energy
in the conditions of a situation with low level of radiation (class 1) taking into
account regulatory requirements concerning the device of electric metering units
radiofrequency range, should be qualified as a deliberate interference in the work
of the researched MDs for the purpose of unaccounted consumption of electricity
ДСТУ ІЕС 61000-4-3:2007 Електромагнітна сумісність. Частина 4-3.
Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до
радіочастотних електромагнітних полів випромінення (ІЕС 61000-4-3:2006, IDT).
[Чинний від 01.10.2007]. URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/doc-page.
html?id_doc=52800 (date accessed: 21.01.2021).
1
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by the household consumer. A forensic expert can reach such a conclusion
only in case of exclusion of the facts of existence of emergency modes in the
electrical installation of the household consumer, connected with the occurrence
of the approximate arc discharge or lightning discharge, as well as according
to the data, excluding welding works close to the researched MDs. That is, the
existence of arc welding.
Cases of operation of the studied MDs in an environment with medium
and high levels of electromagnetic radiation for commercial and industrial
environments requires the establishment of the fact that the electricity consumer
has certain commercial or technological equipment, so the forensic expert in the
relevant request of expert proceedings should require such equipment. Failure to
provide this device for laboratory or field researches gives grounds for a forensic
expert to perform the following estimation of the distance from the researched
MDs to the radiofrequency source for radiation power of 1 W and 2 W, which are
decisive for class 2 and class 3 of electromagnetic radiation accordingly.
From the sources of scientific and technical information it is known that the
power of electromagnetic radiation is defined as the flux of the electromagnetic
energy density vector (Pointing vector) through an arbitrary surface S per unit
of time, i.e.:
(1) 1

,

where
— Pointing vector
is the result of a vector product;
dS — is an element of an arbitrary surface S.
It is known that Е and Н — voltage of electric and magnetic fields in free
space.
E and H are related by the following equation:
(2)
Е = ρсв Н,
where ρсв = 377 Ом — impedance of free space.
From this we have:
(3)
П = 377 Н2
or
(4) 2
П = 2,65 10-3 Е2
For a surface of 1 m2 with a minimum allowable value of electric field voltage of 10 V/m, when the effect of electromagnetic radiation in the researched
MDs (for the case of the study of the meter type NIK 2303L AP1 MS E) take
1
Никольский В. В., Никольская Т. И. Электродинамика и распространение
радиоволн. Москва, 1989. С. 52.
2
Никольский Б. А. Бортовые радиоэлектронные системы : электрон. учеб.
Самара, 2013. URL: https://repo.ssau.ru/bitstream/Uchebnye-posobiya/Bortovye-radioelektronnye-sistemy-Elektronnyi-resurs-elektron-ucheb-54583/1/Никольский%20
Б.А.%20Бортовые.pdf С. 89 (date accessed: 21.01.2021).
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place, the value of the electromagnetic energy flux density (Pointing vector module) is 0.265 W/m2. The calculated value can be accepted for further study under
the following assumptions:
• pointing vector intersects the surface of the meter (meter sensor) evenly
and perpendicularly at any point on this surface, and the size of the
sensor is equal to the size of the surface of the meter;
• further calculations are performed under the condition that the radiation
is carried out when using a non-directional vibrator of a half-wave
dipole antenna that emits electromagnetic waves evenly in all directions
in free space.
Under the following assumptions, you can perform an estimation of the
radiation power according to the formula:
(5) 1
,
where R — radius of the sphere (distance), m.
Taking into account the value of radiation power of 1 W and 2 W, previously
determined for class 2 and class 3 of the electromagnetic radiation environment,
it is possible to calculate the distance (radius of the radiation sphere) from the
studied MDs to the radiofrequency source for two power values:
(6)
(7)

According to the results of the evaluation calculation, it is possible to make
a generalization about the limit value of the approach distance in the space of
the source of radiofrequency radiation of electromagnetic field with voltage over
10 V/m to the MDs, which in the studied case captures (due to the equipment of
the MDs sensor of electromagnetic radiation in the studied example) the effect
of electromagnetic radiation, which is able to block the accounting of electrical
energy. The distance of the location of the blocking source of electromagnetic
radiation to the MDs in the studied example is in the range of 100 – 150 mm.
Comparison of the calculation result with the overall dimensions of typical
electrical cabinets (input, distribution), which are installed separately, and
typical electrical cells in the distribution devices, allows us to conclude that
the distance, calculated in the study of the source of influence or its radiating
(antenna) device to the studied MDs is relatively small and such that it is mostly
within the electrical cabinet. Since the arrangement of electricity metering
points is regulated by the Rules of Arrangement of Electrical Installations and
1

Никольский Б. А. Указ. соч.
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the Code of Commercial Electricity Metering, it can be argued that the actual
location (presence) within the electrical cabinet with calculation MDs or in close
proximity to the source of radiofrequency radiation (or its antennas) with the
given parameters of influence are executed by the consumer intentionally for the
purpose of unaccounted consumption of electricity.
For cases of approximate but external (relative to the electrical cabinet
with the studied MDs) location of the radiation source, to provide a categorical
conclusion about the blocking of electricity metering is essential to study the
method of installation of electricity metering unit. Establishing in the research
the fact of grounding a solid metal electrical cabinet eliminates the possibility
of blocking the accounting of electricity in the studied MDs due to the runoff of
the electric field charge. However, the presence of such shielding of the studied
MDs in the case of design of an electrical cabinet with an aperture and provided
the use of a radiofrequency radiation device with a directional antenna (with
a narrow pattern) is not effective, and blocking the electricity metering of the
studied MDs groups of classification division, can occur.
It should be noted that in forensic practice (due to the coincidence of the
frequency of radiation of mobile devices with the frequency range of influence of
VHF – UHF – SHF on sensitive elements of MDs) the study of the possibility of
mobile devices on electricity metering is common in formulations of expert task,
and at the same time associated with certain difficulties in determining the power
of electromagnetic radiation generated by the mobile communication terminal,
because the value of the radiation power depends on the distance of the phone
to the base station. Appendix E Guidance for Product Level Committees for Test
Level Selection ДСТУ IEC 61000-4-3: 2007 states that most GSM terminals on the
market today belong to Class 4 (maximum ERP - [equivalent radiated power. —
Authors’ note.] is 2 W) 1. From the general principles of cellular mobile architecture,
it is known that the average power is 8 times less than the maximum for the GSM
900 standard and 16 times for the GSM 1800 standard and 5 times due to the sparse
transmission intervals associated with frequency principle of channel separation
(FDMA/TDMA) over time. That is, in practice (taking into account the distance
to the base station) the radiation power is much lower and can be from 0.01 W to
the maximum manufacturer’s stated value of 2.0 W for 2nd generation systems
(GSM) and 3rd and 4th systems generation (UMTS and LTE respectively) 2. The
data of Table E.1 of the reference Annex E ДСТУ IEC 61000-4-3:2007 show
that the safe distance (distance of protection of the researched equipment) for the
radiation power of 2.0 W is 5.5 and 1.8 m for the 1st and 2nd level of field strength,
respectively (1 V/m and 3 V/m). For the 3rd level of field strength (10 V/m) the
distance of protection is not set, because (as indicated in the notes to Table E.1)
ДСТУ ІЕС 61000-4-3:2007 … . URL: https://online.budstandart.com/ru/catalog/
doc-page.html?id_doc=52800 (date accessed: 21.01.2021).
2
Лохвицкий М. С., Сорокин А. С., Шорин О. А. Мобильная связь: стандарты,
структуры, алгоритмы, планирование. Москва, 2018. С. 214.
1
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"the consequences of failure are significant". That is, taking into account the value
of the maximum radiation power given in the reference data of Annex E ДСТУ
IEC 61000-4-3:2007 (based on the provisions of ДСТУ IEC 61000-4-3:2007),
we can conclude that there is an influence of radiofrequency radiation of the
electromagnetic field, formed by the cellular mobile communication terminal, to
general purpose electronic devices, however, it is practically impossible to qualify
this influence as causing blocking of the account of consumed electricity by the
studied meters for the following reasons:
• the value of the actual radiation power of the cellular mobile
communication terminal is always much less than the value of the
maximum effective radiated power due to the sparseness of the signal
transmission intervals due to the frequency division multiplexing
(FDMA/TDMA) principle;
• the value of the actual radiation power of the cellular mobile
communication terminal is always much less than the value of the
maximum effective radiated power due to the existence of cellular base
stations with a guaranteed margin of coverage that does not meet the
condition of maximum distance of base stations for operation in the area
of the researched MDs;
• due to short-term exposure to radiation, which is associated with the
alternate operation of communication channels, as well as the time limit
set by the user of mobile services.
The aforementioned proves that the effect of electromagnetic radiation,
generated by the mobile communication terminal, cannot be qualified as one that
causes the blocking of electricity metering by the researched MDs.
Based on the results of the research, this article develops a list of initial
data for forensic examinations to determine the existence of the influence of
radio frequency electromagnetic radiation on the studied meter and the tasks
of identifying radiofrequency devices as sources of influence. The amount of
necessary initial data is divided and provided separately according to the stages
of the research, which are recommended for use in forensic practice together
with previous generalizations.
The list of initial data for forensic examinations on the effects of
radiofrequency electromagnetic radiation on the studied MDs is
recommended for use in forensic practice in the stages of the research
1. The forensic expert performs the establishment of the class of electromagnetic
radiation on the basis of the following data:
1.1 establishment of an exhaustive list of devices that are sources of
electromagnetic radiation that surround the studied MDs within the premises
where it is installed for commercial metering of consumed electricity.
Clarification of the functional purpose of these devices (commercial,
industrial, technological, scientific, which is associated with certain activities is
set for consumers of electricity that are not household). Finding out the need to
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place these devices (process equipment) in the room where the studied MDs is
installed;
1.2 determining the value of the maximum power of each of the available
devices that are sources of electromagnetic radiation;
1.3 setting the range of radiofrequency radiation for each of all available
devices that are sources of electromagnetic radiation;
1.4 setting the mode of operation of each of all available devices that are
sources of electromagnetic radiation: long-term, short-term, re-short-term, etc.
Setting the radiation mode: continuous or discrete. For the last mode of operation,
the duration of the radiation period is additionally set.
Note. The data according to sections 1.2, 1.3 and 1.4 are determined
according to the passport data of devices that are sources of electromagnetic
radiofrequency radiation, or on the basis of measurement protocols performed by
employees of the National Commission for State Regulation of Communications
and Informatization for control over Ukrainian radio-frequency resources, which
must be provided at the request of a forensic expert.
2. Investigation of the circumstances of installation of the studied MDs.
2.1 installation with field inspection, or according to the data provided at the
request of the forensic expert, determining the distance from each of all available
devices that are sources of electromagnetic radiation, and from their antenna
devices to the studied MD;
2.2 making a sketch of the spatial location of the studied MDs in relation to
each of all available devices that are sources of electromagnetic radiation;
2.3 establishing all the facts of installation of the studied MDs in the electrical
cabinet, the design of the electrical cabinet (solid or with a viewing window), the
material of the electrical cabinet (polymer or metal), geometric dimensions of
a cabinet, the existence of metal cabinet grounding, etc.;
2.4 establishment of a group of constructive execution of the researched
MDs according to the division given above in this article.
3. Establishment of the existence facts of sources of radiofrequency radiation,
which are not devices, but could exist (arise) under certain conditions in the
studied period of time due to physical processes in the electrical installation,
as well as due to actions of electricity consumers or outsiders and are not
aimed at unaccounted for electricity consumption.
3.1 establishment of the facts of existence of the arc category which has arisen
as a result of an emergency mode in a place of electric installation which is close
to an arrangement of the studied MDs in a place of its installation at the consumer;
3.2 establishing the facts of the existence of a lightning discharge that
occurred in the place of electrical installation, which is close to the location of
the studied MDs in the place of its installation by the consumer;
3.3 establishment of the facts of performance of electric welding works in
the place which is close to the location of the studied MDs in the place of its
installation at the consumer.
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Note. Establishing the existence of sources of radiofrequency radiation,
which are not devices for use by electricity consumers or third parties, for the
purpose of unaccounted consumption of electricity under SECTIONS 3.1, 3.2
and 3.3 is performed to obtain linear dimensions of distances from such sources
to the studied MDs for comparison study of this distance with a standard distance
of 100-150 mm (half the diameter of the test loop), for which the meters are
tested according to the requirements of СОУ-Н MПE 40 1 35 110-2005 (loop
diameter 200-300 mm).
4. Organization and implementation of the expert experiment to obtain data
on the existence of the influence of radiofrequency radiation on the normal
operation of the studied MDs. Research and obtaining data for this stage of
the study is performed only in the case of providing the forensic expert with
a remote device for laboratory research on the existence of such an effect.
5. Execution of the calculated part of the study is carried out by the forensic
expert on the basis of initial data obtained from the previous stages of
the study, and only if the source of radiofrequency radiation is uncertain
or not provided for laboratory tests at the request of forensic proceedings
to establish the existence of the influence of radiation on the studied MDs
during the accounting of the consumed electricity.
6. Analysis of the data obtained as a result of the above stages of the study,
using the recommendations of this article and on the basis of regulatory
requirements for the investigated issues, the forensic expert provides an
opinion on the expert task to determine the existence of radio frequency
radiation on the studied MDs for the purpose of unaccounted electricity
consumption, determination of the probable source of radio frequency
radiation in case the radiation source is not provided for instrumental
research or conclusion on the belonging of the studied radiation to accidental
or artificially generated, i.e. such factor created intentionally for unaccounted
electricity consumption.
7. Verification of a conclusion based on the results of the study is carried out by
the forensic expert on the basis of data on electricity consumption from the
event log of the studied MDs for calculation periods belonging to the studied
period and in similar periods when electricity consumption is considered
appropriate. Relevant data from the event log should be requested by the
forensic expert in the request for additional materials.
Conclusions. The normative requirements established for the stability of
electricity meters from the influence of radiofrequency electromagnetic radiation
on them are systematized.
The mechanism of influence of radiofrequency electromagnetic radiation
and constructive elements of metering devices, sensitive to the action of such
radiation are determined. The division of types of constructive execution of electricity meters into groups on the basis of protection against the influence of radiofrequency electromagnetic radiation is performed.
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Conditions are outlined under which the conclusion about interference in
the operation of the metering device for the purpose of unaccounted electricity consumption may be categorical. Recommendations have been developed to
determine the source of radiofrequency radiation as probable in cases where the
source is not provided for instrumental research in expert proceedings to study
the interference in the operation of the meter for the purpose of unaccounted
electricity consumption.
Based on the results of the research, this article develops a list of initial data
for forensic examinations to determine the existence of the influence of radiofrequency electromagnetic radiation on the studied meter and tasks of identification
of radiofrequency devices as sources of influence. The amount of necessary initial data is divided and given separately by stages of research, which are recommended for use in the forensic practice.
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С. В. Рогалін, І. В. Богданюк, А. А. Лисий
Особливості виконання експертних досліджень приладів обліку
електричної енергії, які зазнали впливу
радіочастотного електромагнітного випромінювання
Дослідження впливу електромагнітного випромінювання на роботу
електронних приладів обліку електричної енергії — одне із затребуваних
напрямів судової електротехнічної експертизи. Однак, науково-практичне
опрацювання цього напряму судово-експертних досліджень не відповідає
сучасним вимогам. Дослідження впливу електромагнітного випромінювання
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радіочастотного діапазону на роботу електронних приладів обліку
електричної енергії, а також ідентифікація такого випромінювання як
випадкового або створеного штучно з метою безоблікового споживання
електричної енергії, є актуальними.
Мета статті — систематизувати нормативні вимоги до стійкості
роботи електронних приладів обліку електричної енергії в разі впливу на
них електромагнітного випромінювання, виконати огляд конструктивної
побудови електронних приладів обліку електричної енергії з визначенням
вразливих компонентів, класифікувати конструктивні виконання приладів
обліку за стійкістю до такого виду впливу, розробити перелік вихідних
даних, необхідних для проведення досліджень приладів обліку електричної
енергії, які зазнали впливу радіочастотного електромагнітного
випромінювання з метою необлікованого споживання електричної енергії,
а також розробити методичні рекомендації для проведення досліджень
впливу радіочастотного електромагнітного випромінювання на прилад
обліку в судово-експертному виробництві.
У статті систематизовано вимоги, передбачені нормативними
документами до стійкості роботи приладів обліку електричної енергії
в разі впливу на них радіочастотного електромагнітного випромінювання.
Визначено механізм впливу радіочастотного електромагнітного
випромінювання на прилади обліку електричної енергії та конструктивні
елементи приладів обліку, чутливі до дії такого випромінювання. Оглянуто
сучасні типові конструктивні виконання приладів обліку електричної енергії
й виконано їх класифікаційний поділ на групи за ступенем захищеності
в разі впливу на прилади обліку радіочастотного електромагнітного
випромінювання.
Зазначено умови, за яких висновок про втручання в роботу приладу
обліку з метою неврахованого споживання електричної енергії матиме
категоричний характер. Розроблено рекомендації із визначення джерела
радіочастотного випромінювання як імовірного, у разі коли джерело
не надано для проведення інструментальних досліджень в експертних
виробництвах із дослідження втручання в роботу приладу обліку.
Розроблено перелік необхідних вихідних даних для проведення судових
експертиз з питань визначення існування впливу радіочастотного
електромагнітного випромінювання на досліджуваний прилад обліку
та завдань ідентифікації приладів радіочастотного випромінювання як
джерел впливу. Розроблений перелік необхідних вихідних даних розподілено
та представлено окремо за рекомендованими до застосування етапами
виконання досліджень у судово-експертній практиці.
Ключові слова: прилад обліку електричної енергії, втручання
в роботу приладу обліку, електромагнітне випромінювання, частота
випромінювання, електричне поле, напруженість електричного поля,
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рівень електромагнітного випромінювання, вектор Умова-Пойнтінга,
потужність випромінювання, електромагнітне екранування.
С. В. Рогалин, И. В. Богданюк, А. А. Лысый
Особенности выполнения экспертных исследований приборов учёта
электрической энергии, подвергшихся воздействию
радиочастотного электромагнитного излучения
Исследование влияния электромагнитного излучения на работу элект
ронных приборов учёта электрической энергии — одно из востребованных
направлений судебной электротехнической экспертизы. Однако научно-практическая проработка этого направления судебно-экспертных исследований не соответствует современным требованиям. Исследование
влияния электромагнитного излучения радиочастотного диапазона на работу электронных приборов учёта электрической энергии, а также идентификация такого излучения как случайного или созданного искусственно
с целью безучётного потребления электрической энергии являются актуальными.
Цель статьи — систематизировать нормативные требования
к устойчивости работы электронных приборов учёта электрической энергии при воздействии на них электромагнитного излучения, выполнить обзор конструктивного построения электронных приборов учёта электрической энергии с определением уязвимых компонентов, классифицировать
конструктивные исполнения приборов учёта по устойчивости к такому
виду воздействия, разработать перечень исходных данных, необходимых
для проведения исследований приборов учёта электрической энергии, подвергшихся воздействию радиочастотного электромагнитного излучения
с целью неучтённого потребления электрической энергии, а также разработать методические рекомендации для проведения исследований влияния
радиочастотного электромагнитного излучения на прибор учёта в судебно-экспертном производстве.
В статье систематизированы требования, установленные нормативными документами к устойчивости работы приборов учёта электрической энергии при воздействии на них радиочастотного электромагнитного
излучения. Определён механизм влияния радиочастотного электромагнитного излучения на приборы учёта электрической энергии и определены конструктивные элементы приборов учёта, чувствительные к воздействию
такого излучения. Выполнены обзор современных типовых конструктивных исполнений приборов учёта электрической энергии и классификационное разделение этих конструктивных исполнений на группы по степени
защищённости при воздействии на приборы учёта радиочастотного электромагнитного излучения.
Обозначены условия, при которых вывод о вмешательстве в работу
прибора учёта с целью неучтённого потребления электрической энергии
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может иметь категорический характер. Разработаны рекомендации по
определению источника радиочастотного излучения как вероятного в случаях, когда источник не предоставлен для проведения инструментальных
исследований в экспертных производствах по исследованию вмешательства в работу прибора учёта.
Разработан перечень необходимых исходных данных для проведения
судебных экспертиз по вопросам определения существования воздействия
радиочастотного электромагнитного излучения на исследуемый прибор
учёта и задач идентификации приборов радиочастотного излучения как
источников воздействия. Разработанный перечень необходимых исходных
данных разделён и представлен отдельно по рекомендованным к применению этапам выполнения исследований в судебно-экспертной практике.
Ключевые слова: прибор учёта электрической энергии, вмешательство в работу прибора учёта, электромагнитное излучение, частота
излучения, электрическое поле, напряжение электрического поля, уровень
электромагнитного излучения, вектор Умова-Пойнтинга, мощность излучения, электромагнитное экранирование.
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city meters that have been exposed to radiofrequency electromagnetic radiation. Теорія
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Regarding the improvement of the scientific and
methodological framework of forensic economic
analysis of budget funds
(Review article)

The relevance of issues associated with spending budget funds in forensic
expert practice has been substantiated. According to the authors, certain
peculiarities of conducting researches on budget transactions lead de facto to the
formation of a particular subtype of forensic economic analysis. It is mentioned
that consideration of issues related to misuse of budget funds by forensic experts
is only allowed in the presence of tax inspection report of the Units of Ukraine
State Audit Service. It is proved that budget funds which their holder transfers
to accounts of work executors, lose the status of budget. The emphasis is on the
need to update the algorithm for conducting forensic economic analyses in the
use of budget funds.
Keywords: budget funds, forensic economic analysis, methodical framework.
Formulation of Research Problem. The main component of improving
the quality of forensic expert support of justice is advancement of scientific and
methodological framework of forensic activity, in particular, forensic economic
analysis.
As forensic expert practice demonstrates, in recent years, the most complicated
researches have been performed while conducting forensic examination of
spending budget funds, development of cost estimates, implementation stages
and budget process participants.
© К. V. Kapustnyk, O. V. Khomutenko,
P. I. Sazhin, 2021
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Analysis of Essential Researches and Publications. The issue of
scientific and methodological support as one of directions of ensuring
activities of forensic institutions in Ukraine is not devoid of scientific interest
and receives extensive coverage in writings of leading Ukrainian and foreign
scientists: experts in the field of forensic science, such as T. V. Averianova,
L. Yu. Arotsker, V. D. Arsenieva, V. D. Basai, V. V. Biriukov, A. I. Vinberh,
O. O. Eisman, O. M. Zinin, A. V. Ishchenko, N. I. Klymenko, M. V. Kostytskyi,
V. K. Lysychenko, O. M. Lytvynov, H. M. Nadhornyi, I. V. Pyroh, M. Ia. Sehai,
E. B. Simakova-Yefremian, I. Ya. Fridman, M. H. Shcherbakovskyi and others.
At present, the basic expert methodology on research on forensic economic
analyses of the issue of budget funds (under registration number: 11.0.12)1
misuse is in force, however, it was created in 2003, therefore its content does not
correspond to current budget legislation. What is more, the Register of certified
expert methodologies includes the Methodology of expert research on the use of
inter-budgetary transfers, but it concerns a rather narrow issue that excludes its
use as the basic.
The Article Purpose is to study the need to develop scientific guidelines of
research on spending budget funds.
Main Content Presentation. Optimization of income generation and budget
expenditures at all levels is one of the main directions of structural reforms
implementation in the economic sector required by international financial
institutions. An important instrument in solving these tasks is control and audit
in the budget process.
According to Article 26 of the Budget Code of Ukraine2, control over
compliance with budget legislation aims to support efficient and effective
management of budget funds and, in particular, ensures:
• evaluation of budget funds management by conducting a state financial
audit;
• verification of the correctness of budget funds accounting and reliability
of financial and budget reporting;
• increasing the economy of budgetary savings, their targeted use,
efficiency and effectiveness in the activities of budget holders by
adopting substantiated management decisions;
• conducting analysis and evaluation of the state of financial and economic
performance of budget holders;
• prevention of budget legislation violation;
• substantiation of planning of incomes and expenditures from the budget.
Реєстр методик проведення судових експертиз. URL: https://rmpse.minjust.gov.
ua/page/11 (date accessed: 21.02.2021).
2
Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (as
amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (date
accessed: 21.02.2021).
1
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Control over the use of budget funds is performed by the Accounting
Chamber, State Audit Service, bodies of the State Treasury Service of Ukraine.
Activity of central executive authorities ensuring provision of state policy in
the field of control over budget legislation directs, coordinates and controls the
Cabinet of Ministers of Ukraine.
Holders of budget funds in persons of their heads organize internal control
and internal audit and support their implementation in their institutions and
corresponding budget institutions.
Criminal liability for misuse of budget funds, implementation of budget
expenditures without certain budget assignments or with their increase is
stipulated in Article 210 of the Criminal Code of Ukraine1.
According to the 1 Note to this article, budget funds include funds belonging
to the state budget and local budgets regardless of the source of their formation.
A huge amount of budget funds, in accordance with § 2 of this note, is
considered to be the amount that exceeds the non-taxable minimum income of
citizens in thousands and more times. A particularly large amount is thought to
be the sum exceeding non-taxable minimum of citizens income in three thousand
and more times (§ 3 notes).
In conformity with Article 119 of the Budget Code of Ukraine2, misuse of
budget funds is spending them for the purposes not corresponding to:
• budget assignment required by the law on the State Budget of Ukraine
(decision on local budget);
• directions for the use of budget funds stipulated in the budget program
passport or in the procedure for budget funds use;
• budget allocations (budgeting, estimate cost, budget funds use plan).
In the process of investigating criminal proceedings on budget offenses,
investigative bodies (in accordance with Article 242 § 2 of the Criminal
Procedural Code of Ukraine3) appoint forensic economic analyses to confirm
conclusions drawn while state regulatory authorities inspection.
For qualitative performance of such forensic examinations which are quite
complicated and have a certain specificity, the presence of a modern expert
methodology of researches on budget funds is highly important.
Currently, such forensic examinations are carried out within the framework
of the specialization 11.2: Research on documents on economic activity of
enterprises and organizations, but accounting and reporting regarding the use
Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III (as
amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (date
accessed: 21.02.2021).
2
Бюджетний кодекс України … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245617 (date accessed: 21.02.2021).
3
Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012
р. № 4651-VI (as amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/4651-17 (date accessed: 21.02.2021).
1
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of budget funds significantly differ from the accounting of the rest of business
transactions.
According to the authors, certain peculiarities of conducting researches
on budget transactions lead de facto to the formation of a particular subtype of
forensic economic analysis.
While application of construction budget programs, after conducting
procedures stipulated by the Law of Ukraine: On Public Procurement, budget
funds are directed to construction organizations as payment (prior payment)
for goods, work (services). Before 01.01.2020, Procedure for implementation
of such payments was governed by the Resolution of the Cabinet of Ministers
of Ukraine No. 117: On ensuring prepayment for goods, work and services
purchased for budget funds 1 dated on 23.04.2014 .2019; after 01.01.2020, by
the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 1070: Certain issues
of budget funds provision by holders (recipients) for prepayment of goods, works
and services dated on 04.12.2019.
After crediting funds to accounts of executors of a corresponding construction
work, enterprises use them to fulfill their obligations, as well as can carry out
transactions with such expenses not related to the implementation of relevant
construction contracts (for example, to allocate them on deposit accounts). In
the course of performing expert tasks, a need to define these funds as budget
and confirmation of their misuse according to Article 119 of the Budget Code of
Ukraine2 may arise.
First and foremost, it should be stressed that (in conformity with provisions
of Art. 1 and 8 of the Law of Ukraine: On State Control Auditing Service in
Ukraine3), the implementation of state financial control and control over targeted
and effective use of State and local budgets lie within the competence of state
financial control body: State Audit Service of Ukraine. Results of the working
meeting with participation of Directorate for Justice and criminal justice, the
Department of Expert Support of Justice and the National Anti-Corruption Bureau
of Ukraine, which was held on 24.12.2020 in the Ministry of Justice of Ukraine
demonstrate the relevance of a significant improvement in the scientific and
methodological framework of carrying out forensic examinations on the use of
budget funds based on inspections performed by state financial control bodies. As
stated in the information letter of the Ministry of Justice of Ukraine No. 185/0916/а2/21 dated on 02.02.2021, based on the results of the meeting, agreements
Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти : Постанова КМУ від 23.04.2014 р. № 117 (expired). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/117-2014-%D0%BF (date accessed: 21.02.2021).
2
Бюджетний кодекс України … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245617 (date accessed: 21.02.2021).
3
Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні :
Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII (as amended and supplemented). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2939-12 (date accessed: 21.02.2021).
1
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were reached on revision of § 3 of Scientific and methodical recommendations
concerning preparation and appointment of forensic examinations and expert
researches approved by the Order of the Ministry of Justice of Ukraine No. 53/51
dated on October 8, 1998 (hereinafter referred to as scientific guidelines), and
introduction of provisions into them concerning the fact that forensic experts
cannot solve issues belonging to exclusive competence of state financial control
bodies. It is mentioned that consideration of issues related to misuse of budget
funds by forensic experts is only allowed in the presence of tax inspection report
of the Units of Ukraine State Audit Service.
According to authors, when considering provisions of § 3 of Guidelines, it is
expedient to specify tasks of forensic economic analysis of budget funds use and
to provide issues being resolved while its implementation.
After reviewing guidelines as a basic guideline, a modern algorithm for
conducting forensic economic analysis of budget funds use should be developed
where attention has to be drawn to certain problematic issues that may occur
while research process.
First of all, a forensic expert must address the issues of whether a concerned
organization is a participant in the budget process and whether transactions are
carried out on the use of obtained budget funds by an organization within the
budget process.
According to Article 19 of the Budget Code of Ukraine 2:
“Stages and participants of the budget process
1. The following stages of the budget process are recognized:
1) compilation and consideration of the Budget declaration (the local budget
estimate) and making a decision on it;
2) compilation of budget projects;
3) consideration of a project and adoption of the Law: On the State Budget
of Ukraine (decision on local budget);
4) budget execution including amending the Law: On the State Budget of
Ukraine (decision on local budget);
5) preparation and consideration of a report on budget execution and making
a decision on it.
<…>
3. Participants in the budget process are bodies, institutions and officials,
endowed with budget powers (rights and responsibilities for budget funds
management)”.
At the second stage, it is important to track the flow of funds after crediting
funds to budget holder accounts and to determine directions for their use. At the
1
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Мін’юсту України від
08.10.1998 р. № 5 (as amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0705-98 (date accessed: 21.02.2021).
2
Бюджетний кодекс України … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245617 (date accessed: 21.02.2021).
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same time, it should be borne in mind that current regulations governing banking
in Ukraine does not provide for analytical accounting of budget surplus sources
that are on the bank account. Thus, in the availability of funds other than paid
in advance to fulfill the budget program, it will be impossible to find out which
funds were used for certain goals: advance funding or own funds.
In the text of the methodology, separately attention should be drawn to the
fact that misuse can be considered as spending precisely budget funds.
According to the requirements of the Regulation of the Cabinet of Ministers
of Ukraine No. 117: On provision of prepayment for goods, works and services
purchased for budget funds dated 23.04.2014 1, which has lost validity:
«21. A budget funds holder (recipient) carries out prepayment according to
capital expenditure plans and government contracts by directing budget funds
to executors of work, providers of goods and services (except non-residents)
to non-budget accounts [here and hereinafter in quotations emphasis added:
Author’s note] opened in their names in Treasury authorities <…>».
According to the Procedure of opening and closing accounts in national
currency in the State Treasury Service of Ukraine approved by the Ministry of
Finance of Ukraine No. 758 2 dated on 22.06.2012 :
«1.2. In that Procedure, below-mentioned terms are used in the following
meaning:
<…>
non-budget accounts are accounts opened by Treasury authorities for
budget holders and budget funds holders, separate structural units of budget
funds, enterprises, institutions, organizations and natural persons-entrepreneurs
according to transactions that do not belong to budgets execution transactions
<...> in cases stipulated by legislative and other legal regulations.
According to Article 11 § 2 of the Budget Code of Ukraine 3:
“budget funds (funds of budget) are incomes and expenditures of the budget
compliant with legislation”.
Consequently, budget funds being transferred by a budget holder to non-budgetary account of work executors, lose the status of budget and are transferred to
financial assets of recipients.
Therefore, although budget funds that a holder transfers to non-budget accounts of work executors, after their transfer to a non-budget account do not
possess the status of budget, budget funds are the source of their origin.
Про здійснення попередньої оплати … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/117-2014-%D0%BF (date accessed: 21.02.2021).
2
Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах
Державної казначейської служби України : затв. наказом Мінфіну України від
22.06.2012 р. № 758 (as amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z1206-12 (date accessed: 21.02.2021).
3
Бюджетний кодекс України … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245617 (date accessed: 21.02.2021).
1
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As we have already stressed, in accordance with requirements of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 117: On provision of prepayment
for goods, works and services purchased for budget funds dated on 23.04.2014:
«21. Prepayment of budget funds according under capital expenditure plans
and government contracts by holders (recipients) is carried out by directing budget funds to work executors, providers of goods and services (except non-residents) to non-budget accounts opened in their names in Treasury authorities
based on the established by law procedure, with further use of the mentioned
funds by work executors, providers of goods and services exclusively from such
accounts for the purposes defined in the contracts on procurement of goods,
works and services.
At the same time, the term: use in such agreements is not interpreted in detail. Interpretation of the terms of agreements concluded between budget holders
and work executors does not belong to the competence of a forensic economist.
Consequently, in case of conclusions wording on non-compliance with the terms
of agreement by forensic experts, it is recommended to indicate that (for example) placement of funds credited to deposit accounts is their use according to the
corresponding agreement.
When solving similar issues, additional information contained in acts of audits (inspections) of state financial control bodies should also be used.
Conclusions. The development of an updated algorithm for conducting forensic economic analysis on the use of budget funds is relevant and will enable
to further identify integrated approaches to solving pressing issues of this type
of researches.
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К. В. Капустник, О. В. Хомутенко, П. І. Сажин
Щодо вдосконалення науково-методичної бази
судово-економічної експертизи бюджетних коштів
(оглядова стаття)
Основною складовою підвищення якості експертного забезпечення
правосуддя є вдосконалення науково-методичної бази експертної діяльності, зокрема — судової економічної експертизи. Станом на сьогодні існує базова експертна Методика дослідження судово-економічної
експертизою питань нецільового використання бюджетних коштів
(реєстраційний номер 11.0.12), створена ще 2003 р., через що її зміст
багато в чому не відповідає чинному бюджетному законодавству. Як
свідчить експертна практика, останнім часом найскладнішими є дослі
дження під час проведення експертиз з питань витрачання бюджетних
коштів. Виконуючи бюджетні програми з будівництва, після проведення
процедур, передбачених Законом України «Про державні закупівлі», бюджетні кошти спрямовують будівельним організаціям як оплату (передоплату) товарів, робіт (послуг). Після їх зарахування на рахунки виконавців
відповідних будівельних робіт, підприємства використовують ці кошти
на виконання взятих на себе зобов’язань, а також можуть здійснювати
операції, не пов’язані з виконанням відповідних договорів на будівництво
(наприклад, розміщувати їх на депозитних рахунках). У процесі виконання експертних завдань може виникнути потреба вирішити питання належності зазначених коштів до бюджетних і можливості підтвердження їх нецільового використання в розумінні ст. 119 Бюджетного кодексу
України. Розгляд експертами питань щодо нецільового використання
бюджетних коштів допускається винятково за наявності акта перевірки підрозділів Державної аудиторської служби України. Бюджетні кошти, перераховані розпорядником бюджетних коштів на небюджетний
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рахунок виконавців робіт, утрачають статус бюджетних і зараховуються до активів одержувачів коштів.
Необхідно оновити алгоритм проведення судово-економічних експертиз із використання бюджетних коштів, що дасть змогу надалі виробити єдиний підхід до вирішення проблемних аспектів цього різновиду дослі
джень.
Ключові слова: бюджетні кошти, економічна експертиза, методична
база.
К. В. Капустник, А. В. Хомутенко, П. И. Сажин
Относительно усовершенствования научно-методической базы
судебно-экономической экспертизы бюджетных средств
(обзорная статья)
Основной составляющей повышения качества экспертного обеспечения правосудия является усовершенствование научно-методической
базы экспертной деятельности, в частности — судебной экономической
экспертизы. В настоящее время существует базовая экспертная Методика исследования судебно-экономической экспертизой вопросов нецелевого использования бюджетных средств (регистрационный номер 11.0.12),
созданная ещё в 2003 году, в силу чего её содержание во многом не соответствует действующему бюджетному законодательству. Как свидетельствует экспертная практика, в последнее время наиболее сложными
являются исследования при проведении экспертиз по вопросам расходования бюджетных средств. При выполнении бюджетных программ по
строительству, после проведения процедур, предусмотренных Законом
Украины «О публичных закупках», бюджетные средства направляются
строительным организациям в качестве оплаты (предоплаты) за товары, работы (услуги). После их зачисления на счета исполнителей соответствующих строительных работ, предприятия используют их на выполнение взятых на себя обязательств, а также могут осуществлять
операции, не связанные с выполнением соответствующих договоров на
строительство (например, размещать их на депозитных счетах). В ходе
выполнения экспертных заданий может возникнуть потребность в решении вопросов отнесения указанных средств к бюджетным и возможности подтверждения их нецелевого использования в понимании ст. 119
Бюджетного кодекса Украины. Рассмотрение экспертами вопросов относительно нецелевого использования бюджетных средств допускается исключительно при наличии акта проверки подразделений Государственной
аудиторской службы Украины. Бюджетные средства, перечисленные распорядителем бюджетных средств на небюджетный счёт исполнителей
работ, утрачивают статус бюджетных и зачисляются в активы получателей средств.
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Необходимо обновить алгоритм проведения судебно-экономических
экспертиз по использованию бюджетных средств, что позволит в дальнейшем выработать единый подход к решению проблемных аспектов этой
разновидности исследований.
Ключевые слова: бюджетные средства, экономическая экспертиза,
методическая база.
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Теоретико-методологічні засади
судової економічної експертизи
У сучасних умовах необхідність підвищення ефективності судово-експертної діяльності в економічній сфері залежить від розвитку теоретико-методологічної бази судової економічної експертизи, що й зумовило актуальність теми дослідження.
У процесі систематизації наукового матеріалу розглянуто основні
питання, що стосуються теоретичних основ розвитку цього виду судової експертизи. Здійснено спробу вдосконалення інтерпретації судової
економічної експертизи як економіко-правової категорії, а також обґрунтування її класифікації на основі поділу суспільного виробництва на матеріальну та нематеріальну сфери, котрі вивчаються відповідними економічними науками.
Ключові слова: судова економічна експертиза, методологія, економічні
відносини, суспільне виробництво, матеріальне виробництво, нематеріальне виробництво, критерій класифікації.
Постановка наукової проблеми. Розвиток економічних явищ і процесів свідчить, що суперечності економічної системи впливають на ефективність її функціонування, слугуючи водночас базою для переходу економічних відносин на якісно новий рівень розвитку. Ринкова економіка
надає широкі можливості як для реалізації різноманітних економічних
проєктів з метою отримання законного прибутку, так і для поширення економічних злочинів з метою отримання неправомірної матеріальної вигоди.
На жаль, вітчизняна економіка характеризується саме такими ознаками.
Результативність розслідування правоохоронними органами економічних порушень передбачає отримання достатніх і неспростованих доказів,
що залежить від багатьох факторів. Серед них важливе місце належить судовій економічній експертизі як одному з ефективних методів судочинства,
яку призначають під час розслідування таких порушень, а також під час
розгляду господарських спорів у суді. Вона дає змогу докладно вивчити обставини економічного порушення, застосовуючи спеціальні знання у сфері
економіки. Складність і суперечливість нормативно-правового законодавства, існування різних видів виробничо-фінансової діяльності та складнощі
© О. А. Горлачук, 2021
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аналізу їх численних процесів для судово-слідчих органів потребують використання спеціальних знань цього сегмента економічних наук.
Водночас рівень використання цих знань залежить від розробленості
теоретико-методологічних засад судової економічної експертизи (понятійного апарату, класифікації, мети, завдань, об’єкта, предмета, методів дослідження) як органічного сплаву економічних наук і правових норм.
Трансформація економічних умов під впливом ендогенних та екзогенних
факторів, що спричиняє відповідне корегування нормативно-правового законодавства у сфері економіки, а також певна його неузгодженість потребують адаптувати до цих умов судову економічну експертизу. Зазначеним
зумовлена актуальність теми нашого дослідження.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи судової економічної експертизи в різний час досліджували
вітчизняні й іноземні науковці, поміж яких: М. Ф. Базась, І. А. Волкова,
Л. В. Гуцаленко, Л. В. Дікань, С. В. Євдокіменко, Н. І. Клименко, Т. О. Крівцова, В. Д. Понікаров, О. Р. Россинська, В. В. Федчишина та ін. 1 Не применшуючи внеску цих дослідників у розвиток судової економічної експертизи й не претендуючи на вичерпність і повноту дослідження, вважаємо,
що актуальні питання теоретико-методологічних засад судової економічної
експертизи за мінливості економіко-правових умов господарювання потребують подальших наукових розвідок.
Метою статті є дослідження фундаментальних теоретико-методологічних засад судової економічної експертизи, насамперед спроба науково
обґрунтувати її сутність і систематизувати видовий склад за єдиним критерієм класифікації.
Викладення основного матеріалу дослідження. Судова економічна
експертиза (як необхідний функціональний елемент судово-правової системи) надає правоохоронним органам важливі інформаційні докази і в такий спосіб опосередковано забезпечує економічну безпеку держави та її
Див.: Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ, 2007. С. 246—256 ; Волкова І. А.
Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. Київ, 2009. С. 17—23 ; Гуцаленко Л. В., Михальчишина Л. Г., Сидорук В. М. та ін. Судово-бухгалтерська експертиза : навч. посіб. Київ, 2011. С. 49—56 ; Дікань Л. В., Понікаров В. Д., Кожушко О. В.
Судово-економічна експертиза : навч. посіб. Харків, 2014. С. 242—265 ; Євдокіменко С. В. Перспективи розвитку судово-економічних експертиз. Наше право. 2016.
№ 2. C. 42—46 ; Клименко Н. І., Федчишина В. В. Судово-економічна експертиза:
сучасний стан і актуальні питання. Криміналістичний вісник. 2016. № 1 (25). С. 56—
61 ; Крівцова Т. О. Удосконалення правового забезпечення судово-економічної
експертизи як форми економічного контролю. Бізнес Інформ. 2015. № 2. С. 49 ;
Поникаров В. Д. Теоретические основы становления и развития судебно-экономической экспертизы в Украине. Бізнес Інформ. 2011. № 2 (2). С. 158—160 ; Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном
и уголовном процессе : науч.-практ. пособ. 3-е изд., доп. Москва, 2011. С. 143—144.
1
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громадян: повернення грошових коштів до Державного бюджету, підвищення ефективності розслідування економічних злочинів та ін. Для цього
судову економічну експертизу потрібно забезпечити науково-обґрунтованою теоретико-методологічною базою, що є втіленням органічно пов’язаних, взаємозалежних і взаємообумовлених процесів, які відбуваються на
перетині двох гносеологічних площин — економічної та правової.
Для досягнення поставленої мети з’ясуймо сутність судової економічної експертизи, що є відправною точкою нашого дослідження. Інтерпретація цього терміна у вітчизняному нормативно-правовому полі відсутня, на
що звертали увагу окремі науковці 1. Це саме стосується визначення класифікації, предмета, об’єкта та завдань цього виду судової експертизи, що
свідчить про незавершеність формування її теоретичних засад (свою назву
отримала нещодавно — 2001 р.) у нових соціально-економічних умовах. За
таких обставин виникає об’єктивна потреба розробити нормативно-правове забезпечення судово-експертної діяльності фахівців економічного профілю — стандартизоване як для державних, так і для недержавних експертних установ.
У сучасній науковій літературі можна зустріти різні інтерпретації поняття «судова економічна експертиза». Наведемо лише декілька прикладів:
• процесуальне дослідження, яке здійснюється через застосування
спеціальних знань, навичок та вмінь судового експерта та дозволяє
вирішувати питання, що ставляться перед ним органами дізнання, досудового слідства чи суду з метою вирішення кримінальної,
цивільної, адміністративної справи чи господарських суперечок 2;
• процесуальна форма дослідження на основі спеціальних знань
у різних сферах економіки, господарського аналізу, ревізії та конт
ролю первинних облікових документів, бухгалтерських і податкових регістрів та фінансової звітності суб’єктів господарювання різних форм власності з метою вирішення широкого кола питань, що
виникають під час розслідування економічних злочинів та судового
розгляду господарських суперечок 3;
• процесуальне дослідження економічних об’єктів, явищ і процесів,
які містять інформацію про фактичні дані й обставини конкретної
справи, що перебуває у провадженні органу суду, шляхом застосування спеціальних знань і навичок експерта-економіста 4.
У визначенні цього терміна можна виокремити основні змістовні блоки,
які відображають сутність судової економічної експертизи: перший блок —
1
Див., наприклад: Крівцова Т. О. Зазнач. твір ; Романів С. Р., Будник Л. А., Саченко С. І. Судово-економічна експертиза в Україні: її економічна суть та кадрове
забезпечення. Інфраструктура ринку. 2018. № 23. С. 344.
2
Крівцова Т. О. Зазначений твір. С. 49.
3
Дікань Л. В., Понікаров В. Д., Кожушко О. В. Зазнач. твір. С. 250.
4
Романів С. Р., Будник Л. А., Саченко С. І. Зазнач. твір. С. 345.
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процесуальний характер призначення та проведення; другий блок —
використання спеціальних знань у сфері економіки; третій блок — предмет
дослідження судової економічної експертизи; четвертий блок — призначення результатів економічного дослідження.
Характеризуючи ці основні змістовні інформаційні блоки, зазначимо,
що дослідження виробничої та фінансової діяльності суб’єктів господарювання передбачає вивчення об’єктів дослідження. Ними є всі матеріали
справи (документи бухгалтерського обліку, передусім — первинні документи, регістри синтетичного й аналітичного обліку; податкові, фінансові,
звітні документи; організаційно-розпорядчі документи; різні види договорів; акти податкових, аудиторських перевірок; матеріали інвентаризації; висновки експертів інших спеціальностей та ін.), які в паперовому або
електронному вигляді надають на дослідження ініціатори призначення експертизи.
Експертизу проводить підготовлена особа, яка застосовує під час дослідження спеціальні знання у сфері економіки, останні співвідносні нормативним вимогам процесуального права (кримінального, господарського,
адміністративного, цивільного та ін.), що є цілком об’єктивним явищем.
Продовжуючи дослідження, зазначимо, що економіка (у перекладі
з грец.— управління господарством) — найважливіша сфера суспільного
життя, у якій (на основі використання різноманітних ресурсів) здійснюються виробництво, обмін, розподіл і споживання продуктів людської діяльності, формується і постійно розвивається система продуктивних сил та
економічних відносин, якими управляють різні типи економічних законів 1.
Тобто економіка є всеосяжним, багатоаспектним відображенням усієї сукупності різноманітних економічних відносин (організаційно-економічних,
соціально-економічних), у які вступають її суб’єкти щодо виробництва, реалізації та споживання матеріальних і нематеріальних благ та послуг для
задоволення своїх потреб.
Зважаючи на наведене вище, можна запропонувати таке визначення
судової економічної експертизи. Судова економічна експертиза є дослі
дженням економічної діяльності суб’єктів господарювання на основі застосування спеціальних економічних знань з метою надання висновку експерта з питань, поставлених ініціаторами судового процесу.
Важливим питанням, відправним пунктом, що дає змогу визначити
завдання, розробити методи й експертні методики дослідження і в такий
спосіб сформувати фундаментальну теоретико-методологічну базу, є на
уково-обґрунтована класифікація судової економічної експертизи. Як бачимо, формування методологічної бази як системної цілісності вимагає
дотримання певної логічної послідовності. Це питання є предметом доволі
Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 : а (Абандон) — к (Концентрація виробництва) / ред.: Б. Д. Гаврилишин, С. В. Мочерний. Київ, 2000. С. 380.
1
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тривалого дослідження наукової експертної думки, однак, класифікації за
єдиним критерієм до сьогодні немає.
Перші спроби систематизувати судові експертизи (зокрема, судові економічні експертизи) здійснив у 1970-ті рр. О. Р. Шляхов, який запропонував
виокремлювати за спільною ознакою класи, роди, види й підвиди судових
експертиз, а за класифікаційну ознаку запропонував узяти трикомпоненту — предмет, об’єкт і метод дослідження 1.
Г. А. Матусовський такою класифікаційною ознакою вбачає водночас
предмет експертизи та її зміст, а також особливості галузі економіки й вид
економічної діяльності, у сфері якого здійснено порушення. Він вважає, що
ефективність застосування даних судової економічної експертизи, які використовують як докази в кримінальних справах, дає змогу виходити за межі
системи родів (видів) судової економічної експертизи 2.
На думку П. П. Чеберяка, у звʼязку із вивченням сукупності судових
економічних експертиз спільного обʼєкта — обліково-економічних операцій — їх можна класифікувати так: експертиза облікового процесу, яка досліджує закономірності інформаційного відображення економічної діяльності в системі бухгалтерського обліку фактів господарської діяльності
субʼєктів господарювання; експертиза економічних операцій, яка дослі
джує закономірності інформаційного відображення економічної діяльності
в системі економічних показників та іншої обліково-економічної інформації, яка розкриває зміст економічних операцій 3.
О. Р. Россинська пропонує в основу поділу експертиз на роди й підвиди покласти характер досліджуваних об’єктів у сукупності з вирішуваними
завданнями 4.
Натомість Н. І. Клименко вважає, що концепції класифікаційних систем
не враховують усієї специфіки експертиз, про які йдеться, отже, спричиняють певні проблеми, що потребують вирішення 5.
Також небезпідставними є такі твердження деяких авторів: оскільки
комплексування та взаємне проникнення знань закономірно призводить
до стирання меж між криміналістичними й некриміналістичними експертизами, інтеграції різних видів родів і видів судових експертиз, то цілком
слушним є висновок про єдину природу судових експертиз 6; відсутність
1
Див., наприклад: Клименко Н. І., Федчишина В. В. Зазнач. твір. С. 57 ; Юнацький О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Експертологія». Дніпро, 2016. С. 50.
2
Матусовский Г. А. Экономические преступления: криминалистический анализ. Харьков, 1999. С. 464—470.
3
Чеберяк П. П. Завдання судових експертиз при розкритті й розслідуванні злочинів, вчинених в економічній сфері України. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2013. Вип. 10. С. 85.
4
Россинская Е. Р. Указ. соч. С. 143.
5
Клименко Н. І., Федчишина В. В. Зазнач. твір. С. 59.
6
Россинская Е. Р. Указ. соч. С. 143.
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єдності у характеристиці судово-економічної експертизи зумовлена відсутністю єдиного науково-обґрунтованого підходу до класифікації експертиз,
розбіжностями у формулюванні предмета й об’єкта судової економічної
експертизи 1; синтетична природа загальної теорії судової експертизи дає
змогу розглядати будь-який вид експертизи просто як судову експертизу 2.
Як бачимо, сучасний розвиток судової економічної експертизи ознаменовано нерозв’язаними методологічними проблемами: відсутністю в нормативно-правовому полі інтерпретації сутності судової економічної експертизи, універсального критерію для чіткого впорядкування сукупності
судових економічних експертиз.
У цьому плані заслуговують на увагу дослідження Т. А. Свєтлічної,
А. А. Станкевич та Г. О. Шумака, які всі економічні науки за предметом
дослідження розподілили на дві групи (перша — загальнотеоретичні, фундаментальні науки (політична економія, економічна теорія та ін.), друга —
конкретно-економічні, прикладні), далі конкретно-економічні, прикладні
науки за критерієм головної функції управління (основна або специфічна)
розподілили на управлінські функціональні (планування, бухгалтерський
облік, статистика, економічний аналіз та інші) і нефункціональні (спеціальні науки — економіка праці, фінанси, кредит, ціноутворення та ін.; територіальні науки; галузеві науки й суміжні науки з економікою). У сфері
управління господарською діяльністю загальним об’єктом вивчення всіх
конкретно-економічних, прикладних наук (виробничі відносини та продуктивні сили) є система, яку складають дві підсистеми: підсистема, яка зазнає
управління (її вивчають нефункціональні науки) та підсистема, яка здійснює управління (її вивчають управлінські функціональні науки) 3.
Далі науковці зазначають, що, оскільки предметом вивчення економічних наук є два боки суспільного виробництва — матеріально-речовий
(продуктивні сили) і суспільний (економічні, виробничі відносини, у які
вступають люди на всіх стадіях суспільного виробництва), то конкретноекономічні нефункціональні науки у своєму розподілі вивчають: матеріально-речовий бік — економіка праці, ціноутворення та ін., суспільний бік —
фінанси, грошовий обіг, кредит та ін. Як підсумок, зважаючи на загальний
об’єкт вивчення всіх економічних наук, класифікацію останніх за предметом
1
Вітер Д. В. Судово-економічна експертиза у доведенні обставин, що підлягають обов’язковому доказуванню при розслідуванні злочинів у сфері фінансування
соціальних цільових програм. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2019. № 20. С. 407.
2
Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. Москва,
2009. С. 318.
3
Светличная Т. А., Станкевич А. А., Шумак Г. А. Методологические основы судебных экономических экспертиз. Право и демократия : сб. науч. тр. 2012.
Вып. 23. С. 2—3. URL: https://elib.bsu.by/handle/123456789/28756 (дата звернення:
20.03.2021).
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дослідження їх спільного об’єкта, судову економічну експертизу можна
розподілити на два роди 1:
• судова виробничо-економічна (судова господарсько-економічна),
яка містить такі види, як експертиза відносин оплати праці, експертиза відносин цін і ціноутворення та ін., а кожен з них — такі
підвиди, як експертиза планування, обліку, аналізу або контролю
виробничо-економічної діяльності відповідно;
• судова фінансово-економічна, яка містить такі види, як експертиза установчих відносин, експертиза фінансово-кредитних відносин, а кожен з них — такі підвиди, як експертиза планування,
обліку, аналізу або контролю фінансово-економічної діяльності
відповідно.
Нам до вподоби класифікація судової економічної експертизи, запропонована Т. А. Свєтлічною, А. А. Станкевич та Г. О. Шумаком, за сучасних
умов розвитку економічних відносин і продуктивних сил. Водночас дещо
розширимо дослідження цих авторів в економічній площині.
Відправним пунктом у розв’язанні цієї методологічної проблеми (за
діалектичним методом пізнання) є визначення причиново-наслідкового
звʼязку розвитку матеріального виробництва й решти сфер суспільної
діяльності. Із цих позицій первинною є економіка, вторинною — інші
сфери діяльності людини, які є похідними від неї (державне управління,
фінанси, наука, освіта, охорона здоров’я та ін.). Зважаючи на наведене
вище, первинною є економіка у вигляді сукупності галузей, які різняться
за характером виробництва, вторинною — економічні науки, метою яких
є обґрунтування економічних відносин для конкретного типу економічної
системи у їх нероздільному звʼязку із розвитком продуктивних сил (засобів виробництва — засобів праці, предметів праці; трудових ресурсів)
та особливостями їх здійснення в різних галузях економіки (щодо виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних і нематеріальних
благ та послуг).
За своїм характером суспільне виробництво представлене двома
сферами:
1) сфера матеріального виробництва (промисловість; сільське господарство; будівництво; вантажний транспорт; обслуговування виробництва;
громадське харчування; матеріально-технічне постачання та ін.) 2. Вона
характеризується виробництвом і реалізацією матеріальних благ та
матеріальних послуг, що є виробничим циклом, який постійно відтворюється, а обʼєкт економічних відносин має уречевлену форму;
Светличная Т. А., Станкевич А. А., Шумак Г. А. С. 4—5.
Мацелюх Н. П., Максименко І. А. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. 2-ге вид., перероб.
та доп. Київ, 2014. С. 72.
1
2
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2) сфера нематеріального виробництва (страхування; кредитування;
оподаткування; соціальне забезпечення; житлово-комунальне господарство; пасажирський транспорт і зв’язок; освіта; охорона здоров’я
та ін.) 1. Вона характеризується виробництвом нематеріальних благ
і нематеріальних послуг. Економічні відносини виникають щодо перерозподілу національного доходу шляхом спрямування фінансових
ресурсів на утримання невиробничої сфери (освіти, охорони здоров’я,
науки та ін.), а також на користь фінансово-кредитних установ у вигляді повернення і сплати відсотків суб’єктами господарювання за попередньо отриманими кредитами й інших фінансових платежів. Об’єкт
економічних відносин представлено у вигляді грошових коштів у готівковій (безготівковій) формі, валютних цінностей, цінних паперів та інших грошових еквівалентів.
Суспільне виробництво, яке відбувається у сфері матеріального й нематеріального виробництва, у процесі свого відтворення передбачає планування, облік, контроль та аналіз виробничої та невиробничої діяльності відповідно, що необхідно для прийняття раціональних управлінських рішень.
Зважаючи на ці позиції, класифікація судової економічної експертизи за
запропонованим підходом убачається науково-обґрунтованою, що, безперечно, не виключає її критичного аналізу з метою вдосконалення.
Висновки. Ефективність судово-експертної діяльності в економічній
сфері, результативність взаємодії із судово-слідчими органами (у чому
й полягає її функціональне призначення) залежать, зокрема, від розробленості теоретико-методологічної бази судової-економічної експертизи. Передусім це стосується дослідження її сутності, що неможливо без вивчення виробничих процесів суспільного виробництва, а також систематизації
всієї сукупності судових економічних експертиз за єдиним критерієм, що,
зі свого боку, неможливо без застосування науково-обґрунтованого підходу,
оскільки ця експертиза, як і решта видів судових експертиз, послуговується
специфічними спеціальними знаннями щодо економічної сфери діяльності
людини.
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А. А. Горлачук
Теоретико-методологические основы
судебной экономической экспертизы
В современных условиях необходимость повышения эффективности
судебно-экспертной деятельности в экономической сфере зависит от развития теоретико-методологической базы судебной экономической экспертизы, прежде всего интерпретации этой экономико-правовой категории
в законодательном поле и определения системообразующего фактора совокупности экспертиз.
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В процессе систематизации научного материала рассмотрены основные ключевые вопросы, касающиеся теоретических основ развития этого
вида судебной экспертизы. Выделены узловые содержательные информационные блоки судебной экономической экспертизы: первый блок — процессуальный характер назначения и проведения; второй блок — использование
специальных знаний в сфере экономики; третий блок — предмет исследования судебной экономической экспертизы; четвёртый блок — назначение
результатов экономического исследования. Предпринята попытка усовершенствования интерпретации судебной экономической экспертизы как
экономико-правовой категории, а также обоснования ее классификации на
основе деления общественного производства на материальную и нематериальную сферы, которые изучаются соответственными экономическими
науками.
Благодаря применению диалектического метода обосновано, что решение этой методологической проблемы находится в сфере материального производства. Рассмотрение взаимосвязи экономики и других сфер
общественной деятельности показало, что экономика первична, что позволило в результате разделения общественного производства на сферу
материального производства (материальные блага и материальные услуги; объект экономических отношений имеет овеществлённую форму) и нематериального производства (нематериальные блага и нематериальные
услуги; объект экономических отношений имеет неовеществлённую форму) определить системообразующий фактор различных видов судебных
экономических экспертиз.
Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, методология,
экономические отношения, общественное производство, материальное
производство, нематериальное производство, критерий классификации.
A. Horlachuk
Theoretical and methodological foundations of forensic economics
In modern conditions, the need to increase efficiency of forensic expert activity
in economic field depends on development of theoretical and methodological
base of forensic economics, interpretation of this economic and legal category
in legislative field and determination of the system-forming factor of totality of
forensic examinations.
While systematizing scientific content, the main key issues related to
theoretical development foundations of this type of forensic science are
considered. The key informative informational blocks of forensic economics
are highlighted: the first block is procedural nature of forensic examination
assignment and conducting; second block is the use of specific expertise in the
field of economics; third block is the topic of forensic economic examination;
fourth block is the purpose of the results of economic research. An attempt has
been made to improve interpretation of forensic economics as an economic and
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legal category, as well as to substantiate its classification on the basis of dividing
social production into material and non-material fields that are studied by the
corresponding economic sciences.
Thanks to the use of dialectical method, it is substantiated that solution to this
methodological issue lies in the field of material production. Consideration of the
relations between the economy and other fields of social activity demonstrated
that economy is primary that allowed, as a result of the division of social
production into the field of material production (material goods and material
services; object of economic relations has a materialized form) and intangible
production (intangible goods and intangible services; object economic relations
has a non-material form) to determine the system-forming factor of various types
of forensic economic examinations.
Keywords: forensic economics, methodology, economic relations, public
production, material production, intangible production, classification criterion.
Надійшла до редколегії 31.03.2021 р.
Горлачук О. А. Теоретико-методологічні засади судової економічної експертизи.
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2021. Вип. 23. С. 300—
310. DOI: 10.32353/khrife.1.2021.23.
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Місце судової товарознавчої експертизи
у запобіганні правопорушенням
на роздрібному ринку електричної енергії
Зауважено, що притягненню до кримінальної відповідальності винних
у пошкодженні й викраденні енергообладнання, розкраданні електроенергії
заважає відсутність у підрозділів поліції методичних матеріалів і навичок
розслідування таких правопорушень і практики їх розгляду судами. Акцентовано, що визначення ринкової вартості електроенергії та послуг з її надання перебуває за межами компетенції експертів-товарознавців, оскільки
механізм формування цін (тарифів) на цей вид продукції затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, а контролює держава. Мета статті — окреслити
місце судової товарознавчої експертизи у запобіганні правопорушенням на
роздрібному ринку електроенергії.
Ключові слова: електрична енергія, правопорушення, державне регулювання, відповідальність, вартість, судово-товарознавча експертиза.
Постановка наукової проблеми. Відсутність світла або часті перебої в постачанні електроенергії споживачам доволі часто спричинені зловмисниками, які зазіхають на енергетичне обладнання. Розкрадачі навіть
© І. А. Петрова, В. М. Фесюнін,
О. С. Донцова, 2021
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не замислюються про наслідки своїх злочинних діянь: від втрати власного
життя до посягань на громадську безпеку регіону. Більшість об’єктів енергетики перебувають під напругою, а тому є джерелом підвищеної небезпеки,
що призводить до загибелі самих крадіїв. Крім того, прикордонний статус
окремих областей змушує розцінювати такі дії як терористичні, адже під загрозою опиняється стабільність функціонування всієї енергосистеми області.
Із часом електрична енергія стає більш дорогим і привабливим товаром, відповідно, протиправні дії, спрямовані на безкоштовне користування
нею, також стають прибутковими. Крім того, загрозлива динаміка щорічного зростання фактів пошкодження та викрадення енергообладнання, розкрадання електричної енергії, самовільних підключень до електромереж та
інших протиправних дій доволі швидко може спричинити розбалансування
й руйнування електричної галузі не тільки окремої області, а й країни загалом. Тільки на Херсонщині 2014 р. за виявленими фактами безоблікового
та безоплатного споживання електроенергії нараховано до сплати 3 млн грн
штрафів. 2020 р. подібних правопорушень задокументовано вдвічі більше,
а штрафні нарахування склали майже 108 млн грн 1. Саме тому питання
протидії подібним правопорушенням із залученням судової товарознавчої
експертизи є актуальним.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Опрацюванню проблем
функціонування інституту судових експертиз у кримінальному провадженні та запобігання правопорушенням у різних сферах людської діяльності
присвятили свої наукові праці такі вітчизняні науковці: А. Ф. Волобуєв,
Н. І. Клименко, О. М. Моїсєєв, І. А. Петрова, І. В. Пиріг, Е. Б. Сімакова-Єфремян, Р. Л. Степанюк, В. Ю. Шепітько, М. Г. Щербаковський та ін. 2
1
Про звернення депутатів Херсонської обласної ради VІІІ скликання до Кабінету Міністрів України щодо запобігання викраденню електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання : рішення ІV сесії обласної ради
VІІІ скликання від 05.02.2021 р. № 103. URL: http://khor.gov.ua/iv-sesiia-khersonskoioblasnoi-rady-viii-sklykannia (дата звернення: 28.03.2021).
2
Див., наприклад: Волобуєв А. Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань
майна в сфері підприємництва : монографія. Харків, 2000. 336 с. ; Клименко Н. І. Судова експертологія. Курс лекцій : навч. посіб. Київ, 2007. 521 с. ; Моїсєєв О. М. Експертні технології: теорія формування та практика застосування : монографія. Харків, 2011.
424 с. ; Петрова І. А. Правові та процесуальні засади судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів : монографія. Харків, 2011. 275 с. ; Пиріг І. В. Теоретико-прикладні проблеми експертного забезпечення досудового розслідування : монографія.
Дніпропетровськ, 2015. 432 с. ; Сімакова-Єфремян Е. Б. Комплексні судово-експертні
дослідження: теорія та практика : монографія. Харків, 2016. 456 с. ; Степанюк Р. Л.
Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, вчинених у бюджетній сфері
України ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Ф. Волобуєва. Харків, 2012. 382 с. ;
Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. Харків, 2007. 432 с. ; Щербаковський М. Г. Проведення та використання судових
експертиз у кримінальному провадженні : монографія. Харків, 2015. 560 с.
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Однак, висвітлення місця судової товарознавчої експертизи у запобіганні
правопорушенням на роздрібному ринку електричної енергії залишилося
поза їхньою увагою.
Метою статті є окреслення місця судової товарознавчої експертизи
у запобіганні правопорушенням на роздрібному ринку електричної енергії.
Викладення основного матеріалу дослідження. Останнім часом
практично в усіх регіонах України стрімко збільшується кількість правопорушень, пов’язаних із руйнуванням енергетичних об’єктів, розкраданням
обладнання й електричної енергії, а також порушенням Правил роздрібного
ринку електричної енергії 1.
Тільки за останні три роки на об’єктах енергетики в Херсонській області скоєно 105 крадіжок і зафіксовано 370 фактів пошкодження обладнання на загальну суму понад 3 млн грн (викрадено 7 трансформаторів, 1795 кг
мастила, 4 т металевих кутів із магістральних опор, більш ніж 8 км дротів
тощо) 2.
Крім того, за останнє півріччя на Сумщині здійснено понад 30 крадіжок
енергоустаткування (розукомплектовано 3 трансформатори, викрадено
14 електролічильників, майже 3 км дротів) та інші крадіжки енергомайна,
що призвело до знеструмлення споживачів. Своїми діями мародери завдали
збитків майже на 200 тис. грн. Протягом 6 місяців пошкоджено 30 електроопор. На відновлення опор електромереж витрачено майже 170 тис. грн 3.
Слід також зазначити, що в кожній області України щороку спостерігається руйнування сотень електричних опор не тільки внаслідок стихійних лих, а й через дорожньо-транспортні приходи. Відновлення зруйнованих електричних опор потребує значних людських і матеріальних ресурсів,
відключення від електропостачання споживачів на час усунення аварій.
На стримання цієї небезпечної динаміки спрямовано норми Кримінального кодексу України (далі — КК України) 4, а також нормативно-правових
актів, затверджених передусім постановами Національної комісії, що здійс
нює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
України (далі — НКРЕКП), поміж яких:

Правила роздрібного ринку електричної енергії : затв. постановою НКРЕКП
України від 14.03.2018 р. № 312 (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v0312874-18 (дата звернення: 28.03.2021).
2
Про звернення депутатів Херсонської обласної ради … . URL: http://khor.gov.
ua/iv-sesiia-khersonskoi-oblasnoi-rady-viii-sklykannia (дата звернення: 28.03.2021).
3
Тимощук О. Енергокрадії загрожують здоров’ю та життю громадян.
09.08.2019. URL: https://khoda.gov.ua/energokrad%D1%96%D1%97-zagrozhujutzdorov%E2%80%99ju-ta-zhittju-gromadjan (дата звернення: 29.03.2021).
4
Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III (зі
змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення:
29.03.2021).
1
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•

Правила роздрібного ринку електричної енергії (від 14.03.2018 р.
№ 312) 1;
• Кодекс комерційного обліку електричної енергії (від 14.03.2018 р.
№ 311) 2;
• Кодекс систем розподілу (від 14.03.2018 р. № 310) 3.
Однак, згадані нормативно-правові акти, на нашу думку, не забезпечують належного регулювання та рівня безпеки енергетичної галузі. Сучасні
зловмисники розкрадають електроенергію кваліфіковано, майже талановито: наприклад, шляхом протиправного монтування електронних, імпульс
них і подібних пристроїв в електролічильники (генератори, трансформатори тощо). Сума збитків через такі правопорушення тільки за один рік
і в одній області може сягнути десятків мільйонів гривень. Значна кількість
спеціальних пристроїв, застосованих для викрадення електричної енергії,
складність їх виготовлення, особливості прихованого монтажу й величезна
кількість пропозицій їх продажу за допомогою інтернету, виявлені фахівцями, свідчать про високий рівень кваліфікації розкрадачів і розвиток цієї
протиправної діяльності в державі на рівні промислу.
Підтвердженням цього є повідомлення НКРЕКП про початок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринку електро
енергії. «Рішення прийнято на підставі моніторингу поведінки учасників
ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку та повідомлення
ДП “Оператор ринку”»,— ідеться в офіційному повідомленні. За даними НКРЕКП, ознаки порушень містяться в діях великих виробників електроенергії («Центренерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Західенерго»,
«ДТЕК Східенерго», «Укргідроенерго»), а також трейдерів («Юнайтед
Енерджі», «Синтез Ойл», «Ютіліті Трейдінг», «Нова енергетична компанія», ДП «Гарантований покупець»). У НКРЕКП визнали, що надлишок
електроенергії на ринку міг призвести до «маніпуляцій з продажом обсягів
електричної енергії деякими учасниками ринку, зокрема, ТЕС/ТЕЦ». Для
того щоб обмежити такі маніпуляції, 03.06.2020 р. НКРЕКП ухвалила постанову, відповідно до якої продавати електроенергію можна тільки за умови підтвердження фізичної можливості її виробити 4.
Правила роздрібного ринку електричної енергії … . URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/v0312874-18 (дата звернення: 28.03.2021).
2
Кодекс комерційного обліку електричної енергії : затв. постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 р. № 311 (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v0311874-18 (дата звернення: 29.03.2021).
3
Кодекс систем розподілу : затв. постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310
(зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18 (дата звернення: 29.03.2021).
4
НКРЕКП почала офіційне розслідування порушень на ринку електро
енергії, про які йшлося у розслідуванні «Схем» // Офіційний сайт «Радіо Свобода». 11.03.2021. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-nkrekprozsliduvannya-elektroenerhiya/31145061.html (дата звернення: 29.03.2021).
1
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Крім того, із 2018 р. фахівці АТ «Херсонобленерго», застосовуючи
спеціальні технічні засоби, обстежили 2070 об’єктів споживачів і на 254
з них зафіксували джерела випромінювання роботи високочастотних генераторів. Однак, вилучити ці пристрої (зважаючи на обумовлений законодавством порядок) мали змогу лише у 48 випадках (18 %) 1. Вражають цинізм
і жага до наживи розкрадачів електроенергії, які нехтують здоров’ям та
життям не тільки своїми, а й оточуючих. Левова частка ласих до безкоштовної електроенергії — ділки, які використовують високочастотні генератори.
Ці пристрої загальновідомі своїм шкідливим впливом на організм людини:
їх робота здатна спричинити низку захворювань — від хвороб крові й серцево-судинної системи до онкології 2.
«Викрадення гарячої або питної води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання без приладів обліку, результати
вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків (якщо використання приладів обліку обов’язкове), або внаслідок
умисного пошкодження приладів обліку чи у будь-який інший спосіб» (ст.
1881 КК України) 3. Викрадення електроенергії, якщо такими діями завдано
значної шкоди, тягне за собою кримінальну відповідальність: штраф від
100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Ті самі
дії, учинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо
вони завдали шкоду у великих розмірах,— караються позбавленням волі
на строк до 3 років 4.
Основою для виявлення розкрадання електроенергії є також пофідерний аналіз, коли щодо окремих ділянок мереж фахівці детально аналізують
динаміку споживання у розрізі кожного споживача з використанням даних
про споживання попередніх років, виявленням фактів підозрілої нестабільності (істотних спадів або нарощування), не пов’язаних із сезонними коливаннями споживання або іншими об’єктивними факторами. Безпосередньо
факти крадіжок електроенергії під час планових і позапланових перевірок
виявляють працівники обленерго, обстежуючи засоби обліку споживачів
згідно з чинним законодавством України. Під час рейдової роботи викорис
товують комплекс обладнання, який складають зразкові лічильники, прилади вимірювання струму, прилади вимірювання залишкової намагніченості,
аналізатори спектра електромагнітного випромінювання тощо. Для створення достатньої доказової бази, необхідної під час розгляду оформлених
Про звернення депутатів Херсонської обласної ради … . URL: http://khor.gov.
ua/iv-sesiia-khersonskoi-oblasnoi-rady-viii-sklykannia (дата звернення: 28.03.2021).
2
Тимощук О. Зазнач. твір. URL: https://khoda.gov.ua/energokrad%
D1%96%D1%97-zagrozhujut-zdorov%E2%80%99ju-ta-zhittju-gromadjan (дата звернення: 29.03.2021).
3
Кримінальний кодекс України … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14 (дата звернення: 29.03.2021).
4
Там само.
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актів, усі порушення фіксують фото- та відеоапаратурою. Часто до обленерго звертаються громадяни, які повідомляють про підозру щодо можливих
незаконних дій своїх недисциплінованих сусідів.
У разі виявлення фактів крадіжки електроенергії шляхом безоблікового
користування, самовільного підключення до мереж, пошкодження приладів
обліку, зриву (пошкодження) пломби й інших дій споживача, що призводять до зниження показників роботи приладу обліку або мереж, працівники
розподільної компанії складають акт про порушення Правил роздрібного
ринку електричної енергії та, залежно від правопорушення, припиняють
електропостачання. На підставі акту працівники компанії обчислюють
розмір завданих збитків згідно з методикою, затвердженою відповідною
постановою НКРЕКП. Однак, слід наголосити на тому, що за фактами, де
сума збитків за розкрадання електричної енергії складає 113 500 грн і більше (ст. 1881 КК України передбачено кримінальну відповідальність), складно знайти особу, яка має відбути покарання за таке правопорушення.
Крім того, фахівці різних постачальників електроенергії для відкриття
кримінального провадження за цією статтею готують усі необхідні матері
али, подають клопотання до слідчих органів про необхідність проведення
певних слідчих дій із документування подібних правопорушень та інших
заходів із забезпечення кримінального провадження, однак, до кримінальної відповідальності розкрадачів не притягують. Минулого року за всіма
регіонами нашої держави за ст. 1881 КК України суд не ухвалив жодного
обвинувального вироку.
Потерпілим у кримінальних провадженнях за фактами розкрадання
електроенергії, її постачальникам, операторам системи розподілу та споживачам не забезпечено права на швидке, повне й неупереджене розслідування та судовий розгляд за відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди. Крім того, у єдиній нормі КК України (ст. 1881), що
визначає обмежений перелік протиправних дій із розкрадання електроенергії, узагалі не йдеться про обтяжливі обставини скоєння такого правопорушення посадовою особою з використанням службового становища, за
виготовлення, збут або використання пристроїв, які з метою розкрадання
електричної енергії блокують роботу приладів обліку тощо. Отже, навіть
якщо розкраданням електричної енергії завдано шкоди у великих чи особливо великих розмірах чи за інших обтяжливих обставин, то на кваліфікацію складу правопорушення це не вплине, і найсуворіше покарання за такі
дії винні несуть як за нетяжке правопорушення у вигляді обмеження волі до
трьох років. Проте, за аналогічних умов, крадіжку будь-якого іншого майна
(ч. 4 ст. 185 КК України), у законодавстві визначено як тяжке правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до
8 років 1.
Кримінальний кодекс України … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14 (дата звернення: 29.03.2021).
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Окремо слід наголосити, що згідно з положеннями Кодексу комерційного обліку електричної енергії, сторона, відповідальна за точку комерційного обліку, і/або сторона, що контролює об’єкт, на якому встановлено вузли обліку електроенергії, зобов’язані надавати безперешкодний доступ до
нього уповноваженим представникам контролюючих органів і зацікавленим сторонам упродовж робочого часу для проведення технічної перевірки
обладнання вузла обліку або зчитування показників з лічильників електроенергії 1.
Однак, відсутність механізму забезпечення такого права постачальникові чи операторові системи розподілу на практиці призводить до того,
що (з метою приховати факти розкрадання електроенергії й уникнути
відповідальності) споживач, який застосовує пристрій для зниження показників електролічильників, не допускає представників на об’єкт для перевірки вузлів обліку, а після складання відповідного акту про недопуск
і залишення контролюючим органом об’єкта перевірки, споживач демонтує
та приховує такий пристрій (високочастотний генератор, магніт і т. ін.), після чого дозволяє оглянути лічильник. Будь-яка відповідальність споживача-крадія за такі протиправні дії чи можливість їх попередження законом
не передбачені.
Як нам вбачається, головною перепоною в притягненні винних у цих
правопорушеннях до кримінальної відповідальності слід визнати відсутність у підрозділах поліції методичних матеріалів і навичок із розслідування
кримінальних проваджень за фактами розкрадань електроенергії та практики розгляду їх судами; недосконалість і неузгодженість правових норм,
відсутність їх офіційного тлумачення. Так, для притягнення до кримінальної відповідальності винних у розкраданні електроенергії, відповідно до
ст. 242 Кримінального процесуального кодексу України 2, слідчий або прокурор зобов’язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення
розміру матеріальних збитків, заподіяних таким правопорушенням.
Крім того, фахівці обленерго акцентують увагу на тому, що експерти
державних спеціалізованих судово-експертних установ МВС України та
Мін’юсту України не проводять експертиз щодо визначення розміру збитків, заподіяних розкраданням електроенергії. Експерти мотивують це тим,
що вартість такого товару, як електроенергія, не є предметом експертного
дослідження, оскільки на нього державою встановлено фіксовані ціни, а відомчі інструкції (для експертів) із цього питання відсутні.
Слід погодитись із тим, що в умовах сьогодення експертна практика
не повною мірою задовольняє потреби судово-слідчих органів, юридичних
Кодекс комерційного обліку … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v0311874-18 (дата звернення: 29.03.2021).
2
Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р.
№ 4651-VI (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
(дата звернення: 29.03.2021).
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осіб і звичайних громадян у розв’язанні нагального питання з оцінювання
якості й вартості продуктів енергетики. На сучасному етапі розвитку національної економіки вартість певних видів продуктів енергетики (природного
газу, продуктів його переробки тощо) оцінюють за загальною схемою з оцінювання рухомого майна (відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» 1). Загальні
вимоги, порядок, принципи, методичні підходи й методи оцінювання, база
оцінювання та види вартості мають відповідати регламенту Національного
стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 2.
Зазначимо, що відсутність методичних матеріалів із повним переліком
вихідних даних, необхідних для визначення ринкової вартості продуктів
енергетичного комплексу, спричиняє розбіжності у висновках експертів.
Крім того, оскільки предмет і задачі судової товарознавчої експертизи продуктів енергетики до сьогодні чітко не визначені, то питання, поставлені
перед експертами-товарознавцями в разі призначення такого роду експертизи, можуть перебувати за межами їх компетенції, а висновки мати таку
редакцію: «Не є можливим» 3. Розв’язання цієї проблеми потребує наукового обґрунтування окремих дефініцій і їх визначення; удосконалення сучасного законодавства щодо регулювання цього ринку (електричної енергії,
природного газу тощо); запровадження принципів незалежного оцінювання
ринку цього товару та послуг із його надання.
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується стратегічним
курсом на створення правової, демократичної держави. В Україні впроваджують радикальні соціально-економічні реформи, відбувається процес
демократизації всіх сторін суспільного життя, що неможливо без зміцнення законності та правопорядку, забезпечення надійної охорони конституційних прав і свобод громадян. Крім того, з 01.07.2019 р. в Україні розпочав роботу новий ринок електроенергії, основою якого є європейська
модель, що ефективно працює в Угорщині, Словаччині, Чехії, Німеччині,
Франції, країнах Балтії та Скандинавії. Запровадження новацій — процес
доволі складний, тому до сьогодні неврегульованими залишаються деякі
питання і спірні моменти щодо цього ринку послуг. Однак, беззаперечним
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Укра
їні : Закон України від 12.07.2001р. № 2568-ІІІ (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 29.03.2021).
2
Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» :
затв. Постановою КМУ від 10.09.2003 р. № 1440 (зі змін. та допов.). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 29.03.2021).
3
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних
досліджень та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення
судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Мін’юсту України від
08.10.1998 р. № 53/5 (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0705-98 (дата звернення: 5.03.2021).
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є факт: нова модель ринку електроенергії покликана створити в Україні
здорове конкурентне середовище для всіх учасників енергетичного процесу.
Зазначимо, що до 01.07.2019 р. в Україні діяла модель ринку електричної енергії «Енергетичний пул»: усі генеруючі компанії продавали електроенергію єдиному Державному підприємству «Енергоринок» за встановленими державою тарифами за відомим алгоритмом «витрати+». За таких
умов постачальники (зазвичай обленерго) могли купувати електроенергію
тільки у цього самого ДП «Енергоринок» за однаковими для всіх споживачів цінами, розрахованими за визначеною методикою.
Ця система мала багато недоліків через те, що ціну зумовлював не ринок (тобто баланс між пропозицією та попитом), а держава (штучно, через
єдиного регулятора — НКРЕКП). У такому аспекті ці товари не могли бути
об’єктами судового товарознавства. Однак, нова модель ринку енергетичного комплексу створила підґрунтя для іншого ставлення громадян до такого
виду товару та послуг з їх надання. Останнім часом до Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Міністерства юстиції України й решти експертних установ Мін’юсту
України активно надходять звернення юридичних осіб і звичайних громадян із проханням провести дослідження з визначення ринкової вартості
електроенергії, зазначеної у додатках до звернення.
Станом на сьогодні (за функціонування нової моделі) споживачів —
фізичних осіб ринку — захищено державою. НКРЕКП разом з урядом
визначили механізм, завдяки якому постачальники, що відокремилися від
обленерго, мають поставляти електроенергію населенню за тарифами, які
діяли в Україні раніше (незважаючи на те, що такі тарифи є нижчими за
їхню собівартість). Водночас фізичні особи можуть самостійно обирати постачальника, щоправда, уже за значно вищими, ринковими тарифами.
Для юридичних осіб діють ринкові механізми, а ціна електроенергії
залежить від кількох чинників: обсягів споживання; графіків оплати та
платіжної дисципліни; графіка споживання протягом доби тощо. Крім того,
постачальник може запропонувати кожному споживачеві індивідуальні
умови для співробітництва з урахуванням специфіки такого клієнта. Сьогодні в умовах щойно реформованого ринку електроенергії постачальники
зазвичай не пропонують фіксованих цін на електричну енергію, а укладають договори, зважаючи на оптові ціни на електроенергію на електроенергетичних біржах.
Окремо наголосимо, що роздрібний сучасний ринок можна розподілити
на дві частини: «універсальний» і «вільний» ринок. Особливості цих ринків
полягають у тому, що: «універсальний» ринок обмежено адміністративними межами регіональних областей (незалежно від власності електричних
мереж); «вільний» ринок обмежено територією України. Універсальна
послуга — це «енергія з доставкою», тому ціну універсальної послуги
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сформовано з урахуванням витрат на доставку енергії до споживача. Крім
того, на «вільному» ринку продають енергію без доставки, отже, ціна зазвичай не враховує вартості передавання та розподілу (хоча дозволені варіанти
врахування вартості доставки за вибором споживача).
Правові, економічні й організаційні засади функціонування ринку
електричної енергії визначає Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII
«Про ринок електричної енергії» (далі — Закон № 2019-VIII) 1. Цей Закон
регулює відносини, пов’язані з виробництвом, передаванням, розподілом,
купівлею-продажом, постачанням електричної енергії для забезпечення
надійного й безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації
витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище. Ринок допоміжних послуг — система відносин, що виникають у зв’язку з придбанням допоміжних послуг
у постачальників оператором системи передавання. У Законі № 2019-VIII
чітко визначено, що для забезпечення постачання електричної енергії споживачам постачальник універсальних послуг здійснює купівлю-продаж
електроенергії на ринку електричної енергії за вільними цінами.
Методику (порядок) розрахунку ціни електроенергії, запропонованої
постачальником універсальних послуг під час формування цін на універсальні послуги, затверджує регулятор — НКРЕКП 2.
Правову основу функціонування ринку електричної енергії складають:
Конституція України, Закон № 2019-VIII та інші Закони України («Про
комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного енергопотенціалу» 3, «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» 4, «Про природні монополії» 5, «Про захист економічної конкурен1
Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII
(зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (дата звернення: 29.03.2021).
2
Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : Закон України від 22.09.2016 р. № 1540-VIII (зі
змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 (дата звернення:
29.03.2021).
3
Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу : Закон України від 05.04.2005 р.
№ 2509-IV (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-15
(дата звернення: 29.03.2021).
4
Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання … . URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 (дата звернення: 29.03.2021).
5
Про природні монополії : Закон України від 20.04.2000 р. № 1682-III (зі
змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (дата звернення:
29.03.2021).
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ції» 1, «Про охорону навколишнього природного середовища» 2), а також
міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та інші нормативно-правові акти України.
Викладене вище свідчить про те, що визначення ринкової вартості
електричної енергії та послуг з її надання перебуває за межами компетенції експертів-товарознавців, оскільки механізм формування цін (тарифів)
на цей вид продукції контролює держава та затверджує НКРЕКП. Усунути
прогалини в оцінюванні продуктів енергетичного комплексу в експертній
судовій товарознавчій практиці допоможуть методичні рекомендації й методики з визначення ринкової вартості продуктів енергетики під час проведення судових товарознавчих експертиз, у яких необхідно: визначити
предмет, завдання, об’єкти дослідження цієї судової експертизи; виробити
підходи й методи до оцінювання їхньої вартості; обумовити асортимент товару, сформований на світовому ринку та на ринку України; чітко окреслити межі компетенції експертів-товарознавців.
Висновки. Маємо зазначити, що навіть коли розкраданням електричної енергії завдано шкоду у великих чи особливо великих розмірах або за
інших обтяжливих обставин, то на кваліфікацію складу правопорушення
це не вплине, а найсуворіше покарання за такі дії винні нестимуть як за
нетяжке правопорушення у вигляді обмеження волі до 3 років.
Зауважуємо, що відсутність методичних матеріалів із повним переліком
вихідних даних, необхідних для визначення ринкової вартості продуктів
енергетичного комплексу, спричиняє розбіжності у висновках експертів.
Розв’язання цієї проблеми потребує наукового обґрунтування окремих
дефініцій і їх визначення; удосконалення сучасного законодавства щодо
регулювання цього ринку (електричної енергії, природного газу тощо); запровадження принципів незалежного оцінювання ринку цього товару та
послуг з його надання.
Доведено, що усунути проблемне питання щодо оцінювання продуктів енергетичного комплексу в експертній судовій товарознавчій практиці
допоможуть методичні матеріали з визначення ринкової вартості продуктів енергетики для проведення судових товарознавчих експертиз, у яких
потрібно: визначити предмет, завдання, об’єкти дослідження цієї судової
експертизи; виробити підходи й методи до оцінювання їхньої вартості; обумовити асортимент товару, сформований на світовому ринку та на ринку
України; чітко окреслити межі компетенції експертів-товарознавців.
1
Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11.01.2001 р. № 2210III (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (дата звернення: 29.03.2021).
2
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від
25.06.1991 р. № 1264-XII (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1264-12 (дата звернення: 29.03.2021).
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Зважаючи на викладене вище, можна дійти такого висновку: визначення ринкової вартості електричної енергії та послуг з її надання перебуває
за межами компетенції експертів-товарознавців, оскільки механізм формування цін (тарифів) на цей вид продукції контролює держава та затверджує
регулятор — НКРЕКП.
References

Instruktsiia pro pryznachennia ta provedennia sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen ta Naukovo-metodychni rekomendatsii z pytan pidhotovky ta pryznachennia
sudovykh ekspertyz ta ekspertnykh doslidzhen : zatv. nakazom Min’iustu Ukrainy
vid 08.10.1998 r. № 53/5 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/z0705-98 (data zvernennia: 5.03.2021) [in Ukrainian].
Klymenko, N. I. (2007). Sudova ekspertolohiia. Kurs lektsii : navch. posib. Kyiv [in
Ukrainian].
Kodeks komertsiinoho obliku elektrychnoi enerhii : zatv. postanovoiu NKREKP vid
14.03.2018 r. № 311 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/v0311874-18 (data zvernennia: 29.03.2021) [in Ukrainian].
Kodeks system rozpodilu : zatv. postanovoiu NKREKP vid 14.03.2018 r. № 310 (zi
zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18 (data
zvernennia: 29.03.2021) [in Ukrainian].
Kryminalnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III (zi zmin.
ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (data zvernennia:
29.03.2021) [in Ukrainian].
Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 13.04.2012 r. № 4651VI (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data
zvernennia: 29.03.2021) [in Ukrainian].
Moisieiev, O. M. (2011). Ekspertni tekhnolohii: teoriia formuvannia ta praktyka zastosuvannia : monohraf. Kharkiv [in Ukrainian].
Natsionalnyi standart № 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav» : zatv. Postanovoiu KMU vid 10.09.2003 r. № 1440 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (data zvernennia: 29.03.2021)
[in Ukrainian].
NKREKP pochala ofitsiine rozsliduvannia porushen na rynku elektroenerhii, pro yaki
yshlosia u rozsliduvanni «Skhem» // Ofitsiinyi sait «Radio Svoboda». 11.03.2021.
URL:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-nkrekp-rozsliduvannya-elektroenerhiya/31145061.html (data zvernennia: 29.03.2021) [in Ukrainian].
Petrova, I. A. (2011). Pravovi ta protsesualni zasady sudovo-tovaroznavchykh ekspertyz
spozhyvchykh tovariv : monohraf. Kharkiv [in Ukrainian].
Pravyla rozdribnoho rynku elektrychnoi enerhii : zatv. postanovoiu NKREKP Ukrainy
vid 14.03.2018 r. № 312 (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/v0312874-18 (data zvernennia: 28.03.2021) [in Ukrainian].
Pro kombinovane vyrobnytstvo teplovoi ta elektrychnoi enerhii (koheneratsiiu) ta vykorystannia skydnoho enerhopotentsialu : Zakon Ukrainy vid 05.04.2005 r. № 2509IV (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-15 (data
zvernennia: 29.03.2021) [in Ukrainian].
Pro Natsionalnu komisiiu, shcho zdiisniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky
ta komunalnykh posluh : Zakon Ukrainy vid 22.09.2016 r. № 1540-VIII (zi zmin.
322

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19 (data zvernennia:
29.03.2021)[in Ukrainian].
Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy vid
25.06.1991 r. № 1264-XII (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1264-12 (data zvernennia: 29.03.2021) [in Ukrainian].
Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini : Zakon
Ukrainy vid 12.07.2001r. № 2568-III (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (data zvernennia: 29.03.2021) [in Ukrainian].
Pro pryrodni monopolii : Zakon Ukrainy vid 20.04.2000 r. № 1682-III (zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-14 (data zvernennia:
29.03.2021) [in Ukrainian].
Pro rynok elektrychnoi enerhii : Zakon Ukrainy vid 13.04.2017 r. № 2019-VIII (zi zmin.
ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19 (data zvernennia:
29.03.2021) [in Ukrainian].
Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 11.01.2001 r. № 2210-III
(zi zmin. ta dopov.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 (data
zvernennia: 29.03.2021) [in Ukrainian].
Pro zvernennia deputativ Khersonskoi oblasnoi rady VIII sklykannia do Kabinetu Ministriv Ukrainy shchodo zapobihannia vykradenniu elektrychnoi abo teplovoi
enerhii shliakhom yii samovilnoho vykorystannia : rishennia IV sesii oblasnoi
rady VIII sklykannia vid 05.02.2021 r. № 103. URL: http://khor.gov.ua/iv-sesiia-khersonskoi-oblasnoi-rady-viii-sklykannia (data zvernennia: 28.03.2021) [in
Ukrainian].
Simakova-Iefremian, E. B. (2016). Kompleksni sudovo-ekspertni doslidzhennia: teoriia
ta praktyka : monohraf. Kharkiv [in Ukrainian].
Pyrih, I. V. (2015). Teoretyko-prykladni problemy ekspertnoho zabezpechennia dosudovoho rozsliduvannia : monohraf. Dnipropetrovsk [in Ukrainian].
Stepaniuk, R. L. (2012). Kryminalistychne zabezpechennia rozsliduvannia zlochyniv,
vchynenykh u biudzhetnii sferi Ukrainy ; za zah. red. d-ra yuryd. nauk, prof.
A. F. Volobuieva. Kharkiv [in Ukrainian].
Tymoshchuk, O. (2019). Enerhokradii zahrozhuiut zdorov’iu ta zhyttiu hromadian.
09.08.2019. URL: https://khoda.gov.ua/energokrad%D1%96%D1%97-zagrozhujut-zdorov%E2%80%99ju-ta-zhittju-gromadjan (data zvernennia: 29.03.2021)
[in Ukrainian].
Shepitko, V. Yu. (2007). Kryminalistychna taktyka (systemno-strukturnyi analiz) :
monohraf. Kharkiv [in Ukrainian].
Shcherbakovskyi, M. H. (2015). Provedennia ta vykorystannia sudovykh ekspertyz u kryminalnomu provadzhenni : monohraf. Kharkiv [in Ukrainian].
Volobuiev, A. F. (2000). Problemy metodyky rozsliduvannia rozkradan maina v sferi pidpryiemnytstva : monohraf. Kharkiv [in Ukrainian].

И. А. Петрова, В. Н. Фесюнин, О. С. Донцова
Место судебной товароведческой экспертизы в предупреждении
правонарушений на розничном рынке электроэнергии
Подчёркнуто, что угрожающая динамика ежегодного увеличения количества фактов порчи и воровства энергооборудования, кражи электрической энергии, самопроизвольного подключения к электросетям может
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привести к разбалансированию и разрушению электрической отрасли не
только отдельной области, но и страны в целом. Обращено внимание
на то, что на сдерживание этой опасной динамики направлены нормативно-правовые акты, осуществляющие государственное регулирование
в сфере энергетики, которые, к сожалению, не обеспечивают стабильной
безопасности в этой сфере. Констатировано, что для открытия уголовного производства по статье 1881 Уголовного кодекса Украины специалисты различных поставщиков электрической энергии подготавливают все
необходимые материалы, подают ходатайства следственным органам
о необходимости проведения тех или иных следственных действий, однако,
в итоге нарушителей к уголовной ответственности так и не привлекают.
Установлено, что главным препятствием в привлечении виновных в этих
нарушениях к уголовной ответственности следует признать отсутствие
в подразделениях полиции методических материалов и навыков в расследовании уголовных производств по фактам хищения электрической энергии
и практики их рассмотрения судами.
Доказано, что отсутствие методических материалов с полным перечнем исходных данных, необходимых для определения рыночной цены
продуктов энергетического комплекса, приводит к расхождениям в заключениях экспертов. Решить проблемный вопрос оценивания продуктов
энергетического комплекса в экспертной практике помогут новые методики определения рыночной цены продуктов энергетики при проведении
судебных товароведческих экспертиз. Предложено определить предмет,
задачи, объекты исследования этой судебной экспертизы; выработать
подходы и методы к оцениванию их стоимости; оговорить ассортимент
товара, сформировавшийся на этом рынке в мире и в Украине; чётко обозначить границы компетенции экспертов-товароведов. Акцентировано,
что определение рыночной цены электрической энергии и стоимости услуг
по её предоставлению выходит за пределы компетенции экспертов-товароведов, поскольку механизм формирования цен (тарифов) на этот вид
продукции контролирует государство и утверждает регулятор — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Ключевые слова: электрическая энергия, правонарушения, государственное регулирование, ответственность, стоимость, судебно-товароведческая экспертиза.
І. Petrova, V. Fesiunin, O. Dontsova
Place of forensic commodity expertise in the prevention of offenses
in the retail electricity market
The article emphasizes that the threatening dynamics of the annual
increase in the facts of damage and theft of energy equipment, theft of electrical
energy, spontaneous connection to electrical grids can lead to imbalance and
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destruction of the electrical industry not only in a separate region, but also in
the country as a whole. Attention is drawn to the fact that regulatory legal acts
are aimed at curbing this dangerous dynamic, that carry out state regulation in
the energy sector which, unfortunately, do not ensure stable security in this area.
It is stated that specialists from different suppliers of electric energy prepare all
the necessary materials to open criminal proceedings under Article 1881 of the
Criminal Code of Ukraine, submit petitions to the investigating authorities about
the need to carry out certain investigative actions, however, violators are not
prosecuted. It was found that the main obstacle in bringing the perpetrators of
these violations to criminal responsibility is the lack of methodological materials
and skills in the police units in the investigation of criminal proceedings on the
facts of theft of electrical energy and the practice of their consideration by courts.
It has been proved that the lack of methodological materials with a complete
list of initial data that are necessary to determine the market price of products
of the energy complex leads to discrepancies in conclusions of experts. New
methods for determining the market price of energy products during forensic
commodity examinations will help to resolve the issue of assessing the products
of the energy complex in expert practice. It is proposed to determine the subject,
tasks, object of research of this forensic examination; outline possible approaches
and methods for assessing their value; establish the assortment of goods that has
formed in this market in the world and in Ukraine; clearly identify the boundaries
of competence of commodity experts. It is emphasized that the determination of
the market price for electricity and the cost of services for its provision goes
beyond the competence of commodity experts, since the mechanism for setting
prices (tariffs) for this type of product is controlled by the state and approved by
the Regulator – National Energy and Utilities Regulatory Commission.
Keywords: electric energy, offenses, state regulation, responsibility, cost,
forensic commodity examination.
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Особливості судової експертизи
об’єктів інтелектуальної власності
в Україні та за кордоном
Розглянуто здійснення експертизи об’єктів інтелектуальної власності
в Україні, а також участь експерта в судовому засіданні за кордоном.
Об’єкти інтелектуальної власності належать до різноманітних галузей
мистецтва, науки, техніки й ремесла, тому ефективність розгляду справ,
пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності, залежить від залучення фахівців, які мають спеціальні знання в певній галузі,— для повного та всебічного дослідження предмета експертизи й надання висновку
експерта. З’ясовано особливості проведення судової експертизи об’єктів
інтелектуальної власності в Україні та визначено формальні вимоги до судового експерта в Україні й іноземних державах.
Ключові слова: судова експертиза, інтелектуальна власність, літературні твори, торговельна марка, судовий експерт, суд.
Постановка наукової проблеми. Одним із пріоритетних напрямів
державної політики є охорона права інтелектуальної власності, оскільки
розвиток цієї сфери активізує інновації в усіх галузях, підносить на новий
щабель економіку країни, забезпечуючи їй гідне місце на міжнародному
рівні. Зростання наукового потенціалу не тільки сприяє модернізації Укра
їни в різних сферах науки та техніки, а й зміцнює її обороноздатність і національну безпеку.
Сьогодні спостерігається негативний стан дотримання законодавства,
яке регулює питання інтелектуальної власності, збільшується кількість
порушень відповідних прав. Причиною такого стану є недосконалість механізму правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності у сфері
наукової діяльності, неврегульованість питання правової охорони наукових
відкриттів тощо. У січні 2020 року Європейська комісія оприлюднила звіт
© С. М. Науменко,
Л. В. Золота, 2021
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про захист і забезпечення прав інтелектуальної власності у третіх країнах,
згідно з яким, попри всі превентивні заходи, наша держава вже вкотре опинилася серед країн, що мають серйозні системні проблеми в галузі охорони
й захисту прав інтелектуальної власності та завдають значної шкоди економічним інтересам ЄС.
Судова експертиза відіграє пріоритетну роль у впровадженні передових досягнень науки й техніки та сприяє надійності системи доказування
у справі. У деяких випадках призначення та проведення судової експертизи
є не лише необхідним, а єдиним можливим засобом з’ясувати істину й вирішити судовий спір.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемні питання
здійснення судової експертизи вивчали такі науковці, як П. П. Крайнєв,
О. М. Клюєв, Е. Б. Сімакова-Єфремян, В. Л. Федоренко, Н. В. Кісіль,
О. Ф. Дорошенко, О. П. Орлюк та ін. 1
Метою статті є з’ясування особливостей здійснення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності в Україні та формальні вимоги до
судового експерта в Україні й іноземних державах.
Викладення основного матеріалу дослідження. Особливості змісту
прав на об’єкти інтелектуальної власності обумовлюють певну специфіку
проведення процедури розв’язання спорів, що виникають у процесі створення та використання цих об’єктів. Важливою складовою таких спорів
є те, що вони стосуються спеціальних знань, які вимагають особливої
компетенції у різних галузях науки і техніки, мистецтва і ремесла. Тобто
такі спори переважно не вирішуються без застосування спеціальних знань
у певній галузі та, відповідно, потребують залучення експертів і проведення судової експертизи й експертних досліджень.
Див.: Крайнєв П. П., Ковальова Н. М., Мельников М. В. Судові експертизи
у сфері інтелектуальної власності ; за ред. П. П. Крайнєва. Вінниця. 2008. 376 с. ;
Столітній шлях судової експертизи в Україні, 1918—2018 рр.: монографія. ;
авт.-уклад.: О. М. Клюєв, О. П. Угровецький, Е. Б. Сімакова-Єфремян ; за ред.
О. М. Клюєва. Харків, 2018. 335 с. ; Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта ; авт.-уклад.: Л. М. Головченко, А. І. Лозовий, Е. Б. Сімакова-Єфремян
та ін. Харків, 2016. 928 с. ; Федоренко В. Л., Тимощик Л. П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності: генезис, поняття, класифікація та система [Електронний ресурс]. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2019.
№ 1 (3). С. 11—52. DOI: https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-11-52 (дата
звернення: 12.03.2021) ; Кісіль Н. В. Сутність і зміст судово-експертної діяльності
у сфері інтелектуальної власності. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків, 2015. № 15. С. 346—354 ; Дорошенко О. Ф. Процесуальні права та обов’язки судового експерта. Питання інтелектуальної власності : зб. наук. пр. НДІІВ АПрН України за 2007 рік. Київ, 2007. № 5. С. 4—25 ;
Орлюк О. П., Дорошенко О. Ф. Проблемні питання проведення судової експертизи
об’єктів інтелектуальної власності. Юридичний радник. 2006. № 3. С. 88—89.
1
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Правові, організаційні та фінансові основи судово-експертної діяльності визначає Закон України «Про судову експертизу» 1.
Судова експертиза з питань інтелектуальної власності є доволі новим
видом судової експертизи, який утвердився в Україні 2001—2002 рр. і роз
вивається до сьогодні 2.
До цього вже існувала певна практика проведення експертиз у цій
сфері. Як писав відомий науковець у сфері експертизи з питань інтелектуальної власності П. П. Крайнєв, упродовж 1980—1990-х рр. районні
народні суди та слідчі органи призначали (як зазначено у відповідних
процесуальних документах) економічну, патентно-економічну, технічну
експертизи. Завданням експертизи найчастіше було встановити факт використання винаходів позивачів, визначити розмір авторської винагороди
за використання винаходів за авторським свідоцтвом, обрахувати економічний ефект від використання винаходів або впровадження раціоналізаторських пропозицій 3.
В Україні для здійснення такої судової експертизи у структурі Міністерства юстиції діє спеціалізований Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності, а також судові експерти державних спеціалізованих установ і судові експерти, які не є працівниками
зазначених установ, які здійснюють експертну діяльність щодо творів літератури, мистецтва, науки, техніки, ремесла.
Міністерство юстиції організовує експертне забезпечення правосуддя
та проведення науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, забезпечує ведення Реєстру методик
проведення судових експертиз і Державного реєстру атестованих судових
експертів, сприяє роботі Центральної експертно-кваліфікаційної комісії
при Міністерстві юстиції, основними функціями якої є проведення атестації фахівців з метою присвоєння (підтвердження) кваліфікації судового експерта, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, та розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів.
Метою діяльності спеціалізованих судово-експертних установ є задоволення потреб органів дізнання, досудового слідства, суду, інших державних органів і надання державних послуг юридичним та фізичним особам із
забезпечення їх незалежною, кваліфікованою й об’єктивною експертизою,
зокрема, щодо питань інтелектуальної власності.
Предметом судової експертизи у сфері інтелектуальної власності
Н. В. Кісіль називає фактичні дані й обставини справи про властивості,
ознаки, закономірності створення та використання об’єктів інтелектуальної
Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (дата звернення: 19.03.2021).
2
Федоренко В. Л., Тимощик Л. П. Зазнач. твір. DOI: https://doi.org/10.32689/26179660-2019-3-1-11-52 (дата звернення: 12.03.2021).
3
Крайнєв П. П., Ковальова Н. М., Мельников М. В. Зазнач. твір.
1
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власності, їх вартість, завдані збитки й економічні операції щодо цих об’єктів, які мають значення для досудового розслідування чи судового прова
дження та які визначають шляхом застосування спеціальних знань у визначеному законом порядку 1.
Л. Гула стверджує, що особи, які займаються досудовим розслідуванням або наділені виключними повноваженнями на здійснення правосуддя, не володіють спеціальними знаннями у сфері інтелектуальної
власності, а тому не можуть і не повинні об’єктивно оцінювати докази
з погляду спеціальних знань. У такому разі виникає потреба залучення
до справи осіб, які мають спеціальні знання й відповідну кваліфікацію
в цій галузі 2.
Призначення та проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності здійснюють за правилами, передбаченими для будь-яких видів експертиз. Проте, залежно від змісту поставленого експертного завдання, можливі певні відмінності в змісті та структурі експертного висновку. Сьогодні
експертизу у сфері інтелектуальної власності зараховано до класу судових
експертиз, у межах якого виокремлено такі експертні спеціальності:
13.1.1 Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами та
інші;
13.1.2 Дослідження, пов’язані з комп’ютерними програмами й компіляціями даних (базами даних);
13.2 Дослідження, пов’язані з виконаннями, фонограмами, відеограмами, програмами (передачами) організацій мовлення;
13.3 Дослідження, пов’язані із винаходами і корисними моделями;
13.4 Дослідження, пов’язані з промисловими зразками;
13.5.1 Дослідження, пов’язані із сортами рослин;
13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями;
13.8 Дослідження, пов’язані з комерційною таємницею (ноу-хау) і раціоналізаторськими пропозиціями;
13.9 Економічні дослідження у сфері інтелектуальної власності 3.
Під час проведення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності з’ясовують обставини, що підлягають доказуванню, а саме: вид
і розмір збитків, завданих правовласникові об’єкта інтелектуальної
власності, обсяг відтворення об’єктів інтелектуальної власності, спосіб їх
Кісіль Н. В. Зазнач. твір. С. 346.
Гула Л. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності як одне із джерел доказів у кримінальному провадженні. 2017. С. 255—260.
3
Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну
комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів : наказ
Мін’юсту України від 03.03.2015 р. № 301/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0249-15 (дата звернення: 20.03.2021).
1
2
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використання тощо. Важливим зауваженням є те, що у кримінальному процесі визначення розміру матеріальних збитків і шкоди немайнового характеру, заподіяної кримінальним правопорушенням, є підставою для обов’язкового залучення експерта 1.
Так, судові експертизи, пов’язані з авторським правом і суміжними правами, призначають у разі: вирішення судом питання про порушення прав
власника авторських прав; визнання використання твору тощо. Судова експертиза вирішує такі завдання: визначає ознаки оригінальності та творчого
характеру, оригінальності назви твору, факту використання твору та способу його використання.
Судові експертизи засобів індивідуалізації призначають, коли суд вирішує питання про порушення прав власника торговельної марки, комерційного позначення, фірмового найменування чи особи, об’єднання осіб, які
виготовляють товар під зареєстрованим географічним зазначенням. Основними завданнями судової експертизи при цьому є визначення: тотожності
різних засобів індивідуалізації чи схожості настільки, що їх можна сплутати; можливості введення в оману споживача щодо товару, послуги або
особи.
Захист об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється шляхом
проведення атестованими судовими експертами судових експертиз та експертних досліджень. Судовий експерт — єдиний суб’єкт судової експертизи. Формальні вимоги до судового експерта в Україні існують, і вони
надзвичайно суворі. Зважаючи на те, що об’єкти інтелектуальної власності
належать до різноманітних галузей мистецтва, науки, техніки та ремесла,
ефективний розгляд справ, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної
власності, для повного й усебічного дослідження предмета експертизи та
надання висновку експерта можливий лише у разі залучення фахівців, які
мають спеціальні знання в певній галузі.
Як зазначає О. Ф. Дорошенко, після призначення експертизи та прийняття її до проведення особа, що володіє спеціальними знаннями, набуває
процесуального статусу судового експерта — з усіма правами, обов’язками
та відповідальністю, що випливають із нього. При цьому слід розуміти, що
головною функцією судового експерта є надання письмового висновку на
підставі проведеного із застосуванням спеціальних знань дослідження наданих на експертизу об’єктів 2.
Висновок експерта у сфері інтелектуальної власності є самостійним
джерелом доказів у різних видах судочинства. Судові експертизи у сфері
інтелектуальної власності переважно призначають, вирішуючи питання за
такими категоріями спорів, як визнання права на об’єкти інтелектуальної
власності та порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності.
1
2

Гула Л. Зазнач. твір. С. 255.
Дорошенко О. Ф. Зазнач. твір. С. 8.
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Судовий експерт є самостійним суб’єктом процесу, що має власний
обсяг процесуальних прав та обов’язків, які відрізняють його від решти
учасників процесу. Основні права, обов’язки й вимоги до судового експерта закріплено в розд. ІІ Закону «Про судову експертизу». Крім того,
розд. VI Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію
при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів передбачає підстави притягнення судового експерту до дисциплінарної відповідальності.
У ст. 10 Закону «Про судову експертизу» обумовлено, що «судовими
експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень
не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали
кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності» 1. Співробітники
спеціалізованих державних експертних установ в обов’язковому порядку
здійснюють лише декілька видів експертиз, що належать до криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних. Такі вимоги не розповсюджуються на експертизу у сфері об’єктів інтелектуальної власності.
Як уже йшлося вище, для того щоб займатися експертною діяльністю,
експерт має пройти відповідну процедуру атестації та скласти кваліфікаційний іспит. Крім того, згідно із законодавством України, основними
принципами, на яких базується судово-експертна діяльність, є незалежність судового експерта від суду й органів досудового розслідування, компетентність судового експерта, обґрунтованість, об’єктивність та повнота
експертного дослідження, можливість перевірити результати досліджень
і призначити повторну експертизу, дотримання безпеки та прав експерта
під час проведення дослідження.
Якщо аналізувати іноземний досвід судово-експертної діяльності, то далеко не в усіх країнах законодавство чітко визначає критерії компетентності
судового експерта, що іноді ускладнює процес здійснення такої діяльності.
Наприклад, у США відсутність формальних вимог до експерта призводить
до того, що представники сторін під час допиту спеціально ставлять питання, які підтверджують компетентність експерта або, навпаки, викликають
сумніви як у досвідченості експерта, так і в надійності застосованих ним
методик проведення дослідження. Як зазначає І. В. Решетнікова, коли сторона збирається притягнути до судового засідання експерта, вона повинна
надати протилежній стороні експертний висновок і додати до нього всі розрахунки, плани тощо 2.
В Англії діє спеціалізований Суд з питань інтелектуальної власності.
Закон про патенти 1977 р. та Європейська Патентна конвенція визначають
Про судову експертизу ... . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
(дата звернення: 19.03.2021).
2
Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. Екатеринбург.
1997. С. 34—41.
1
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експерта з питань інтелектуальної власності як фахівця у галузі мистецтва,
інакше кажучи — як кваліфіковану особу. Більшість доказів у патентних
спорах містять саме думки експертів. У деяких випадках експертові бракує власного досвіду, тому він повинен посилатися на авторитетні джерела,
узагальнити досвід інших людей 1.
Цивільне процесуальне законодавство Франції передбачає, що експертизу можна призначити за будь-якої ситуації, коли суддя не має доволі складових для винесення рішення у справі. Саме тому експертизу розуміють
як надання доказів і як допомогу у винесенні рішення, як слідчу дію, що її
здійснює технічний спеціаліст, потреба в якому виникла до чи під час судового розгляду, з використанням технічних прийомів, з метою надання допомоги судді, але не усуваючи його від розв’язання завдання 2. Цікаво, що
французькі експерти є дійовими особами, які беруть участь у примиренні
сторін, тобто експерт є медіатором сторін, з якими він зустрічається, опитує, вислуховує та знайомить із записами; саме він має виграшну позицію
для спрощення процедури укладання мирової угоди.
Висновки. У світлі судової реформи в Україні та перспективи започаткування Вищого суду з питань інтелектуальної власності, судова експертиза у цій сфері однаково залишається необхідним і часто єдиним джерелом
доказу у справах про порушення майнових та особистих немайнових прав
авторів, прав промислової власності, адже судовий експерт надає об’єктивний і належно обґрунтований висновок, що є або буде предметом судового розгляду. Саме атестований судовий експерт несе відповідальність за
якість і об’єктивність судової експертизи у сфері інтелектуальної власності
в Україні. За кордоном атестовані судові експерти з питань інтелектуальної
власності є рідкістю. Відповідні дослідження для судів проводять експерти,
кандидатури яких призначає суд.
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С. М. Науменко, Л. В. Золотая
Особенности судебной экспертизы объектов
интеллектуальной собственности в Украине и за рубежом
Рассмотрены вопросы осуществления экспертизы объектов интеллектуальной собственности в Украине, а также участие эксперта в судебном заседании за рубежом. Объекты интеллектуальной собственности
относятся к различным областям искусства, науки, техники и ремесла,
эффективное рассмотрение дел, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности, для полного и всестороннего исследования предмета экспертизы и дачи заключения эксперта возможно только в случае
привлечения специалистов, обладающих специальными знаниями в определённой области.
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Цель статьи — выяснить особенности осуществления судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности в Украине и формальные требования к судебному эксперту в Украине и иностранных государствах.
Одно из приоритетных направлений государственной политики —
охрана прав интеллектуальной собственности, поскольку развитие этой
сферы активизирует инновации во всех отраслях, поднимая на новый уровень экономику страны и обеспечивая ей достойное место на международном уровне. В свою очередь повышение научного потенциала не только
способствует модернизации Украины в различных сферах науки и техники,
но и укрепляет её обороноспособность и национальную безопасность.
Сегодня наблюдается негативное состояние соблюдения законодательства, регулирующего вопросы интеллектуальной собственности,
увеличивается количество нарушений соответствующих прав. Причиной
такого состояния является несовершенство механизма правовой охраны
и защиты прав интеллектуальной собственности в сфере научной деятельности, неурегулированность вопроса о правовой охране научных открытий и т. п. В январе 2020 г. Европейская комиссия опубликовала отчёт
о защите и обеспечении прав интеллектуальной собственности в третьих
странах, согласно которому (несмотря на все превентивные меры) Украина в очередной раз оказалась среди стран с серьёзными системными проблемами в области охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, наносящими существенный ущерб экономическим интересам ЕС.
Судебная экспертиза играет приоритетную роль во внедрении передовых достижений науки и техники и способствует надёжности системы
доказывания по делу. В некоторых случаях назначение и проведение судебной экспертизы не только необходимо, но и единственно возможно для
установления истины и решения судебного спора.
Ключевые слова: судебная экспертиза, интеллектуальная собственность, литературные произведения, торговая марка, судебный эксперт,
суд.
S. Naumenko, L. Zolota
Features of intellectual property analysis
in Ukraine and abroad
Issues on the implementation of intellectual property analysis in Ukraine, as
well as a forensic expert participation in court hearing abroad were considered.
Intellectual property objects belong to a variety of types of art, science,
technology and crafts, effective consideration of cases related to protection
of intellectual property rights, for a complete and comprehensive study of the
subject of examination and providing an expert's concusion becomes possible
only in case of attracting specialists, who have special knowledge in a particular
field.
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The article purpose is to define features of intellectual property analysis in
Ukraine and formal requirements for a forensic expert in Ukraine and foreign
states.
One of the priority directions of state policy is the protection of intellectual
property rights, as the development of this area stimulates innovation in all fields
by increasing the country's economy to a new level, and providing it a rightful
place at the international level. Also, an increase of scientific potential not only
promotes Ukraine's modernization in various fields of science and technology
but also increases its defense capability and national security.
Today there is a negative state of compliance with the legislation regulating
intellectual property issues, the number of violations of relevant rights is
increasing. The reason for such a state is the imperfection of the mechanism
of legal protection and protection of intellectual property rights in the field
of scientific activity, failure to resolve the issue regarding legal protection of
scientific advances, etc. In January 2020, the European Commission made
a publication of a report on protection and ensuring intellectual property rights
in third countries, according to which (despite all preventive measures) our
country was already on the list of countries, where there are serious systematic
problems in the field of defense and protection of intellectual rights, causing
significant damage to the economic interests of the EU.
Forensic science plays a priority role in introducing advanced achievements
of science and technology and promotes the reliability of the proof system in the
case. In some cases, the appointment and conduct of a forensic examination are
not only necessary but also the only possible means of establishing the truth and
solving a litigation.
Keywords: forensic science, intellectual property, literary works, trademark,
forensic expert, court.
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Особливості товарознавчого дослідження
м’яких та корпусних меблів
Основним завданням, яке вирішують експерти під час дослідження меблів, є визначення їхньої якості, зумовлене комплексом споживчих
властивостей, що формуються у процесі їх виготовлення й експлуатації.
Метою цієї статті є вивчення основних ознак, які дають змогу виявити фальсифікацію або підробку меблів, і вимог до маркування.
Під час виконання судово-товарознавчої експертизи меблів слід проводити їх дослідження, використовуючи метод органолептичного огляду та
лінійних вимірювань і метод порівняльного дослідження для встановлення
відповідності виробу нормативним вимогам, що висувають до виробів цієї
товарної групи.
Ключові слова: корпусні меблі, м’які меблі, дефекти, шухляди, декоративна фурнітура, кріпильні матеріали.
Постановка наукової проблеми. У сучасному світі меблі — це не
тільки життєва необхідність, а й предмет розкоші, ексклюзивна частина
інтер’єру. Незважаючи на економічні й політичні негаразди, у нашій країні спостерігається збільшення виробництва меблів, покращення якості їх
асортименту.
Станом на сьогодні вітчизняна продукція ще не може в повному обсязі
конкурувати із закордонною. Однак, останнім часом ринок меблів України
дедалі більше наповнюється меблевими товарами вітчизняних виробників,
які намагаються задовольнити потреби сучасних споживачів, проте, ще
є чого вчитися в іноземних конкурентів. Україна імпортує меблі здебільшого з Польщі, Італії та Німеччини, а кількість імпортних поставок перебуває
на високому рівні.
© В. В. Серединський,
І. М. Новицька, 2021
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Особливість дослідження меблів зумовлена різноманітністю матері
алів, із яких виготовляють товар. Основним завданням, яке вирішують експерти під час дослідження меблів, є визначення якості виробів, зумовлене
комплексом споживчих властивостей, що формуються у процесі їх виготовлення й експлуатації.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Деякі положення експертизи меблів досліджували у своїх роботах О. О. Желавська 1, І. М. Байдакова,
Л. М. Губа, Г. М. Кожушко, О. І. Передрій, С. В. Ягелюк 2 та ін., проте,
вони не розглядали повний спектр судово-товарознавчої експертизи меблів,
а відсутність єдиного визначеного регламенту проведення судово-товарознавчої експертизи меблів ускладнює проведення подібних досліджень.
Метою статті є вивчення основних ознак, які дають змогу виявити
фальсифікацію або підробку меблів, визначити основні характеристики товарів цієї групи та вимоги до їх маркування, а також алгоритм дій під час
дослідження м’яких і корпусних меблів.
Викладення основного матеріалу дослідження. Вибір номенклатури
показників, за якими проводять дослідження якості меблевих виробів, фахівці здійснюють згідно з ДСТУ 16371-93 «Меблі. Загальні технічні умови», ГОСТ 20400-80 «Продукція меблевого виробництва. Терміни та визначення».
Меблі класифікують за різними ознаками. Наведемо основні з них:
• за експлуатаційними властивостями (побутові, офісні, для закладів
громадського харчування, будинків відпочинку, санаторіїв, дачні);
• за конструкцією (корпусні, збірні, збірно-розбірні, нерозбірні,
умонтовані, секційні, навісні, гнуті, плетені);
• за видом матеріалу виготовлення (дерев’яні, полімерні, металеві,
комбіновані);
• за видом виробу (шафи, комоди, серванти, тумби, столи, ліжка, дивани, табуретки, стільці, крісла, трюмо, трельяжі, лавки);
• за функціональними ознаками (для сидіння; лежання; роботи;
зберігання одягу, посуду, книг);
• за комплектністю (одинична, комплектна);
• за характером виробництва (експериментальна, серійна, масова);
• за методом виробництва (столярна, гнута, плетена, пресована, формована, штампована, лита);
• за величиною деформації м’якого елемента (жорстка, м’яка) 3.
1
Желавська О. О. Розрахунок втрати якості непродовольчих товарів у зв’язку
з їх зносом та наявністю дефектів : метод. рек. Київ, 2011. 34 с.
2
Байдакова І. М., Губа Л. М., Кожушко Г. М., Передрій О. І., Ягелюк С. В. Товарознавство непродовольчих товарів : підруч. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 ч. Ч. І.
Луцьк, 2014. 355 с.
3
Алексеев Н. С. Товароведение хозяйственных товаров : учеб. для вузов : в 2 т.
3-е изд., испр. и доп. Москва, 1989.
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Зупинимось докладніше на особливостях товарознавчого дослідження
м’яких і корпусних меблів.
Дослідження виробництва й визначення якості м’яких і корпусних меб
лів — складний процес, який потребує спеціальних знань. Під час виконання судово-товарознавчої експертизи меблів пропонується проводити їх
дослідження в такій послідовності:
1. Методом органолептичного огляду та лінійних вимірювань встановлюють товарні характеристики виробу (сорт, модель, конструкція, вживані
матеріали), розмірні ознаки, вади (дефекти, їх розташування, ступінь
виявлення), причину виникнення дефектів і їх характер (сировинний,
виробничий, експлуатаційний).
2. Методом порівняльного дослідження встановлюють відповідність
чи невідповідність досліджуваного виробу нормативним вимогам,
що існують для виробів цієї товарної групи, наявність вад напівфабрикату, якість виконання процесу сушки деревини, якість виконання процесу розпилювання деревини й виготовлення деталей, якість виконання процесу виготовлення каркаса, якість виконання процесу оббивання
м’яких меблів та оздоблення корпусних меблів.
Дослідження конкретного виробу починають із його ретельного огляду
експертом-товарознавцем. У результаті проведеного огляду фахівець встановлює товарні характеристики виробу (колір, модель, обробку деревини,
марку комплектуючих деталей, сорт виробу), спосіб розкрою оббивної
тканини для м’яких меблів, розмірні дані, що дають змогу класифікувати
об’єкт.
Наступним етапом є огляд виробу на наявність дефектів. Для визначення ступеня їх вираження необхідно визначити місце розташування.
Встановлюють характер дефектів матеріалів, із яких виготовлено меблевий виріб, або які утворилися під час зберігання, транспортування
й експлуатації, і їх вплив на якість виробу (прихований дефект, значний,
малозначний, усувний, неусувний, критичний). На практиці відсоток
зносу можна розрахувати, зважаючи на строк експлуатації або конкретні
дефекти: потертості й подряпини, відколи на крайках деталей, порушення клейових з’єднань, наявність щілин і зазорів, деформування м’яких
елементів, розриви оббивки по швах, наскрізні тріщини й набрякання матеріалу тощо.
Під час проведення судово-товарознавчої експертизи експерт-товарознавець має враховувати, що руйнування меблів може відбуватись і через неправильний догляд за ними, помилки під час чищення й експлуатації
(рис. 1).
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Фактори, які спричиняють
зниження якості корпусних меблів
внаслідок нехтування рекомендаціями щодо їх експлуатації
Удари та
механічні
пошкодження
меблів під час
транспортування, установки
й експлуатації

Пряме потрап
ляння сонячних
променів і світла
освітлювальних
приладів на поверхню виробу;
встановлення
меблів від
джерел тепла на
відстані менше
ніж 0,5 м

Встановлення
меблів на нерівну
поверхню,
перекоси;
деформування
та зміна кольору
внаслідок
потрапляння води
на ДСП та ін.

Рис. 1. Перелік факторів, що знижують якість меблів
під час експлуатації
Особливості дослідження м’яких меблів
Найголовнішими класифікаційними ознаками м’яких меблів є функціональне призначення та наявність м’якого елемента (від і до IV категорії
м’якості). До м’яких меблів висувають низку вимог, дотримання яких забезпечує задоволення конкретних потреб споживача згідно з їх призначенням.
Ці вимоги стосуються дотримання показників якості, регламентованих нормативною документацією, та оцінювання якості виробів за об’єктивними
технічними, економічними й органолептичними властивостями, які об’єднують у такі групи: архітектурно-художні (естетичні); економічність (ціна
виробу, ціна споживання); комфортабельність та ергономічність (функціональне вирішення виробу); сучасність конструкції; відповідність вимогам
ДСТУ; безпечність (екологічність і гігієнічність); надійність, довговічність
та ремонтопридатність 1.
Виробництво м’яких меблів здійснюють поетапно. Етап перший — виготовлення каркаса. Етап другий — обтягування (оббивка) виробу. Оскільки фабричний процес є організованим циклом робіт, то етапи виробництва
мають чітку послідовність.
Для виготовлення каркаса використовують дерев’яний брус (натуральну деревину), ДСП, ДВП. Натуральна деревина привертає особливу увагу
1
Дослідження показників якості при виробництві меблів. 2014. URL:
https://student.zoomru.ru/tovar/dosldzhennya-pokaznikv-yakost-pri-virobnictv/
280516.3319781.s1.html (дата звернення: 25.02.2021).
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експерта-товарознавця (передусім технологія сушки бруса). Така увага
цілком виправдана, оскільки саме цей процес безпосередньо пов’язаний
з якістю кінцевого виробу. Досліджуючи технологічний процес сушки, експерт-товарознавець зупиняється на його особливостях. Якщо процес сушки
автоматизований, це гарантує стабільність параметрів (температуру, вологість і т. ін.), оскільки спеціальний самописний прилад фіксує дані щодо
вологості дерев’яного бруса, щойно досягнуто певної позначки, процес
сушки автоматично припиняється. Брус, просушений із дотриманням усіх
технологічних вимог, вважають екологічно чистим, матеріал не пліснявіє,
не хворіє на грибок, його не точать жуки, оскільки останні відсутні в деревині,
підготовленій у такий спосіб. За таких умов міцність і довговічність дерев’яному брусу забезпечені на багато років експлуатації. Після сушки дерев’яний
брус транспортують у столярний цех, де з нього виготовляють елементи каркаса. Основні етапи в цеху також автоматизовано. Це забезпечує надійне фіксування під час розпилювання бруса, точне калібрування деталей заготовок
завширшки та заввишки тощо. Експерт-товарознавець має враховувати, що
ДСП і ДВП застосовують тоді, коли використання натуральної деревини
неможливе технологічно.
На ключових етапах виробництва меблів діє відділ технічного контролю (далі — ВТК). Якщо працівники ВТК виявляють порушення норм
якості каркаса або готового виробу, такі каркас або готовий виріб повертають на доопрацювання. Про те, що виріб прийнято, свідчить приклеєний
паперовий ярлик, що містить таку інформацію: товарний знак; найменування виробника і його адресу; найменування виробу; номер замовлення;
дату випуску виробу; позначення стандарту; штамп ВТК. Крім того, виріб
комплектують гарантійним талоном, за яким замовник може ознайомитися
з рекомендаціями з догляду за м’якими меблями, правилами їх експлуатації, умовами гарантійного й післягарантійного обслуговування 1.
Один із вирішальних критеріїв вибору дивану споживачем — зовнішній вигляд, який зумовлено формою, габаритами і, звісно, матеріалом оббивки. Саме покриття надає дивану привабливий, стильний вигляд і дає
змогу значно поліпшити його споживчі властивості. Станом на сьогодні
у виробництві м’яких меблів використовують три базових типи оббивки:
• текстиль;
• штучну шкіру;
• натуральну шкіру.
Найдорожчою є натуральна шкіра. Їй властиві — водночас м’якість
і міцність, еластичність і стійкість до деформації. Шкіра приємна на дотик,
пропускає повітря, залишається прохолодною у спеку та теплою в холод.
Вона не схильна до утворення плям, її легко чистити й полірувати. Сучасні
реагенти, які використовують під час її виготовлення, роблять її екологічно
Петрова І. А. Експертне дослідження меблів при проведенні судово-товарознавчих експертиз. Право і суспільство. 2011. № 6. С. 191—196.
1
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безпечною та гіпоалергенною. Технології фарбування дають змогу додати
шкірі будь-який бажаний відтінок, а також нанести фактурний візерунок
або рельєф 1.
Бюджетною альтернативою натуральній шкірі може є штучна або так
звана екошкіра. За своїми властивостями вона подібна до натуральної,
а в чомусь навіть її перевершує. Наприклад, дивани зі шкірозамінників
набагато стійкіші до впливу світла й менш вимогливі у догляді. Сьогодні
виробники навчилися дуже точно копіювати природний малюнок шкіри, її
м’якість і пластичність. Неспеціалістові складно визначити, що перед ним
рукотворна тканина. Тому меблі, обтягнуті штучною шкірою, загалом виглядають не менш виграшно. При цьому ціна на них, звісно, значно нижча.
Найчастіше з-поміж матеріалів оббивки м’яких меблів використовують
текстиль. Тканини створюють із натуральних і синтетичних волокон у різних пропорціях. Найбільш поширені: флок, шеніл, велюр, жакард, рогожка
(рис. 2).
Типи оббивки
м’яких меблів

Флок

Натуральна
шкіра

Екошкіра

Текстиль

Шеніл

Велюр

Жакард

Рогожка

Рис. 2. Найбільш поширені типи зовнішньої оббивки диванів
Особливості дослідження корпусних меблів
Корпусні меблі — це предмети меблювання, які мають «шухлядову»
конструкцію і призначені для розташування вздовж стін. До цієї категорії
належать: столи, стелажі, шафи, тумби, стінки й інші види меблів, виготовлені з окремих жорстких частин.
Під час проведення судово-товарознавчої експертизи для оцінювання
меблевих товарів експерт-товарознавець досліджує основні елементи корпусних меблів.
Насамперед це верхні, нижні та бічні панелі, які є основними елементами корпусних меблів. Жорсткість з’єднання забезпечують стяжки, конфірмати, штифти й інша фурнітура, що надають нерухомості
1
Як вибрати диван: особливості матеріалів оббивки. URL: http://promebli.org.
ua/yak-vybraty-dyvan-osoblyvosti-materialiv-obbyvky.html#more-762 (дата звернення:
20.02.2018).
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з’єднанням елементів меблів. Корпусні панелі виготовляють із ДСП, задні стінки — із ДВП.
Полиці (залежно від способу їх кріплення) розподіляють на стаці
онарні (незнімні) і знімні. Стаціонарні полиці призначені для книг, одягу, посуду. Незнімні полиці жорстко закріплені між каркасними панелями, що захищає меблі від діагональних перекосів. Стаціонарні полиці,
як і корпусні елементи, виготовляють із ДСП. Знімні полиці можуть бути
виконані з ДСП або скла.
Двері — це лицьова частина меблів, фасад. У їх виготовленні спостерігається різноманітність матеріалів: ДСП, МДФ, скло (зокрема, матове
і з напиленням). Для декорування дверей використовують різні накладні
елементи, декоративну фурнітуру. Двері не тільки захищають речі від дії
зовнішнього середовища, а й забезпечують до них доступ. Залежно від
рухомого способу з’єднання дверей з корпусом меблів, вони можуть бути
орними (для з’єднання застосовано петлі) або розсувними (використано роликовий механізм і металеві направляючі).
Висувні шухляди — неодмінний атрибут будь-якої з моделей корпусних меблів. Оформлюють шухляди аналогічно дверям. Висувають їх завдяки направляючим роликам.
Основні ознаки, які дають змогу виявити
фальсифікацію або підробку меблів
М’які меблі справжнього виробника характеризуються такими ознаками:
1. Каркас виробів виконано з натурального дерева. У процесі підготовки
дерев’яний брус висушують в автоматичному режимі з дотриманням
усіх норм і стандартів. У результаті одержують екологічно чистий матеріал, що має високу міцність та зносостійкість.
2. Для надання виробу потрібної форми криволінійні деталі м’яких меб
лів оббивають ДВП.
3. Добираючи комплектуючі для виробів на меблевій фабриці, особливу
увагу приділяють їхній якості. При цьому враховують технологію виробництва комплектуючих деталей, зокрема, марку металу, наявність
оцинковки, спосіб фарбування та ін., а також відповідність комплектуючих деталей загальноприйнятим нормам і стандартам, умови й терміни гарантій, які надає фірма-виробник, авторитет самої марки.
4. Для наповнювання матрацних блоків застосовують поролон ST 2542.
На заводі-виробнику кожна партія поролону, який поставляють на меблеву фабрику, проходить спеціальні тести на еластичність, зносостійкість, активність відновлення та сертифікацію. Те саме стосується пружинних блоків і букованих ламелей.
М’які меблі кустарного й неякісного фабричного виробництва, скопі
йовані вироби можна визначити за такими ознаками:
1. Каркас виготовлено з непросушеного, тобто вологого бруса. Конструкція є недовговічною, тому має обмежений термін експлуатації.
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2.
3.

4.

5.

Унаслідок порушення технології просушування бруса існує велика
вірогідність появи грибка, плісняви, комах.
Для оббивки криволінійних деталей м’яких меблів використано картон.
Цей матеріал недовговічний, тому виріб зазвичай швидко втрачає свою
форму.
Комплектуючі виконано з порушенням технології виробництва: низька марка металу, відсутня оцинковка, низькоякісне фарбування, для
кріплення елементів каркаса застосовано не очищені від масла болти,
що призводить до забруднення чохла, тощо. Марку виробника комплектуючих деталей не позначено.
М’який елемент низької щільності. Це означає, що вже за рік або два
він почне просідати, кришитися, на поверхні оббивного матеріалу з’являться складки та провалини. Дешеві пружини дадуть про себе знати
ще раніше. Крім того, вони почнуть скрипіти.
Дешеві м’які меблі мають непривабливий вигляд, оскільки оббивний
матеріал має низьку якість, погано драпірується. У процесі експлуатації споживач може виявити в меблях такі недоліки: матеріал швидко
вицвітає та зношується, його погано чистити, шви розповзаються. Крім
того, оббивний матеріал може містити значну кількість синтетики,
а барвники — шкідливі для здоров’я людини складові.

Корпусні меблі справжнього виробника мають такі характеристики:
1. За рахунок використання сучасного устаткування й автоматизації процесів виробництва, зокрема етапу розпилювання ДСП, заготовки мають високу якість: гладкі, без сучків по всій довжині пропилу.
2. Облицювання країв здійснено на всіх ділянках деталей, зокрема на «невидимих» (наприклад, нижні сторони нижніх дверей, верхні сторони
верхніх дверей тощо).
3. Свердління сполучних отворів строго контрольовано за вертикальною
та горизонтальною точністю свердлінь. Дотримання цих параметрів забезпечує легке й оперативне збирання корпусних меблів удома.
4. Фурнітура відповідає загальному художньому рішенню меблів, має
тривалий термін експлуатації, красива, зручна у використанні та вимагає мінімум догляду.
Корпусні меблі кустарного, неякісного фабричного виробництва, скопійовані вироби можна визначити за такими характеристиками:
1. Через використання старого або дешевого устаткування заготовки мають сучки, відбувається порушення текстури матеріалу. Усе це негативно позначається на зовнішньому вигляді виробу й на його експлуатаційних характеристиках.
2. Облицювальна кромка присутня не на всіх ділянках деталей.
3. Під час збирання корпусних меблів споживач виявляє порушення вертикальної і горизонтальної точності свердлінь.
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4. Фурнітура виглядає просто. Деталі однієї категорії можуть різнитися за
розмірами, кольором матеріалу.
5. Деформація направляючих деталей виробу (складно цілком висунути
шухляду, відсунути розсувні двері у шафі-купе) та ін.
Вимоги до маркування меблів
Кожний меблевий виріб повинен мати маркування, яке наносять із метою ідентифікації на міцно приклеєний до виробу паперовий ярлик у типографський спосіб. Допускається наносити маркування незмивною фарбою
штемпелюванням, штампуванням, випалюванням, продавленням.
Маркування повинно бути чітким і містити таку інформацію:
• найменування підприємства-виробника, його місцезнаходження
(місто або умовна адреса) і товарний знак;
• найменування виробу;
• дату виробництва;
• гарантійний термін, термін придатності;
• позначення стандарту;
• матеріал виготовлення;
• вид облицювання;
• зображення знака якості (рис. 3).

Рис. 3. Загальний вигляд ярлика комоду
з відповідними маркувальними позначеннями
Маркування наносять на верхній лівий кут задньої стінки на виробах,
призначених для розміщення до стіни, на зворотний бік кришки у столах,
на поверхню, невидиму під час експлуатації у виробах, що не мають зад
ньої стінки або кришки. Не допускається нанесення маркування на поверхню шухляд, переставних полиць, деталей і комплектуючих виробів, що
можуть бути замінені. На усі меблеві вироби, що є складовими набору, гарнітуру, поруч із ярликом повинен бути нанесений умовний знак або номер,
що свідчить про належність виробу до набору чи гарнітуру 1.
Формування споживних властивостей меблів та митне оформлення при
перетині митного кордону. 2017. URL: https://www.docsity.com/ru/formuvannya-spozhivnih-vlastivostey-mebliv-ta-mitne-oformlennya-pri-peretini-mitnogo-kordonu/1428028 (дата звернення: 20.02.2018).
1
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Розміри ярликів, на які наносять маркування меблів, повинні бути
не менше формату А7 (74 × 105 мм). Оформлення ярликів допускається робити відповідно до порядку маркування побутових меблів.
Висновки. Отже, під час виготовлення меблів їх споживчі властивості
можуть погіршитися через порушення технології виробництва, застосування погано відрегульованого і зношеного обладнання, неохайність або недостатню кваліфікацію виконавців. Ціна меблів залежить від виду виробу,
його конструкції, розміру, якості основних та облицювальних матеріалів,
оздоблення, категорії м’якості елементів меблів.
Під час проведення оцінювання якості меблевих товарів необхідно враховувати їхню відповідність усім названим вище вимогам, регламентованим нормами проєктування, державними стандартами й іншими документами. У статті визначено особливості та подано послідовність проведення
судово-товарознавчої експертизи м’яких і корпусних меблів, що дасть змогу надавати більш якісні висновки й підвищить їхню доказову базу.
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В. В. Серединский, И. М. Новицкая
Особенности товароведческого исследования
мягкой и корпусной мебели
Основной задачей, решаемой экспертами в ходе исследования мебели,
является определение её качества, обусловленного комплексом потребительских свойств, которые формируются в процессе изготовления и эксплуатации такой мебели.
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Целью данной статьи является изучение основных признаков, позволяющих выявить фальсификацию или подделку мебели, и требований к маркировке.
Мягкая мебель настоящего производителя характеризируется следу
ющими признаками: каркас выполнен из натурального дерева, высушивается в автоматическом режиме с соблюдением всех норм и стандартов;
особое внимание уделяют качеству комплектующих; для наполнения матрасных блоков применяют качественный поролон, который проходит
специальные тесты на эластичность, износостойкость, сертификацию
и др. Корпусная мебель настоящего производителя имеет следующие характеристики: заготовки высокого качества, гладкие, без сучков по всей
длине пропила; кромки облицованы на всех участках деталей; при сверлении соединительных отверстий строго контролируется вертикальная
и горизонтальная точность сверлений; фурнитура соответствует общему художественному решению мебели, имеет длительный срок эксплуатации.
При выполнении судебно-товароведческой экспертизы мебели предлагается проводить её исследования в следующей последовательности: методом органолептического осмотра и линейных измерений устанавливают товарные характеристики изделия, размерные признаки, недостатки,
причины возникновения дефектов и их характер; методом сравнительного
исследования устанавливают соответствие или несоответствие исследуемого изделия нормативным требованиям, предъявляемым к изделиям этой
товарной группы, наличия дефектов полуфабриката, качества выполнения
процесса сушки древесины, выполнения процесса распила древесины и изготовления деталей, качества выполнения процесса изготовления каркаса,
обивки и отделки.
При проведении оценки качества мебельных товаров необходимо учитывать их соответствие требованиям, регламентированным нормами
проектирования, стандартами и другими документами.
Ключевые слова: корпусная мебель, мягкая мебель, дефекты, ящики,
декоративная фурнитура, крепёжные материалы.
V. Seredynskyi, I. Novytska
Features of forensic commodity examination
of upholstered and cabinet furniture
The main task solved by forensic experts while studying furniture is to define
its quality conditioned by a complex of consumer properties formed in the process
of manufacturing and maintenance of such furniture.
The purpose of this article is to study main signs allowing to identify
falsification or counterfeiting of furniture, and requirements for labeling.
The upholstered furniture of the provided manufacturer is characterized by
the following features: a frame is made of natural wood, dried automatically
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in compliance with all norms and standards; particular attention is drawn to
the quality of components; high-quality foam rubber is used to fill the mattress
blocks which are tested for elasticity, wear resistance, certification, etc. Cabinet
furniture of the provided manufacturer has the following characteristics: high
quality workpieces, smooth, without knots along the entire length of a saw cut;
wood edges are straightened at all areas of parts; when drilling attachment holes,
the vertical and horizontal drilling accuracy is strictly controlled; furniture
fittings correspond to a general artistic decision of furniture, have a long service
life.
When conducting a forensic commodity examination of furniture, it is
proposed to carry out its research in the following sequence: identify product
characteristics, dimensional characteristics, shortcomings, causes of defects
and their nature by the method of organoleptic examination and linear
measurements; the method of comparative research establishes compliance
or non-compliance of a studied product with regulatory requirements set
for products of this commodity group, presence of defects in semi-finished
products, quality of wood drying process, execution of the wood sawing process
and manufacture of parts, quality of the process of manufacturing a frame,
upholstery and finishing.
When evaluating the quality of furniture, it is needed to take into account
their compliance with requirements, governed regulations for design, standards
and other documents.
Keywords: cabinet furniture, upholstered furniture, defects, boxes, decorative
fittings, fastening materials.
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Особливості визначення вартості товарів
на дату в минулому в межах
судової товарознавчої експертизи
Доволі часто призначають судові товарознавчі експертизи, предметом яких є визначення ринкової вартості об’єктів станом на дату в минулому. Складність проведення таких експертиз пов’язана з відсутністю
вихідних даних про ринок подібного майна. Саме тому метою цієї статті
є висвітлення особливостей визначення вартості товарів на дату в минулому в межах судової товарознавчої експертизи.
На сучасному етапі в Україні відсутні змістовні дослідження та нормативно-правові акти щодо проведення товарознавчої експертизи з питань визначення вартості товарів у минулому часі, тому це питання потребує подальшого вивчення.
Отже, пріоритетним напрямом розвитку товарознавчої експертизи
сьогодні є обґрунтування й удосконалення практичних методів оцінювання
товарів.
Ключові слова: товарознавча експертиза, оцінка, ринкова вартість,
ринок, дата визначення вартості, дата в минулому, інформація.
Постановка наукової проблеми. Зростання значущості використання спеціальних знань в адміністративному, господарському, кримінальному та цивільному судочинстві сприяє розширенню норм Господарського
процесуального кодексу України (далі — ГПК), Кодексу адміністративного судочинства України, Кримінального процесуального кодексу України
(далі — КПК) і Цивільного процесуального кодексу України (далі — ЦПК),
що їх регламентують, зокрема тих, що визначають порядок призначення
(залучення експерта) і проведення експертиз. В Україні процесуальною
правовою основою судової експертної діяльності є ГПК, КПК, ЦПК та Кодекс про адміністративні правопорушення. Відповідно до вимог названих
кодексів, експертом у судовому процесі може бути особа, яка має спеціальні
знання. Під час розслідування та судового розгляду кримінальних прова
джень, цивільних, адміністративних справ часто виникає потреба у застосуванні спеціальних знань у галузі товарознавства 1.
Шевченко О. В. Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 317 с.
1

© В. С. Косован, 2021
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На підставі аналізу слідчої практики можна дійти висновку, що найчастіше судові товарознавчі експертизи призначають за ст. 185, 186, 187,
189, 190, 201 Кримінального кодексу України 1 у разі:
• розслідування кримінальних проваджень про розкрадання державного або особистого майна;
• крадіжок;
• хабарів;
• фальсифікації товарів;
• поділу майна;
• повернення втрат від пошкодження майна;
• псування товарів;
• продажу неякісних товарів.

Рис. 1
Аналіз етапів проведення судової товарознавчої експертизи в умовах
чинного законодавства свідчить про наявність значної кількості проблем
на певних етапах дослідження, що потребує ефективного розв’язання відповідно до чинних нормативно-технічних параметрів і перспектив подальшого розвитку експертної діяльності в Україні.
У національних стандартах термін «оцінка на дату в минулому» не
визначено. Проте, це не заважає використовувати цей термін в оціночній
практиці. Із численних навчальних посібників відомо, що дата проведення
товарознавчої експертизи й дата оцінки можуть не збігатися. Відповідно,
оцінка майна може бути поточною або на дату в минулому. Чинне законодавство не містить заборон на визначення вартості об’єкта дослідження на
1
Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III (зі
змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення:
24.03.2021).
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будь-яку з дат. Як свідчить практика, сьогодні нерідко призначають судові
товарознавчі експертизи, предметом яких є визначення ринкової вартості
об’єктів на дату, значно віддалену від дати проведення експертизи, тобто на
дату в минулому. Аналізувати минуле, спираючись тільки на припущення,
складно. Рівень складності завдання оцінювання на дату в минулому залежить від багатьох факторів, зокрема — від виду об’єкта оцінки; проміжку
часу між датою оцінки та датою проведення експертизи; значущості змін,
які відбулися на ринку за цей період. Зробити повний моніторинг ринку на
минулу дату в тому самому обсязі досліджень, які зазвичай виконують для
поточної оцінки, доволі проблематично. Нормативні документи, що рег
ламентують процес оцінки майна, не містять вимог і рекомендацій щодо
визначення вартості об’єкта станом на дату, яка суттєво відрізняється від
дати проведення експертизи. Украй мало джерел, де можна знайти архівну
інформацію щодо ціни конкретного товару на дату в минулому, особливо
якщо це стосується спеціалізованого майна або майна, ринок купівлі-продажу якого є обмеженим.
Проведення товарознавчих експертиз із дослідження товарів народного споживання з метою визначення їх вартості на минулу дату ускладнено
відсутністю єдиного методичного підходу. На сучасному етапі в Україні відсутні змістовні дослідження й нормативно-правові акти щодо проведення
товарознавчої експертизи визначення вартості товарів на дату в минулому,
тому це питання потребує вивчення в напрямі створення єдиного й усебічного підходу під час проведення товарознавчих експертиз з оцінки вартості
товарів на дату в минулому.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню особливостей оцінки товарів і визначення їх вартості в умовах ринкових відносин присвятили свої праці відомі українські та закордонні науковці:
Т. М. Артюх, І. В. Григоренко 1, В. В. Архипов 2 та Л. Д. Ревуцький 3. Проте,
ці дослідження не розкривають повною мірою питання визначення вартості
товарів на дату в минулому.
Мета статті — висвітлення особливостей визначення вартості товарів
на дату в минулому під час проведення судової товарознавчої експертизи.
Викладення основного матеріалу дослідження. Оцінювання як вид
дослідження у товарознавчій експертизі не лише вбирає в себе методи
Артюх Т. М., Григоренко І. В. Теоретичні основи товарознавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. Київ, 2014. 263 с.
2
Архипов В. В. Экспертная оценка товаров (движимого имущества) : учеб. пособ. 2-е изд. Киев, 2016. 280 с.
3
Ревуцкий Л. Д. Виды товаров и особенности методов определения их сто
имости и цен. Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит. 29.06.2015. [Электронный ресурс]. URL: https://www.audit-it.ru/articles/appraisal/a108/832140.html (дата звернення: 24.03.2021).
1
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різних наук, а й додає свою специфіку. Це зумовлено тим, що природа вартості вимагає релевантних способів визначення.
Національним стандартом № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» (далі — НС № 1) визначено базові принципи оцінки, що відображають соціально-економічні фактори й основні закономірності формування
вартості майна. Згідно з п. 4 НС № 1 оцінку здійснюють із дотриманням базових принципів корисності, попиту та пропозиції, заміщення, очікування,
граничної продуктивності, внеску, найбільш ефективного використання 1.
Ці базові принципи оцінки сформульовано на підставі реальної практики
й багаторічного досвіду професійної діяльності експертів-оцінювачів. Базові принципи можна класифікувати за ознаками їх логічного зв’язку з певними ринковими умовами й об’єктивно наявними в суспільній свідомості
стійкими уявленнями та стереотипами мислення.
Для оцінки на дату в минулому в межах судової товарознавчої експертизи мають значення всі базові принципи — але це значення не є однаковим. Деякі з принципів мають пріоритетне значення. Зокрема, це принцип
корисності, що найбільш повно відбиває сутність методичних оціночних
підходів, які найчастіше використовують в оцінці на дату в минулому.
В економічній теорії цінності вартість майна завжди оцінюють, зважаючи на потреби й мету зацікавлених осіб, що беруть участь у ринкових операціях або використовують це майно. Тому вартість набувають лише ті речі,
які можна використовувати. Процес оцінювання речі незмінно передбачає
визначення рівня її корисності, ефективності, доцільності використання.
Проведення товарознавчої експертизи з визначення ринкової вартості
товару містить п’ять стадій: початкову, роздільного дослідження, оцінки
результатів проведеного дослідження, формулювання висновків, оформлення результатів проведеного експертного дослідження.
На початковій стадії попереднього дослідження судовий експерт з’ясовує мету дослідження та здійснює оцінку наданих матеріалів (щодо достатності для вирішення поставлених запитань, формування загальної уяви про
досліджувані об’єкти, їхні ознаки, побудови гіпотез і планування експертного дослідження).
Під час проведення попереднього дослідження судовий експерт:
• ознайомлюється з наданими матеріалами (постановою, ухвалою,
клопотанням, зверненням, матеріалами кримінального провадження, цивільної, адміністративної, господарської справи тощо), установлює цілісність пакування, визначає наявність об’єктів дослі
дження згідно з переліком у супровідних документах;
• ілюструє упакування, об’єкти дослідження;
Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова КМУ від 10.09.2003 р. № 1440 (зі змін. та допов.).
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення:
24.03.2021).
1
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•

вивчає стан об’єктів дослідження (їх цілісність, відсутність змін
тощо);
• установлює достатність і якість отриманих матеріалів, об’єктів дослідження;
• вивчає питання необхідності порушення клопотань щодо надання
додаткових матеріалів і вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням експертизи;
• визначає необхідний комплекс методів дослідження і послідовність їх застосування.
На стадії роздільного дослідження судовий експерт проводить усебічне
і повне вивчення властивостей та ознак досліджуваних об’єктів, формує
проміжний висновок про придатність об’єктів для ідентифікації й установлення групової належності.
Під час проведення роздільного дослідження судовий експерт:
• вивчає ознаки та властивості кожного з досліджуваних об’єктів;
• вивчає виявлені загальні (форма, розмір, рід, вид тощо) та окремі
(особливі) ознаки (своєрідні деталі зовнішньої будови, характерні
властивості тощо) кожного з об’єктів дослідження;
• формує проміжний висновок (про придатність для ідентифікації,
установлення групової належності тощо) за результатами проведеного вивчення.
На стадії оцінки результатів проведеного дослідження та формулювання висновків судовий експерт:
• комплексно оцінює результати проведеного експертного дослі
дження;
• науково обґрунтовує походження встановлених ознак;
• формулює висновки.
На стадії оформлення результатів проведеного експертного судовий
експерт:
• складає висновок експерта або експертного дослідження відповідно до встановленої форми;
• виготовляє ілюстративний або додатковий матеріал, який додає до
складеного висновку (додатки до висновку) 1.
Зазначимо, що важливим етапом судової товарознавчої експертизи
є проведення маркетингового дослідження внутрішнього ринку, який складають такі послідовні дії:
• вибір джерел отримання інформації;
• визначення наявності державних регульованих цін на цей вид товару;
Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ
України : наказ МВС України від 17.07.2017 р. № 591. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/z1024-17 (дата звернення: 24.03.2021).
1
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•

пошук інформації про ціни пропозицій і ціни продажів ідентичних
товарів (а за їх відсутності — однотипних);
• з’ясування економічних (комерційних) умов угод на конкретному
сегменті ринку;
• визначення впливу економічних, політичних, соціальних та інших
факторів на конкретний сегмент ринку.
Суб’єкти господарювання використовують у своїй діяльності вільні та
державні регульовані ціни 1. Залежно від факту встановлення державних регульованих цін, судові експерти обирають підхід до проведення процедури
оцінки товарів. Якщо державні регульовані ціни встановлено, то оцінку товарів
проводять згідно з установленими цінами. Якщо державні регульовані ціни не
встановлено, то необхідно враховувати такі умови: чи є на відповідному ринку
угоди або пропозиції щодо ідентичних (однорідних) товарів; чи можливе одержання необхідної цінової інформації за спеціальними запитами.
Положеннями НС № 1 визначено поняття «ринкова вартість» — це
«вартість, за яку можливе відчуження об’єкта оцінки на ринку подібного
майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем,
після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін
діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу» 2.
У разі коли дата проведення дослідження відрізняється від дати визначення вартості, існують обмеження:
• проведення маркетингу обмежено наявною у відкритому доступі
інформацією, що була актуальною на дату оцінки. Зрозуміло, що
обсяг доступної для аналізу інформації суттєво менший за обсяг
інформації, що був доступний учасникам ринку на дату укладання
угоди;
• відсутність об’єктивної можливості перевірити інформацію про
об’єкти порівняння;
• зробити повний моніторинг ринку на минулу дату, тобто зателефонувати або задіяти інтернет з метою здобути повну інформацію,
є неможливою і безрезультатною справою.
Згадані обмеження на дату визначення вартості призводять до об’єктивної неможливості дотримати в повному обсязі критерії, покладені в основу поняття «ринкової вартості». Тому судовим експертам доцільно визначати поняття «вартість» згідно з п. 2 НС № 1, де «вартість — еквівалент
цінності об’єкта оцінки, виражений у ймовірній сумі грошей» 3.
1
Про ціни і ціноутворення : Закон України від 21.06.2012 р. № 5007-VI (зі змін.
та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17#Text (дата звернення:
24.03.2021).
2
Про затвердження Національного стандарту № 1 … . URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 24.03.2021).
3
Там само.
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Основний масив цінової інформації, потрібний для проведення оцінки
вартості товарів та майна, можна знайти в інтернеті. Значна частина цієї
інформації регулярно оновлюється без збереження (архівування) попередніх даних. Тому під час визначення вартості товарів на дату в минулому
експерт-товарознавець може не знайти необхідних йому даних. Також
щодо окремих категорій товарів узагалі відсутня відкрита цінова інформація. Наприклад, дані про сайти виробника і продавців є, але на них немає
опублікованого прайс-листа. Будь-якої іншої цінової інформації також немає. Зазвичай на таких сайтах максимум зазначено, що ціна «договірна» та
«звертайтеся за цим контактним телефоном».
Якщо після проведення експертом маркетингового дослідження ринку
майна було встановлено, що архівні дані щодо ціни продажу пропонування подібного до об’єкта дослідження майна відсутні, то задля проведення
об’єктивної оцінки доцільно надіслати інформаційні запити підприємствам
(установам та організаціям, що виробляють або є офіційними дилерами
продажу об’єктів, які за їхніми характеристиками можна вважати ідентичними об’єктам оцінки або подібними до них).
На основі забезпечення принципу змагальності процесу, недоторканності прав і свобод людини, поваги до честі й гідності, презумпції невинуватості, права на професійну юридичну допомогу та захист на будь-якій
стадії судочинства сформовано процесуальні норми, що регламентують
застосування інституту спеціальних знань у кримінальному судочинстві,
передусім — судової експертизи, зокрема судової товарознавчої експертизи. Відповідно до ч. 1 ст. 20 Закону України «Про судову експертизу»
від 25.02.1994 р. № 4038а-XII: «Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності зобов’язані надавати безоплатно інформацію,
необхідну для проведення судових експертиз, державним спеціалізованим
установам <…>» 1. Проте, незважаючи на це, на цьому етапі проведення
експертизи виникають складності. На практиці не всі адресати надають необхідну цінову інформацію — через її відсутність або інші причини.
Параметр «вірогідності» у розрахунку вартості майна визначено обсягом вибірки цін пропозицій до продажу, залучених для аналізу (розрахунку). Чим більш об’ємна вибірка, тим більш вірогідним і точним буде розрахунок ринкової вартості. Обсяг інформації значно впливає на кінцевий
результат такої експертизи.
За наявності формально-необхідних документів складність надання
висновків щодо вартості об’єктів дослідження пов’язана з відсутністю або
недостатністю вихідних даних про ринок подібного майна.
Незабезпечення експерта вихідними даними в достатньому обсязі має
два наслідки:
1
Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII (зі змін.
та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text (дата звернення:
24.03.2021).
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• можливість надання висновку та його категоричність;
• суттєве збільшення тривалості проведення дослідження.
Крім того, відповідно до НС № 1: «Визначення ринкової вартості об’єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу ґрунтується на інформації
про ціни продажу (пропонування) подібного майна, достовірність якої не
викликає сумнівів у оцінювача» 1.
Інформація, яку використовує експерт-товарознавець, має бути неупередженою і повною. До обов’язків експерта належить перевірка інформації
за загальнодоступними джерелами. Ступінь перевірки інформації залежить
від обсягу та глибини досліджень, обумовлених завданнями експертизи.
Важливо зауважити, що здобуте експертом розрахункове значення ринкової вартості конкретного товару є об’єктивною оцінкою встановлених
майнових прав на конкретну дату. Ринкова вартість є оцінкою, заснованою
на ринкових даних. Вірогідність, точність розрахунку вартості товару зумовлено обсягом вибірки цін пропозицій до продажу, прийнятих для аналізу (розрахунку).
У разі відсутності або недостатності інформації щодо ціни продажу
(пропонування) подібного майна, у висновку експерт зазначає, якою мірою
це вплинуло на достовірність висновку про ринкову вартість об’єкта оцінки. Цього вимагає НС № 1 2.
У підсумку зазначимо, що до аналізу даних на дату в минулому необхідно підходити з обережністю, оскільки саме від цього залежить кінцевий
результат експертизи / експертного дослідження. Для правильної оцінки
необхідно оперувати значним обсягом інформації та вміти оптимізувати
дані. Здобуті результати прямо залежать від активності та стабільності ринку. У разі коли доволі повну інформацію знайти не вдається, і доступний
лише обмежений обсяг інформації, у висновку експерта необхідно зазначити власну оцінку ступеня повноти використаної проміжної й допоміжної
інформації.
Висновки. Проблема визначення ринкової вартості товарів на дату
в минулому потребує подальшого дослідження. Наразі нагальним питанням є створення єдиного й усебічного підходу до проведення товарознавчих експертиз із оцінки вартості товарів на дату в минулому. Потрібно
розробити методику для застосування в експертній практиці під час проведення товарознавчих експертиз. Така методика забезпечить систематизацію та методичне регулювання експертної практики. а це, зі свого боку, має
посприяти скороченню трудомісткості та витрат часу під час проведення
експертиз. Розробляючи таку методику, варто звернути особливу увагу на
способи підвищення результативності досліджень, які могли б забезпечити
1
Про затвердження Національного стандарту № 1 … . URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF (дата звернення: 24.03.2021).
2
Там само.
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необхідні умови для захисту професійної компетентності експерта за оскарження результатів експертизи в суді.
Пріоритетним напрямом розвитку товарознавчої експертизи сьогодні
є обґрунтування й удосконалення практичних методів оцінювання товарів.
Отже, становлення та розвиток оцінки майна можливі тільки в умовах ринкових відносин за чіткого визначення ролі й місця держави в питаннях ціноутворення та правового регулювання підприємницької діяльності.
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В. С. Косован
Особенности определения стоимости товаров на дату в прошлом
в рамках судебной товароведческой экспертизы
При расследовании и рассмотрении в судах уголовных производств,
гражданских и административных дел возникает необходимость в специальной информации из области товароведения. Такую информацию получают при проведении судебных товароведческих экспертиз. Анализ
этапов проведения судебной товароведческой экспертизы в условиях
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действующего законодательства говорит о наличии значительного количества проблем на определённых этапах исследования, что требует эффективного решения в соответствии с действующими нормативно-техничес
кими параметрами и перспективами дальнейшего развития в Украине. Как
показывает практика, довольно часто назначают судебные товароведчес
кие экспертизы, предметом которых является определение рыночной стоимости объектов на дату, значительно отдалённую от даты проведения
экспертизы, то есть на дату в прошлом. При наличии необходимых документов сложность предоставления выводов относительно стоимости
объектов исследования связана с отсутствием исходных данных о рынке
подобного имущества. Это объясняется тем, что крайне мало источников,
находящихся в открытом доступе, где можно найти архивную информацию
о цене того или иного товара на дату в прошлом, особенно если это касается специализированного имущества или имущества, рынок купли-продажи
которого ограничен. Именно поэтому целью данной статьи является освещение особенностей определения стоимости товаров на дату в прошлом
при проведении судебной товароведческой экспертизы.
На современном этапе в Украине отсутствуют содержательные исследования и нормативно-правовые акты о проведении товароведческой
экспертизы относительно определения стоимости товаров в прошедшем
времени, поэтому данный вопрос требует дальнейшего изучения в направлении создания единого и всестороннего подхода при проведении товароведческой экспертизы по оценке стоимости товаров на дату в прошлом
и разработки методики для применения в экспертной практике при проведении товароведческих экспертиз, для обеспечения систематизации
и методического однообразия экспертной практики, сокращения трудоём
кости и затрат времени при проведении экспертиз.
Таким образом, становление и развитие оценки имущества возможно только в условиях рыночных отношений при чётком определении роли
и места государства в вопросах ценообразования и правового регулирования предпринимательской деятельности. Кроме того, необходимо разработать способы повышения результативности исследований, которые
могли бы обеспечить необходимые условия для защиты профессиональной компетентности эксперта по обжалованию результатов экспертизы
в суде.
Ключевые слова: товароведческая экспертиза, оценка, рыночная стоимость, рынок, дата определения стоимости, дата в прошлом, информация.
V. Kosovan
Peculiarities of the determination of value of goods as at the date
in the past within the framework of a commodity expertise
When investigating and hearing criminal proceedings, civil and
administrative cases in courts, there is a need for special information in the
357

Проблемні питання...

field of commodity science. Such information is obtained during commodity
expertises. Analysis of the stages of forensic commodity expertise in the current
legislation shows the presence of a significant number of problems at certain
stages of study, which requires effective resolution in accordance with current
regulatory and technical parameters and prospects for further development in
Ukraine. As practice shows, forensic commodity expertises are often appointed,
the subject of which is to determine the market value of objects on the date in
the past. If the necessary documents are available, the difficulty of providing
conclusions about the value of the objects of study is due to the lack of initial
data on the market of such property. This is due to the fact that there are very few
publicly available sources where you can find archival information on the price
of a product on the date in the past, especially if it concerns specialized property,
or property whose sale and purchase market is limited. That is why the article
purpose is to highlight peculiarities of the determination of value of goods at the
date of past within the framework of the commodity expertise.
A t the present stage in Ukraine there are no meaningful studies and
regulations on conducting the commodity expertise to determine the value
of goods in the past, so this issue needs further study to create a unified and
comprehensive approach while conducting the commodity expertises on the value
of goods at the date of the past and development of a methodology that will be
used in forensic expert practice during the conduct of commodity expertises, to
ensure the systematization and methodological uniformity of the expert practice,
reducing the complexity and time spent during expertises.
Thus, the formation and development of property valuation are possible only
in market conditions with a clear definition of the role and place of the state in
matters of pricing and legal regulation of entrepreneurial activity. In addition, it
is necessary to develop ways to improve the effectiveness of research that could
provide the necessary conditions to protect professional competence of a forensic
expert for appealing expertise results in court.
Keywords: commodity expertise, estimation, market value, market, date of
value determination, date in the past, information.
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Problematic issues on the evaluation
of domestic animals during
forensic commodity expertises
The article purpose is to address problematic issues during forensic commodity expertises on the evaluation of pets, in particular, to determine the material damage caused to an animal owner, in case of animal abuse and injuries,
mutilation or death of an animal. The animal in this case is the object of civil
relations.
Carrying out forensic commodity expertises on evaluation of pets, in
particular, to determine the material damage caused to an animal owner in
case of animal abuse, requires an individual approach in each case, taking into
account individual characteristics and obtaining complete initial data to identify
objects of study.
Keywords: forensic commodity expertise, evaluation, market price, domestic
animals, financial loss, cruelty to animal.
Formulation of Research Problem. The development of society is characterized by a strategic course to create the rule of law, public consciousness and
tolerance. Decent treatment of animals is an important component of modern
society.
© O. Manulenko, T. Zanina,
A. Kopytko, T. Cechin, 2021
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Recently, shocking photos and videos about cruelty to animals have become
more common on the Internet. At the legislative level, it is very difficult to prove
the guilt of a person in the case of cruelty to animals and to bring him to justice
with compensation for financial loss caused to the animal owner.
At NSC «Hon. Prof. M. S. Bokarius FSI» the number of expertises related to
evaluation of pets has been significantly increased.
Since the problem of evaluating a farm animal in commodity science has
been fully disclosed, this article discusses the problem of evaluating another category of pets, namely companion animals and ornamental pets (in order to determine the market price of animals and financial loss to animal owners in case of
cruelty to animals with bodily injuries, mutilation or death of an animal).
Analysis of Essential Researches and Publications. Peculiarities of this
problem have been studied by such scientists as D. O. Kalmykov, A. O. Danylevskyi, I. V. Yatsenko, L. M. Derecha, O. I. Parylovskyi, D. O. Antoniuk,
V. O. Turska, A. A. Marchuk, O. V. Shevchenko, I. A. Holovko, S. I. Zapara,
A. V. Zakhariev, M. V. Skrypka, Ya. K. Serdiukov and others. 1
The Article Purpose is to is to address problematic issues during forensic
commodity expertises on the evaluation of domestic animals (in particular, to determine the financial loss caused to an animal owner, in case of cruelty to animals
and causing injuries, mutilation or death of an animal).
Main Content Presentation. In discipline: Commodity Science there are
no sections of product groups, which would indicate such goods as companion
1
E.g., Яценко І. В., Дереча Л. М., Париловський О. І. Особливості структури висновку судово-ветеринарного експерта за результатами дослідження трупа тварини
з ознаками насильницької смерті. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр. Харків, 2020. Вип. 21. С. 615—639. DOI: https://doi.org/10.32353/
khnrife.1.2020.44 (date accessed: 18.03.2021) ; Турська В. О. Адміністративно-правове
регулювання захисту тварин від жорстокого поводження : дис. … канд. юрид.
наук. Одеса, 2016. 232 с. ; Калмиков Д. О., Данилевський А. О. Кримінальна та адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами : монографія.
Луганськ, 2013. 615 с. ; Антонюк Д. О. Жорстоке поводження з тваринами: поняття та ознаки складу злочину. Четверті харківські кримінально-правові читання :
тези доп. та наук, повідомл. учасн. Міжнар. наук. конф. студ. та аспірантів (Харків,
16—17.05.2014). Харків, 2014. С. 373—376 ; Марчук А. А. Особливості експертної
оцінки вартості домашніх тварин. Науково-технічний бюлетень Інституту
тваринництва НААН. 2020. № 123. С. 104—117. URL: https://animal.kharkov.ua/
archiv/ntb/STB123/15.pdf (date accessed: 12.03.2021) ; Шевченко О. В. Використання
спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування : дис. … канд.
юрид. наук. Київ, 2017. 317 с. ; Головко І. А. Кримінальна відповідальність за
жорстоке поводження з тваринами : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2010.
23 с. ; Яценко І. В., Запара С. І., Захар’єв А. В., Кириченко В. M., Скрипка М. В.,
Сердюков Я. К. Судово-експертні випадки дослідження трупів тварин з ознаками
насильницької смерті від жорстокого поводження. Проблеми зооінженерії та
ветеринарної медицини : зб. наук. пр. ХДЗВА. Харків, 2018. Вип. 35. Ч. 2. Т. 3.
С. 130—138.
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animals and ornamental pets, but with the development of the market and market
relations, these goods are gaining momentum in the Ukrainian market and become objects of forensic commodity expertises and expert researches. Increasingly, forensic investigative bodies, other organizations and citizens turn to expert
institutions with questions regarding the valuation of companion animals, ornamental animals, which are sold on the market of Ukraine at market prices and are
subject to commodity evaluation. Taking into account the aforementioned and
the practical experience of commodity experts of forensic expert institutions of
the Ministry of Justice of Ukraine, which conducted examinations on evaluation
of domestic animals, in particular, to determine the financial loss caused to the
animal owner, developed an algorithm to address this problematic issue.
After the adoption of the Law of Ukraine: On Protection of Animals from
Cruelty in 2006, a system of legal norms appeared in the field of regulation of
keeping animals in Ukraine, protection of them from cruel treatment. Prior to
the adoption of this Law, these issues were not regulated at the legislative level,
except for the rules on criminal and administrative liability for cruelty to animals.
However, despite the huge number of cases of cruelty to animals in Ukraine,
which caused both by individuals and local governments, most offenses remain
unpunished.
In Article 1 of the Law of Ukraine: On Protection of Animals from Cruelty 1
the following terms and concepts used in this research paper are provided:
• animals — biological objects related to fauna: domestic, pets, wild, including poultry and wild birds, fur, laboratory, zoo, circus;
<…>
• domestic animals — dogs, cats and other animals traditionally kept and
bred by man for a long historical period, as well as animals of species or breeds
artificially bred by man to meet aesthetic and communication needs, which generally do not have viable wild populations from individuals with similar morphological features and exist for a long time in their natural range;
<…>
• cruelty to animals — abuse of animals, including stray ones, which caused
torture, physical suffering, bodily injuries, mutilation or death, inciting animals
against each other and other animals committed for hooligan or selfish motives,
leaving domestic and farm animals to the mercy of fate, including violation of the
rules of keeping animals 2.
In Ukraine, the legislation provides both administrative and criminal responsibility for cruel treatment of animals. These types of responsibility differ in the
severity of consequences, they are considered in different court proceedings.
Про захист тварин від жорстокого поводження : Закон України від
21.02.2006 р. № 3447-IV (as amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/3447-15 (date accessed: 15.03.2021).
2
Ibidem.
1
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Article 299 part 1 of the Criminal Code of Ukraine 1 states:
Cruel treatment of vertebrate animals, including stray animals, which is
committed intentionally and resulted in mutilation or death of an animal, as well
as inciting animals against each other or other animals, committed for hooligan
or selfish motives, public appeals to commit acts that show signs of cruelty to
animals, as well as the dissemination of materials calling for such actions are
punishable by a fine of one thousand to three thousand non-taxable minimum
incomes or arrest for a term up to six months or restriction of liberty for a term
up to three years 2.
Article 89 part 1 of the Code on Administrative Offense 3 states:
Cruelty to vertebrate animals: abuse of animals, beatings or other acts of
violence that caused the animal physical pain, suffering and did not cause bodily
harm, mutilation or death, abandonment of animals, including violations of the
rules of keeping animals, entail imposition of a fine of two hundred to three hundred non-taxable minimum incomes of citizens with confiscation of an animal, if
the stay of the animal with the owner poses a threat to its life or health 4.
In accordance with the Article 180 parts 1 and 2 of the Civil Code of Ukraine
(hereinafter referred as CCU) 5:
1. Animals are a special object of civil rights. They are subject to the legal
regime of the thing, except in cases established by law.
2. Rules for the treatment of animals shall be established by law 6.
The norm of this Article does not limit the range of animals that may be objects of civil law. Such objects can be farm, domestic and other animals, which
are used for economic, scientific, educational, cultural and educational, aesthetic
and other needs. The Civil Code of Ukraine expands the legal regulation of relations, the object of which are animals. This need is due to the increase in related
offenses and the need to protect them from cruel treatment. This Article contains
two norms aimed at achieving the mentioned goal. The first norm applies to animals general rules of ownership unless otherwise provided by law or other legal
acts. The second one defines the limits of the exercise of rights to which they are
subject: the prohibition of cruel treatment.
Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III (as
amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (date
accessed: 18.03.2021).
2
Ibidem.
3
Кодекс України про адміністративні правопорушення : Закон України від
07.12.1984 р. № 8073-X (as amended and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/80731-10 (date accessed: 18.03.2021).
4
Ibidem.
5
Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі
змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (date accessed:
18.03.2021).
6
Ibidem.
1
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Thus, according to the Article 180 part 2 of the CCU 1, non-compliance with
this prohibition should be considered an abuse of rights. In cases of cruelty to
animals, the termination of ownership is carried out in court. Damages caused
to animal owners are subject to compensation in the manner prescribed by law.
Belonging of live animals to the category of object of civil rights is due to the fact
that the latter are the objects of evaluation in material form: movable property,
consumer goods. Thus, the assessment turns the animal into a special object of
civil rights, which is covered by the legal regime of the thing.
Assessment of losses incurred by an animal owner and their compensation
is regulated by Art. 22 of the Civil Code of Ukraine Compensation for Damages
and Other Methods of Compensation for Property Damage 2.
If an animal is injured or killed through the fault of an individual (including
traffic accidents) or an organization (for example, a public service dealing with
animals killing), the animal owner may order a commodity expertise to evaluate
the damage.
Financial loss — property loss: reduction of the value of the damaged thing,
reduction or loss of income, the need for new expenses, etc. It can be reimbursed
in kind or in cash. In the cases, considered in this article, monetary compensation
of the caused damage, i.e. compensation of losses is more often used.
Compensation for damages is a measure of civil liability determined by
law. The losses in civil law are understood as the monetary valuation of property
losses (damages). They contain:
• firstly, the costs incurred or to be incurred by the victim to remedy the
consequences of the offense;
• secondly, the value of the lost or damaged property of the victim;
• thirdly, the income not received by the victim, which he could receive in
the absence of the offense (Article 15 part 2 of the CCU) 3.
The costs of the victim and damage to his property are covered by the
concept of real damage, i.e. money damage.
The victim must convincingly prove in court the fact of financial loss, as
well as his unconditional rightness in calculating the amount of damage.
Confirmation of the amount of real losses are: a documentary proof of the
price of damaged or lost property, the documentary proof of the price of an
analogue of tangible properties, a conclusion of the expertise on the price of the
subject of the dispute, etc.
All calculations are made in advance and added in the form of separate
documents to the statement of claim.

Цивільний кодекс України ... . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
(date accessed: 18.03.2021).
2
Ibidem.
3
Ibidem.
1
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To compensate for losses, associated with the death or harm to the animal,
people order a commodity expertise. Most often, the assessment is performed if
the animal was injured (or died) due to:
• illegal, hooligan actions (for example, abuse of an animal, intentional
infliction of bodily harm, poisoning, that caused mutilation or death of
the animal);
• careless actions of third parties, traffic accidents (for example, a pet
jumped on the road and fell under the wheels of a car);
• actions of a specialized service engaged in catching stray animals;
• violations of transportation rules (for example, when transporting animals from one farm to another, the weather conditions were not taken
into account, due to which the animals became frostbitten and became
ill);
• the insured event (for example, a snake bite, falling from a height, as
well as some similar situations due to the relevant contract);
• an emergency or natural disaster (for example, fire, flood, hurricane,
storm, blizzard, hail, etc.); • forced slaughter due to the threat of infection (for example, slaughter of birds during an epidemic of the bird flu).
Depending on the specific evaluating situation, the performing of the commodity expertise makes it possible to obtain compensation from a perpetrator,
from the state or local authorities, from the insurance company. An expert conclusion, based on the results of forensic commodity expertise, is one of the evidences, provided by the Procedural Codes of Ukraine, the Law of Ukraine On
Forensic Examination and the Instruction on the appointment and conduct of
forensic examinations and expert researches 1.
The problem is that during this type of research it is required a complete list
of initial data about the object of research, a set of morphological, physiological
(external, internal) indicators, economic characteristics, and properties that form
and characterize the animal as a whole. Each indicator and feature affect this
value.
In everyday life, a person keeping a domestic animal does not pay attention
to certain details that are extremely important during the evaluation, and sometimes the lack of information from the owner of the object of research leads to the
impossibility of resolving the issue before the forensic expert 2.
Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-ХІІ (as amen
ded and supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 (date accessed: 18.03.2021) ; Інструкція про призначення та проведення судових експертиз
та експертних досліджень : затв. наказом Мін’юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5
(as amended and supplemented.) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98
(date accessed: 18.03.2021).
2
Марчук А. А. Op. cit. URL: https://animal.kharkov.ua/archiv/ntb/STB123/15.pdf
(date accessed: 12.03.2021).
1
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To address the issue of determining the value of financial loss caused to the
owner of the animal, the research must provide the following documents:
• information about the customer (passport data or company details: for
the execution of contract);
• documents confirming property rights in relation to animals;
• evidences of harm or death of the animal (photos and videos, expert conclusions, acts signed by the police, vet, traffic police officers, representatives of the insurance company, meteorological center certificates, etc.);
• veterinary documents (official consent documents, which include: international veterinary certificate, veterinary card, license and certificate,
as well as veterinary passport for the animal issued by state veterinary
inspectors or authorized or licensed veterinarians, who confirm the animal’s veterinary status);
• pedigree and information about previous generations;
• work certificates, diplomas, documents on titles obtained at exhibitions,
etc., received by the pet;
• for legal entities: accounting documents, initial and residual book value,
profit and loss report.
• documents confirming the costs of maintenance, training, treatment of
the pet (checks from the veterinary clinic, pet store, contract with the
club, recorded evidence of the breeder, etc.).
Having considered the set of indicators that form and characterize the animal
as a whole when determining its value in the case of commodity research, let us
turn to the analysis of the specificity of practical experience in determining the
value of domestic animals (domestic animals are cats, dogs and other animals
that have long been bred and held by people; this also includes animals of species
or breeds, artificially bred by humans to meet aesthetic needs, which usually do
not have viable wild populations), for example, determining the value of dogs
during the commodity expertise 1.
Companion animals, as well as pets, is a term used to denote domestic animals that a person keeps in their home to communicate and receive positive
emotions. These domestic animals are opposed to farm ones, which are kept as
working cattle, as well as for meat and dairy products, wool, etc. the most common and traditional companion animals are dogs and cats.
The evaluation of domestic animals, in particular, in order to determine the
financial loss caused to the animal owner is determined, taking into account the
basic principles set out in the National Standard № 1: General Principles of Pro
perty Valuation and Property Rights 2:
1
Марчук А. А. Op. cit. URL: https://animal.kharkov.ua/archiv/ntb/STB123/15.pdf
(date accessed: 12.03.2021).
2
Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : Постанова КМУ від 10.09.2003 р. № 1440 (as amended and
supplemented). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-п (date accessed:
12.03.2021).
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6. The principle of supply and demand reflects the correlation between demand
and supply for such property. In accordance with this principle, while evaluating the market fluctuations in prices for similar property and other factors
are taken into accounts that may lead to changes in the correlation between
demand and supply for such property.
7. The principle of substitution provides <…>, that an amount greater than the
minimum price of property of the same utility sold at the market is not paid
property acquisition 1.
Let us consider the determination of the value of pets, in particular, in order
to determine the financial loss caused to the animal owner, using an example of
evaluating dogs during the commodity expertise.
For the research it is necessary to get complete information about the object of research, provide all initial data, breed standard (within the breed: traits),
age, sex, health status, body composition, height, weight, ability to reproduce,
pedigree, movements, wool, behavior, defects (any deviation from the above categories should be considered as a defect depending on the severity), the dog’s
achievement of certain physiological parameters (weight, height), mastery of
certain skills and suitability to perform the work. It is also needed to obtain the
appropriate form of breeding documentation: a certificate, information about the
origin of the animal, passport or registration certificate (puppy metrics), a copy
of the passport indicating vaccinations (veterinary card), information (confirmed
by relevant documents) on all costs of the object (dog) 2:
• purchase of a puppy (purchase/sale agreement);
• transportation costs;
• other costs directly related to the acquisition and maintenance of the
animal for the intended purpose;
• costs of its mandatory registration;
• the cost of training the dog;
• feeding costs;
• costs of treatment and veterinary care (in particular, costs of treatment
in case of cruel treatment of an animal with bodily injuries, mutilations);
• costs associated with cremation, disposal of the dead animal (in case of
cruelty to animal).
Only in the presence of the above-mentioned initial data a commodity expert
can begin the evaluation process.
The stage of pet evaluation involves the division of the process into several
stages:
• defining the purpose of the research and the question posed;
Про затвердження Національного стандарту № 1 … URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1440-2003-п (date accessed: 12.03.2021)..
2
Марчук А. А. Op. cit. URL: https://animal.kharkov.ua/archiv/ntb/STB123/15.pdf
(date accessed: 12.03.2021).
1
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•

analysis of documents and information provided for research (case
materials);
• substantiation and choice of methodical approaches to evaluation;
• on the basis of the specified initial data and provided information
(breeding and veterinary documents, purchase/sale agreement of an
animal) concerning commodity objects, carrying out researches and the
corresponding calculations;
• coordination of the obtained results and final conclusions about the
market price of the animal for the considered period of time.
To determine the market price using the comparative approach, a forensic
expert must identify available information on the selling prices (offer) of an object
similar to the object of property valuation (dog) with appropriate adjustment of
differences between the object of comparison and the object of evaluation.
The income methodological approach can be used in determining the market
price of the object of research, if the forensic expert has information (data) on the
actual and / or expected income of the owner of the object of research (from the
most efficient use of the object of evaluation, including income from its possible
resale), as well as the costs incurred by the owner 1.
In disputes over the establishment of damages in the case of torture of
animals, disagreements often arise as to their value. For dispute parties, the
reliability, transparency and objectivity of the information contained in the
conclusion which indicates the cost of losses are important. This task is under
the power of specialists who are highly qualified, responsible and with extensive
experience in evaluation of loss suffered by the animal owner.
Commodity experts of NSC «Hon. Prof. M. S. Bokarius FSI» have extensive
experience in estimating the value of pets, so they are able to transparently and
objectively calculate the damage caused to animal owners due to death or damage
to animals, and justify the results in accordance with current literature and legal
requirements.
Conclusions. Animal research is a fairly new area of activity for commodity
experts, so many indicators need to be considered when evaluating animals
(specially to determine the financial loss caused to the animal owner).
It should be noted that, as of today in Ukraine, the issue of forensic
determination of financial loss caused to the animal owner to compensate for
damages related to the death or damage to the animal remains open: in the
professional and scientific space lacks the necessary material, which causes
difficulties in work of experts.
We hope that this set of indicators that can be used to evaluate such value
that will be useful for forensic experts, because during the research you need to
use special knowledge and well-verified terminology, which contributes to the
adoption of legal and reasonable court decisions.
Про затвердження Національного стандарту № 1 … URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/1440-2003-п (date accessed: 12.03.2021).
1
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О. В. Мануленко, Т. А. Заніна, А. П. Копитько, Т. М. Чекін
Проблемні питання з оцінювання домашніх тварин
під час проведення судових товарознавчих експертиз
У статті розглянуто проблемні питання, що виникають під час визначення вартості тварини. Особливо це стосується випадків, коли необхідно
обрахувати матеріальну шкоду, завдану власникові тварини в разі встановлення факту жорстокого поводження з твариною з нанесенням тілесних ушкоджень, спричиненням її каліцтва чи загибелі. Тварина у цьому
разі стає об’єктом цивільних правовідносин. Обґрунтування належності
живих тварин до категорії «об’єкт цивільних прав» пов’язане з тим, що
останні є об’єктами оцінки в матеріальній формі — рухомим майном, споживчим товаром. Отже, оцінка перетворює тварину на особливий об’єкт
цивільних прав, на який поширюється правовий режим речі.
Під час проведення судових товарознавчих експертиз останнім часом
усе більш актуальним стає питання визначення вартості домашніх тварин (зокрема, обрахування матеріального збитку, заподіяного власникові
тварини в разі жорстокого поводження із завданням тілесних ушкоджень,
спричиненням її каліцтва чи загибелі).
Проблема полягає в тому, що під час проведення такого роду дослі
джень необхідний повний перелік вихідних даних про об’єкт дослідження,
сукупність морфологічних, фізіологічних (зовнішніх, внутрішніх) показників, господарських ознак і властивостей, що формують і характеризують тварину як одне ціле. Кожен показник та особливість впливає на таку
вартість.
Проведення судових товарознавчих експертиз з оцінки домашніх тварин, зокрема, з метою визначення матеріальної шкоди, завданої власникові
тварини у разі жорстокого поводження з нею, потребує індивідуального
підходу в кожному окремому випадку з урахуванням індивідуальних особливостей та за умови отримання повних вихідних даних для ідентифікації
об’єктів дослідження.
У суперечках щодо встановлення розміру матеріального збитку в разі
катування тварин часто виникають розбіжності, що стосуються вартості цих тварин. Для обох сторін суперечки важливі достовірність, прозорість і об’єктивність інформації, зазначеної в експертизі, яка визначає
розмір збитку. Упоратися з таким завданням здатні фахівці з високою відповідальністю та значним досвідом роботи у сфері оцінки збитку, якого
зазнав власник тварини.
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Розглядувана сукупність показників, за якими можна визначити таку
вартість, стане в пригоді експертам, адже під час проведення дослідження потрібно послуговуватися чіткою термінологію та спеціальними знаннями, що сприятиме ухваленню законних і обґрунтованих судових рішень.
Ключові слова: судова товарознавча експертиза, оцінка, ринкова
вартість, домашні тварини, матеріальна шкода, жорстке поводження
з тваринами.
А. В. Мануленко, Т. А. Занина, А. П. Копытько, Т. М. Чекин
Проблемные вопросы по оценке домашних животных
при проведении судебных товароведческих экспертиз
В статье рассмотрены проблемные вопросы, возникающие при определении стоимости животного. Особенно это касается случаев, когда
необходимо определить материальный ущерб, нанесённый владельцу животного при установлении факта жестокого обращения с животным
с нанесением телесных повреждений, увечья или гибели. Животное в данном случае выступает объектом гражданских правоотношений. Обоснование отнесения живых животных к категории «объект гражданских
прав» связано с тем, что последние выступают объектами оценки в материальной форме — движимым имуществом, товаром. Следовательно,
оценка превращает животное в особый объект гражданских прав, на который распространяется правовой режим вещи.
При проведении судебных товароведческих экспертиз в последнее
время всё более актуальным становится вопрос определения стоимости
домашних животных, в том числе определение материального ущерба,
причинённого владельцу животного в случае жестокого обращения с нанесением телесных повреждений, увечья или гибели.
Проблема в том, что при проведении такого рода исследования необходим полный перечень исходных данных об объекте исследования, совокупность показателей, морфологических, физиологических (внешние,
внутренние), хозяйственных признаков и свойств, которые формируют
и характеризуют животное как одно целое. Каждый показатель и особенность влияет на стоимость животного.
При назначении и проведении такого рода экспертиз требуется индивидуальный подход в каждом отдельном случае с учётом особенностей
и при условии получения полных исходных данных для идентификации объектов исследования.
В спорах по установлению материального ущерба в случаях истязания животных часто возникают разногласия, касающиеся его стоимости.
Для обеих сторон спора важны достоверность, прозрачность и объективность информации, указанной в экспертизе, определяющей размер
ущерба. Справиться с такой задачей под силу специалистам с высокой
ответственностью и с большим опытом работы в сфере оценки ущерба,
понесённого собственником животного.
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Рассматриваемая совокупность показателей, по которым можно
определить такую стоимость, пригодится экспертам, ведь при проведении исследования нужно применять чётко выверенную терминологию
и специальные знания, которые способствуют принятию законных и обоснованных судебных решений.
Ключевые слова: судебная товароведческая экспертиза, оценка, рыночная стоимость, домашние животные, материальный ущерб, жестокое обращение с животными.
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Судово-психологічна експертиза
за справами про визнання недійсними угод,
укладених дієздатною особою
Узагальнено теоретичні, методичні та практичні аспекти, що стосуються проведення судово-психологічних експертиз за справами про визнання недійсними угод, укладених дієздатною особою. Зважаючи на експертну
практику, визначено об’єкт, предмет, завдання цього предметного виду
судово-психологічної експертизи й межі компетенції судового експерта-психолога. Надано рекомендації щодо орієнтовного переліку вихідних
даних, необхідних для проведення психологічного дослідження за такими
справами. Досвід науковців і практиків свідчить, що проблема волі невіддільна від проблем особистості, свідомості, самосвідомості, мотивів, потреб, емоцій, пізнавальної діяльності людини.
Ключові слова: підекспертна особа, воля, справа про визнання угоди
недійсною, психологічне дослідження, судово-психологічна експертиза.
Постановка наукової проблеми. Аналіз експертної практики свідчить, що одним із найскладніших предметних видів судово-психологічної
експертизи є психологічне дослідження за справами про визнання недійсними угод, укладених дієздатною особою. Таку експертизу проводять відповідно до ст. 225, 229, 230, 231, 233 Цивільного кодексу України 1. Однак, у Реєстрі методик проведення судових експертиз 2, порядок ведення
якого затверджено наказом Міністерства юстиції України від 02.10.2008 р.
Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі
змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення:
13.03.2021).
2
Реєстр методик проведення судових експертиз // Офіційний сайт Міністерства
юстиції України. URL: https://rmpse.minjust.gov.ua (дата звернення: 13.03.2021).
1

© Т. Г. Харіна,
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№ 1666/5 (зі змінами й доповненнями) 1, станом на сьогодні немає науково обґрунтованої й апробованої методики проведення такого предметного
виду судово-психологічної експертизи, а також відсутній єдиний методичний підхід до вирішення експертних завдань цього напряму. Актуальність
дослідження зумовлено недостатньою розробленістю критеріїв проведення
судово-психологічних досліджень за цивільними справами про визнання
недійсними угод, укладених дієздатною особою.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Спроби дослідити зміст
інтелектуального й вольового компонентів юридичного критерію не
угодоспроможності робили такі автори, як: Н. В. Алікіна, О. В. Гутников, С. М. Корнєєв, Д. О. Малкін, О. Н. Садиков, Т. В. Сахнова, Ф. С. Сафуанов, Т. М. Секераж 2.
Питання, які стосуються окремих аспектів вольової сфери особистості,
досліджували філософи (Арістотель, А. Берґсон, О. Генісаретський, Р. Декарт, Ф. М. Достоєвський, Платон, І. Кант, М. О. Лосський, Ф. Ніцше,
Х. Ортеґа-і-Ґассет, Й. Фіхте, Ф. Шеллінґ, А. Шопенгауер та ін. 3), психологи
1
Порядок ведення Реєстру методик проведення судових експертиз : затв. наказом Мін’юсту України від 02.10.2008 р. № 1666/5 (зі змін. та допов.). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0924-08 (дата звернення: 13.03.2021).
2
Див., наприклад: Алікіна Н. В. Аналіз помилкових дій особистості у судово-психологічній експертизі (консультативний приклад). Криміналістика і судова експертиза : міжвідом. наук.-метод. зб. Київ, 2013. Вип. 58 (1). С. 415—424 ;
Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика
оспаривания. Москва, 2003. 576 с. ; Белов В. А., Белевич А. В., Витрянский В. В.,
Дюжева О. А., Ем В. С., Зенин И. А., Козлова Н. В., Копылов А. В. и др. Практикум
по гражданскому праву : учеб. пособ. Ч. 2 ; отв. ред. С. М. Корнеев. Москва, 2002.
432 с. ; Малкин Д. А. Экспертная оценка психического состояния лиц, совершивших
сделки (в рамках комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы) :
автореф. дис. … канд. мед. наук. Москва, 2004. 28 с. ; Садиков О. Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки. Юридический мир. 2000. № 6. С. 8 ; Сахнова Т. В.
Основы судебно-психологической экспертизы по гражданским делам : учеб. пособ. Москва, 1997. 136 с. ; Сафуанов Ф. С., Переправина Ю. О., Черненьков А. Д.
Нейропсихологическое исследование при судебно-психологической экспертной
оценке сделкоспособности. Психология и право. 2018. Т. 8. № 4. С. 115—127. DOI:
10.17759/psylaw.2018080411 (дата звернення: 13.03.2021) ; Секераж Т. Н. Теоретические и методические основы диагностики «порока воли» в судебной психологической экспертизе : дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2004. 205 с.
3
Див., наприклад: Новая философская энциклопедия : в 4 т. ; науч.-ред. совет:
В. С. Стёпин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин, А. П. Огурцов. Москва, 2000. URL: https://
iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH2828150c93bb42edd37028#
(дата звернення: 13.03.2021) ; Достоевский Ф. М. Собрание сочинений : в 15 т. ;
редкол.: М. Г. Фридлендер и др. Ленинград, 1990 ; Лосский Н. О. Основные учения
психологии с точки зрения волюнтаризма. Вопросы философии и психологии. Москва, 1991. Кн. 64 (IV). С. 779—823 ; Кн. 65 (V). С. 905—950 ; Ортега-и-Гассет Х.
Избранные труды ; сост., ред. А. М. Руткевич. Москва, 1997. 704 с.

373

Проблемні питання...

(Н. К. Ах, Л. С. Виготський, Л. І. Божович, В. А. Іванников, Є. П. Ільїн,
В. К. Калін, В. І. Селіванов, Б. М. Смирнов, С. Л. Рубінштейн, М. Г. Ярошевський 1), психіатри (В. М. Бехтерєв, Е. В. Корольова А. Р. Мохонько, Л. О. Муганцева, Н. К. Харитонова та ін. 2), юристи (М. І. Брагінський, О. М. Ерделевський, І. В. Матвєєв, І. Б. Новицькій, Н. В. Рабинович,
Г. І. Стрельникова, Н. Д. Шестакова та ін. 3). Однак, поняття «воля» у філософії, психології, праві, медицині збігаються лише частково.
Мета статті: узагальнити теоретичні, методичні та практичні аспекти,
що стосуються проведення судово-психологічних експертиз за справами
про визнання недійсними угод, укладених дієздатною особою.
Викладення основного матеріалу дослідження. Виходячи з визначення угоди як юридичного факту вольової і правомірної дії фізичної або
юридичної особи, що спрямована на виникнення, зміну або припинення
1
Див., наприклад: Ach N. Analyse des Willens ; E. Abderhalder (ed.). Handbuch der
biologischen Arbeitsmethoden. Berlin, 1935. Teil E. Abt. VI ; Выготский Л. С. Мышление и речь : собр. соч. в 6 т. Москва, 1982 ; Божович Л. И., Славина Л. С., Ендовицкая Т. В. Опыт экспериментального изучения произвольного поведения. Вопросы психологии. 1976. № 4. С. 55—68 ; Иванников В. А. К сущности волевого
поведения. Психологический журнал. 1985. Т. 6. № 3. С. 47—55 ; Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд., перераб. и доп. Санкт-Петербург, 2009. 368 с. ; Калин В. К.
Волевая регуляция деятельности : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук. Тбилиси,
1989. 36 с. ; Селиванов В. И. Волевая регуляция активности личности. Психологический журнал. 1982. Т. 3. № 4. С. 14—25 ; Смирнов Б. Н. о разных подходах
к проблеме воли в психологии. Вопросы психологии. 2004. № 3. С. 64—70 ; Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Санкт-Петербург, 2002. 2-е изд. 720 с. ; Ярошевский Г. М. История психологии от античности до середины ХХ в. : учеб. пособ.
Москва, 1996. 416 с.
2
Див., наприклад: Бехтерев В. М. Объективная психология : в 3 т. Санкт-Петербург, 1907—1910 ; Королёва Е. В. Судебно-психиатрическая оценка психических
расстройств у лиц, совершивших сделки : автореф. дис. … д-ра мед. наук. Москва,
2010. 42 с. ; Мохонько А. Р., Муганцева Л. А. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе : тез. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 2013. С. 13 ;
Харитонова Н. К., Сафуанов Ф. С., Малкин Д. А. Экспертная оценка сделкоспособности по гражданским делам в рамках комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы : пособ. для врачей. Москва, 2005. С. 5.
3
Див., наприклад: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право.
Кн. 2 : Договоры о передаче имущества. Москва, 2000. 800 с. ; Матвеев И. В. Правовая природа недействительных сделок. Москва, 2002. 176 с. ; Новицкий И. Б.
Сделки. Исковая давность. Москва, 1954. 248 с. ; Рабинович Н. В. Недействительность сделок и ее последствия. Ленинград, 1960. 171 с. ; Обзор практики применения законодательства о заключении, изменении, расторжении договоров : утв.
Президиумом Федерального арбитражного суда Уральского округа от 21.06.2002 г.
протокол № 3. URL: https://fasuo.arbitr.ru/node/1420 (дата звернення: 13.03.2021) ;
Шестакова Н. Д. Недействительность сделок. 2-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург, 2008. 358 с. ; Эрделевский А. М. Заблуждение относительно природы сделки.
Закон. 2002. № 1. С. 27—29.
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цивільних прав або обов’язків 1, психологічне дослідження за справами
про визнання недійсними угод, укладених дієздатною особою, спрямоване
на визначення особливостей психічної діяльності особи (суб’єкта цивільно-правових відносин) у юридично значущій ситуації. Психологічному дослідженню підлягають вольові процеси, стани та властивості особистості.
Воля є одним з найскладніших понять у психології. Волю розглядають і як самостійний психічний процес, і як аспект інших найважливіших
психічних явищ, і як унікальну здатність особистості свідомо регулювати
свої діяльність і поведінку.
В етимологічному словнику Макса Фасмера зазначено, що слово «воля»
у різних мовах використовують із «велеть» (рус.), «довлеть» (рус.), «хотеть»
(рус.), а також зі значенням «желание, выбор» (рус.), «воля, отбор» (рус.),
«лучше» (рус.), «сила, власть» (рус.) 2.
Теоретичне поняття волі народилося у філософії, де волю (лат. voluntas)
пояснено як здатність розуму до самовизначення, зокрема морального, а також породження специфічної причиновості. «Вольова» проблематика почала оформлятися у межах проблеми свободи волі і спочатку не мала чітких
онтологічних конотацій, обмежуючись сферами етики, гносеології та психології 3. У Платона «вольове» уперше стає особливим предметом рефлексії
та розуміється як синтез розумної оцінки і прагнення (причому останнє виокремлюють як здатність душі). Аристотель розглядав волю як специфічну
причиновість, відмінну від «чистої» інтелектуальної сфери і від «чистих»
афектів, а також оформив класичну традицію термінологічно («воля»,
«вибір», «рішення», «довільне», «мета» і т. ін.). У системі Декарта воля дещо
ширша за поняття розуму, але, по суті, воління є модусом мислення. За І. Кантом, воля — це здатність визначатися щодо дії згідно з уявленням про закони.
Відповідно до філософії Й. Ґ. Фіхте, воля є здатністю, рівноправною розуму, причому акт волі має логічну першочерговість у процесі самовизначення розумного «Я». В А. Шопенгауера воля набуває онтокосмічного статусу
й виступає як ірраціональна сила — «воля до життя», що позбавлена суб’єктивного джерела і є об’єктивацією світової волі (універсальна метафізична
модель). За Ф. Ніцше, шопенгауерівська «воля до життя» перетворюється на
онтологічну «волю до влади» 4. Отже, у метафорі волі філософи виокремлювали передусім інтелектуально-імперативний аспект, складову твердого
розумного наміру, діяльної думки, яка прагне до здійснення мети.
Велика Українська енциклопедія. Тематичний реєстр гасел з напряму «Юридичні науки» ; укладачі : В. Л. Бабка, М. М. Шумило ; за ред. д. іст. н., проф.
А. М. Киридон. Київ, 2017. 152 с.
2
Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. : пер. с нем.
2-е изд., стереотип. Москва, 1986. Т. 1. С. 347—348.
3
Новая философская энциклопедия … . URL: https://iphlib.ru/library/collection/
newphilenc/document/HASH2828150c93bb42edd37028# (дата звернення: 13.03.2021)
4
Там же.
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Перейшовши із філософії у психологію, визначення волі втратило моральний аспект і розглядається як свідома саморегуляція людиною своєї
діяльності й поведінки, що забезпечує подолання внутрішніх і зовнішніх
перешкод у процесі здійснення цілеспрямованих дій та вчинків 1.
Як зазначає С. Л. Рубінштейн, завдяки наявності волі людина долає
межі імпульсивних, інстинктивних дій і знаходить свободу щодо безпосередньо даного, набуваючи змоги його змінювати. На відміну від імпульсивної дії, яка немовби проходить крізь людину і виривається з неї, вольовий акт іде від людини і спрямований нею 2. Отже, воля допомагає людині
звільнитися від зовнішніх обставин і, усупереч імпульсивним спонуканням
та афектам, регулювати свою поведінку, спрямовувати її на досягнення свідомо поставленої мети.
В. М. Бехтерєв розглядав свідомість у єдності з волею. Засновник рефлексології зазначав, що усвідомлення безпосередньо пов’язано із волінням,
що усвідомлення здійснюється «в і через» акт воління 3.
У наукових працях Л. І. Казміренко, О. І. Кудерміної, О. Є. Мойсєєвої
зазначено, що вольова діяльність обов’язково розгортається як низка актів
і дій, які передбачають усвідомлення особою своїх зусиль і характеру здійс
нюваних психічних процесів: оцінювання ситуації; вибір напряму майбутньої дії; добирання засобів, потрібних для досягнення мети, прийняття
рішень і т. ін. Воля (як психічний процес) нерозривно пов’язана із пізнавальною й емоційною діяльністю людини. Відомо, що вольова регуляція
поведінки завжди розпочинається з інтелектуального акту — усвідомлення
проблемної ситуації. Аналіз проблемної ситуації вимагає активації вольових процесів. Без участі мислення вольовий процес не був би усвідомленим
і втратив би власне вольовий характер. Проте, воля й мислення не є тотожними поняттями, тому що воля — це не просто зовнішня оболонка мислення. На відміну від мислення, воля не створює самостійного продукту, вона
лише допомагає у здійсненні вчинку та реалізації обраної стратегії поведінки. Отже, у понятті «воля» можна простежити цілісний характер психіки
особистості: проблема волі стосується і є невіддільною від проблем особистості, свідомості, самосвідомості, потреб, мотиваційної й емоційної сфер,
пізнавальної діяльності людини 4.
Є. П. Ільїн виокремлює чотири функції волі: регулювання станів і організацію психічних процесів, регулювання різних параметрів дій, ініціація
та здійснення вольової дії, вибір дії за конфлікту мотивів і цілей 5.
1
Краткий психологический словарь ; сост.: Л. А. Карпенко ; под общ. ред.
А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. Москва, 1985. С. 48.
2
Рубинштейн С. Л. Указ. соч.
3
Бехтерев В. М. Объективная психология. Москва, 1991. 476 с.
4
Казміренко Л. І., Кудерміна О. І., Мойсєєва О. Є. Психологія : підручник ; за
заг. ред. Л. І. Казміренко. Київ, 2015. 213 с.
5
Ильин Е. П. Указ. соч.
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Н. К. Ах, Л. С. Виготський, Л. І. Божович, В. І. Селіванов, дослідники
проблеми волі, зауважують, що однією з її функцій є свідоме подолання
перешкод. Як зазначає В. І. Селіванов, критерій свідомого подолання труднощів є основним для всіх вольових актів людини, він відрізняє загалом
вольову регуляцію від решти властивостей психіки і форм регуляції 1.
На думку В. А. Іванникова, реальним механізмом зміни або ініціації
вольових зусиль є зміна смислу дії. Про можливість участі смислових утво
рень особистості в регуляції діяльності також зазначав Л. С. Виготський,
який спостерігав зміну поведінки дітей у разі зміни для них смислу самої ситуації. При цьому смисл ситуації зумовлював для дитини всю силу
ефективного спонукання, пов’язаного із ситуацією: незалежно від того,
що ситуація прогресивно втрачала всі привабливі ознаки, які містили речі
й безпосередня діяльність із ними. Аналогічну думку щодо ролі смислу
в поведінці висловлював і Д. М. Узнадзе 2. Започатковуючи поняття фізичної та психологічної поведінки, цей науковець вважав психологічною лише
таку фізичну активність людини, яку вона переживає як носій певного сенсу, значення, цінності. Мотив вольової поведінки, на думку Д. М. Узнадзе,
полягає у зміні цінності поведінки. Саме усвідомлення переваги конкретної цінності, характерної для певної поведінки, і виправдання однієї з них
і є мотивом особистісного рішення 3. У працях Л. І. Божович також можна
знайти настанови про те, що у вольовому вчинку залучено особистість загалом і результат залежить від того, який сенс для людини має конфліктна
ситуація, яку позицію особистість посідає щодо цієї ситуації. І. М. Сєченов
вважав, що смисл дій задано вищими людськими потребами, які і є визначальними для вибору вольової дії 4.
Проаналізувавши психологічну літературу, можна виокремити дві основні функції волі: спонукальну й регулятивну. Спонукальна функція забезпечує активність людини та відображається в системі цілей особи та
конкретних мотивах поведінки для досягнення цих цілей. На відміну від
реактивного реагування, коли дію безпосередньо обумовлено ситуацією,
активність породжує дію внаслідок специфіки внутрішніх станів суб’єкта,
що виявляється в момент скоєння самої дії. Активність характеризується
довільністю, тобто обумовлена свідомо визначеною метою. Якщо у людини
відсутня потреба виконувати певну дію, але присутня потреба її виконати, вольовий процес продукує допоміжне спонукання, змінюючи сенс дії
та підвищуючи її значущість для особи (через самостійне переоцінювання
значущості мотиву, шляхом зміни ролі, позиції людини, передбачення та переживання наслідків дій). Формування спонукань до вольового акту досягається також завдяки створенню допоміжного смислу дії (через постановку
Селиванов В. И. Указ. соч.
Узнадзе Д. Н. Психология установки. Санкт-Петербург, 2001. С. 414.
3
Иванников В. А. Указ. соч.
4
Сеченов И. М. Избранные произведения. Москва, 1953. 336 с.
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більш конкретної мети, коли одна дія є частиною іншої). При цьому новий
допоміжний мотив починає впливає на людину внаслідок не спонукальної,
а смислоутворювальної функції. Спонукання людини до дії створює певну
впорядковану систему у вигляді ієрархії мотивів — від задоволення базових фізіологічних потреб до вищих спонукань, пов’язаних із переживаннями духовних, моральних, естетичних та інтелектуальних почуттів. Аналізуючи поняття волі як моральної саморегуляції поведінки, можна сказати, що
основною її характеристикою є підкорення особистих мотивів соціально
значущим. Регулятивна функція волі забезпечує цілеспрямоване орієнтування активності в певному напрямі для досягнення максимального ефекту
діяльності та здатна гальмувати здійснення дій і поведінку, які суперечать
світогляду, ідеалам і переконанням особистості 1. Інтегратором волі конкретної особи є вольова спрямованість, в основі якої — система поглядів на
навколишній світ, розуміння мети та значущості своєї діяльності.
Цивіліст І. Б. Новицькій зауважує, що воля, яка не виражена зовні, не
має значення з точки зору права, оскільки право не надає значення одному
психологічному процесу формування волі 2. Отже, з точки зору права, важливим має бути об’єктивований результат цього психологічного процесу,
щоби воля була виявлена зовні.
У юридичній літературі зустрічається поняття «дефект волі». У психології таке поняття відсутнє, тому, визнаючи певний умовний характер
цього терміна, слід зазначити, що словосполучення «дефект волі» юристи
вживають для позначення певних емоційно-вольових особистісних порушень, розладів поведінки, певної інтелектуально-вольової неповноцінності
процесів регуляції суб’єктом цивільно-правових відносин значимих дій,
з точки зору власних інтересів, які не відображають його справжньої волі.
Такий низький рівень вольової регуляції особою своїх дій не перебуває за
межами психічної норми, у межах осудності виражається у зниженій здатності суб’єкта всебічно оцінювати конкретну значиму для нього ситуацію
й адекватно ухвалювати рішення, повною мірою керувати власними діями,
спрямованими на досягнення визначених цілей 3.
Т. В. Сахнова, аналізуючи юридичну літературу за темою «дефектів
волі», зазначає що зовні дефект волі може виражатися в такому:
• невідповідності волі волевиявленню (рішення прийнято свідомо
й вільно, але дії відбуваються невідповідно до нього, не спрямовані
на досягнення тієї мети, яку визначив для себе суб’єкт угоди);

Казміренко Л. І., Кудерміна О. І., Мойсєєва О. Є. Зазнач. твір.
Новицкий И. Б. Указ. соч. С. 245.
3
Романов В. В. Юридическая психология : учеб. пособ. для СПО. 3-е изд.,
перераб. и доп. Москва, 2019. 170 с. [Электронный ресурс]. URL: https://urait.ru/
bcode/433474 (дата звернення: 13.03.2021).
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•

неадекватному формуванні самої волі за формального її волевиявлення (спрямованість дій відповідає обраній меті, але саме рішення
ухвалено не самостійно, не вільно) 1.
В. Ф. Єнгалічев, С. С. Шипшин вважають, що (з точки зору психології)
за умови невідповідності волі волевиявленню як головне виокремлюється недостатність вольового компонента угоди (при цьому інтелектуальна
сторона повноцінна), а за умови неадекватного формування самої волі —
недостатність інтелектуального компонента (при цьому вольова сторона
повноцінна). Крім зазначеного вище, В. Ф. Єнгалічев і С. С. Шипшин акцентують увагу на тому, що слід завжди враховувати цілісність психіки,
а саме: інтелектуальні, вольові й емоційні процеси, стани та властивості
особистості діють у взаємозв’язку. Для того щоб довести наявність дефекту
волі як юридично значущої обставини, необхідно виявити такі особливості
психічних процесів і станів суб’єкта, які дали б змогу дійти правильного висновку про здатність усвідомлювати фактичний зміст скоєних дій та
здатність вольового управління ними 2.
Як зазначає Т. М. Секераж, у праві «дефект волі» розглядають як узагальнювальну категорію щодо умов недійсності правових актів. Узагальненим психологічним критерієм «дефекту волі» є нездатність дієздатної
особи під час укладання угоди розуміти значення своїх дій або керувати
ними внаслідок особливого емоційного стану, помилкового уявлення про
мету діяльності або під дією зовнішнього впливу (насильства, погрози, збігу тяжких обставин) 3.
Н. В. Алікіна зауважує, що в разі наявності обґрунтованих сумнівів
у здатності особи правильно сприймати будь-які суттєві елементи під час
укладання угоди, доцільною стає оцінка психологічних чинників (пам’яті,
уваги, мислення, емоційного стану), які впливають на характер сприйняття людиною (частіше похилого віку, як свідчить експертна практика) особ
ливостей і реального змісту ситуації, яку розглядають у справі. У таких
випадках можливе проведення експертного психологічного дослідження.
Таке дослідження передбачає проведення психологічного аналізу вихідних
даних щодо зовнішніх обставин (ситуації події укладання угоди та подій,
що передували цій ситуації), визначення внутрішнього стану особи, тобто
визначення наявності (відсутності) впливу індивідуально-психологічних
особливостей і стану особи, конкретних умов її мікросоціального становища й умов укладання нею угоди (збіг обставин особливої несприятливості,
залежність, погрози, підвищена покора, пригніченість, безпорадність,

Сахнова Т. В. Указ. соч.
Енгалычев В. Ф., Шипшин С. С. Практикум по судебно-психологической экспертизе : учеб.-метод. пособ. 2-е изд., перераб. и доп. Калуга, 2013. 286 с.
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розгубленість тощо) на спроможність усвідомлювати фактичний зміст
власних дій, свідомо керувати ними та передбачати їх наслідки 1.
Згідно з п. 6.4 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки
та призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі — Рекомендації), основними завданнями психологічної експертизи є визначення
у підекспертної особи:
«• індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру, провідних
якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки;
• емоційних реакцій та станів;
• закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку
та індивідуальних властивостей» 2.
Відповідно до названих вище Рекомендацій, об’єктом психологічної
експертизи є психічно здорові особи 3.
Згідно із визначенням, запропонованим Т. М. Єгоровою та В. В. Єгоровим, об’єктом судово-психологічної експертизи є людина як особистість
(підекспертна особа) і сукупність джерел інформації, які відображають відомості про психічну діяльність підекспертної особи в юридично значущих
обставинах 4.
Т. М. Єгорова, Н. В. Алікіна, Т. В. Савкіна зауважують, що предметом дослідження судово-психологічної експертизи у справах про визнання
недійсними угод, укладених особою, є сукупність психологічних фактів,
що відображають індивідуально-психологічні особливості особистості,
специфіку її когнітивної та вольової сфер за обставин укладення особою
угоди, яку розглядають за справою 5.
Пашковська Т. Визнання угод недійсними: психолог розбереться? // Офіційний сайт «Юридичної газети». 24.02.2017. URL: https://yur-gazeta.com/publications/
events/viznannya-ugod-nediysnimi-psiholog-rozberetsya.html
(дата
звернення:
19.03.2021).
2
Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом Мін’юсту України від
08.10.1998 р. № 53/5 (зі змін. та допов.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0705-98 (дата звернення: 19.03.2021).
3
Там само.
4
Єгорова Т. М., Єгоров В. В. Дискусійні питання щодо об’єкта та предмета
судової психологічної експертизи. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. мат-лів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 150-річ. з дня народж.
заслуж. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 18—19.04.2019). Харків, 2019. С. 428—430.
5
Єгорова Т. М., Алікіна Н. В., Савкіна Т. В. Диференціальний підхід до проведення судової психологічної експертизи як підстава визначення її предметних видів.
Ароцкеровські читання : зб. мат-лів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річ. від
дня народж. видат. вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук, проф. Л. Ю. Ароцкера
(Полтава, 25.05.2017). Харків, 2017. С. 155—157.
1

380

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

Відповідно до п. 6.7 Рекомендацій, до завдань судового експерта-психолога під час проведення цього предметного виду судово-психологічної експертизи належать: встановлення міри розуміння підекспертною особою фактичного змісту власних дій і їх наслідків, її здатності
приймати усвідомлене рішення та реалізовувати його своїми діями; виявлення у дієздатної особи непатологічних психічних аномалій, які перешкоджають адекватному відображенню дійсності, а також висвітлення питання щодо особистісної значущості для особи обставин, за яких
укладено угоду.
Зважаючи на мету експертного психологічного дослідження за справами про визнання угод недійсними, перед експертом-психологом постає
завдання визначити: індивідуально-психологічні особливості особи; особистісну значущість для особи обставин, за яких укладено угоду; емоційний стан особи під час укладання нею угоди 1.
Відповідно до зазначених вище питань, експерт-психолог може
дати відповідь на основні питання, винесені на психологічне дослідження, а саме: «Чи здатною була особа з урахуванням визначених обставин
повною мірою вільно та усвідомлено приймати рішення та реалізовувати
його своїми діями?», «Чи здатна була особа, з урахуванням визначених обставин, усвідомлювати — і якою мірою — фактичний зміст власних дій і їх
наслідків?», «Чи здатна була особа повною мірою прогнозувати наслідки
власних дій?», «Чи здатна була особа повною мірою усвідомлено приймати
рішення, адекватне ситуації, та повною мірою усвідомлено реалізовувати
його?» 2.
Зважаючи на питання, поставлені перед експертом, для проведення
психологічного дослідження експертові необхідно надати фактичні дані,
що дають змогу провести повний аналіз особливостей психологічних
обставин, за яких укладено угоду, а також відомості щодо індивідуально-психологічних особливостей особистості (суб’єкта цивільно-правових відносин) упродовж життя і безпосередньо в період укладання
угоди. Поза зазначеними вище вихідними даними відповісти на питання
цього предметного виду судово-психологічної експертизи є доволі проблематичним.
Із наукової літератури відомо, що до компетенції судово-психологічної
експертизи належать питання встановлення ступеня розуміння підекспертною особою значення власних дій і можливість керувати ними; здатність
приймати осмислені (з урахуванням усіх необхідних умов) рішення; виявлення у дієздатної особи психологічних аномалій, що перешкоджають адекватному відображенню дійсності; з’ясування здатності свідка правильно
1
Науково-методичні рекомендації … . URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
z0705-98 (дата звернення: 19.03.2021).
2
Там само.
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сприймати обставини, що мають значення для справи, і давати за ними відповідні свідчення 1.
М. М. Коченов до цього переліку додає здатність експерта-психолога
під час діагностування індивідуально-психологічних особливостей особи
виявити схильність до підвищеного навіювання, імпульсивності, подразливості, ригідності та ін., що могли суттєво вплинути на поведінку суб’єкта,
а також визначити можливості виникнення в людини в конкретних умовах
певного психічного стану (розгубленості, утрати орієнтирів тощо) та експертно оцінити їх вплив на якість виконання індивідом дій 2.
Як зазначає Т. В. Сахнова, експерт-психолог під час проведення дослі
дження з’ясовує факт неправильного, помилкового відображення особою
особливостей укладання угоди, висвітлює причини психологічного характеру подібних помилок (зовнішніх і внутрішніх). Головним у змісті помилки як дефекту волі є те, що воля сторони, яка помиляється, формується не
на підставі зваженого та вільного рішення, а під впливом хибних уявлень
про суттєві елементи угоди (або внаслідок їх незнання). При цьому сам
факт помилки встановлюється судом 3.
В. А. Полянська, розглядаючи питання проведення комплексних судових психолого-психіатричних експертиз за цією категорією цивільних
справ, зауважує, що до компетенції експерта-психолога належить виявлення таких юридично значущих особливостей особистості, як підвищена
сугестивність, підвищена покора, схильність до впливу інших осіб, вплив
соматичних хвороб на психологічний стан, емоційний стан в умовах психотравмувальної ситуації. При цьому експерт у жодному разі не вирішує
питань щодо дієздатності або недієздатності особи, дійсності або недійсності угоди 4.
Висновки. Отже, на підставі узагальнення напрацювань науковців
і практиків визначено особливості проведення судово-психологічних експертиз за справами про визнання недійсними угод, укладених дієздатною
особою. Розглянуто поняття «воля» та його узагальнені критерії в праві,
філософії та психології. З опорою на експертну практику визначено об’єкт,
предмет, завдання цього предметного виду судово-психологічної експертизи, а також межі компетенції судового експерта-психолога. Надано рекомендації щодо орієнтовного переліку вихідних даних, необхідних для про1
Кобера А. В. Судово-психологічна експертиза як форма використання психологічних знань в юриспруденції. Наукові записки Національного університету
«Острозька академія». Серія: Психологія. 2008. Вип. 11. С. 93—99. URL: https://
nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2008_11_13 (дата звернення: 19.03.2021).
2
Там само.
3
Сахнова Т. В. Указ. соч.
4
Полянская В. А. Компетенция психолога в комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе сделкоспособности. Сибирский юридический вестник. 2006. № 4 (35). С. 97—101.
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ведення психологічного дослідження за справами про визнання недійсними
угод, укладених дієздатною особою.
Досвід науковців і практиків свідчить, що проблема волі є невіддільною від проблем особистості, свідомості, самосвідомості, мотивів, потреб,
емоцій, пізнавальної діяльності людини. Зважаючи на те, що інтелектуальні, вольові й емоційні процеси, стани та властивості особистості діють
у взаємозв’язку, цей вид дослідження (як один із найскладніших предметних видів судово-психологічної експертизи) потребує подальшого теоретичного аналізу об’єктивних та суб’єктивних чинників помилкових дій
особи (суб’єкта цивільно-правових відносин) у юридично значущих обставинах для вирішення методологічних і практичних завдань експертології.
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Т. Г. Харина, О. А. Герасименко
Судебно-психологическая экспертиза в делах о признании
недействительной сделки, заключённой дееспособным лицом
Обобщены теоретические, методические и практические аспекты по
делам о признании недействительной сделки, заключённой дееспособным
лицом.
Изучены особенности проведения психологического исследования по
делам о признании недействительной сделки, заключённой дееспособным
лицом. Исходя из экспертной практики, названы объект, предмет, задачи этого предметного вида судебно-психологической экспертизы. Указаны вопросы, которые ставят на решение психологической экспертизы по
делам о признании сделки недействительной. Очерчены границы компетенции судебного эксперта-психолога. Даны рекомендации относительно
ориентировочного перечня исходных данных, необходимых для проведения
психологического исследования. С опорой на экспертную практику указан
алгоритм анализа исходных данных при проведении психологического исследования по делам о признании недействительною сделки, заключённой
дееспособным лицом. Указаны основные составляющие, которые необходимо выявить при проведении экспертного исследования по этому предметному виду психологической экспертизы.
Опыт учёных и практиков свидетельствует о том, что проблема воли
неотделима от проблем личности, сознания, самосознания, мотивов, потребностей, эмоций, познавательной деятельности человека. Учитывая,
что интеллектуальные, волевые и эмоциональные процессы, состояния
и свойства личности действуют во взаимосвязи, указанный вид исследования (как один из сложных предметных видов судебно-психологической экспертизы) нуждается в дальнейшем теоретическом анализе объективных
и субъективных факторов ошибочности действий лица (субъекта гражданско-правовых отношений) в юридически значимых обстоятельствах
для решения методологических и практических задач экспертологии.
Ключевые слова: подэкспертное лицо, воля, дело о признании сделки
недействительной, психологическое исследование, судебно-психологи
ческая экспертиза.
Т. Kharina, О. Herasimenko
Forensic psychological analysis in cases of invalidating
a transaction concluded by a legal person
Theoretical, methodological and practical aspects in cases of invalidating
a transaction concluded by a legal person are outlined.
Peculiarities of forensic psychological analysis in cases of invalidating
a transaction concluded by a legal entity are studied. Referring to forensic expert
practice, the object, subject, tasks of this subject type of forensic psychological
analysis are determined. Issues which are solved by forensic psychological
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analysis in cases on invaliding transaction are indicated. Boundaries of a forensic
psychologist competence are outlined. Recommendations are provided as to the
reference list of source data required for conducting forensic psychological
analysis. Based on forensic expert practice, an algorithm for analyzing source
data when conducting a forensic psychological analysis in cases of invalidating
a transaction concluded by a legal entity is outlined. The main components that
should be identified when conducting a forensic examination of this subject type
of forensic psychological analysis are indicated.
The experience of scientists and practitioners demonstrates that a problem
of will is inseparable from problems of personality, consciousness, selfawareness, motives, needs, emotions, cognitive activity of a person. Considering
that intellectual, volitional and emotional processes, states and personality
traits act in interconnection, this type of research (as one of the complex subject
types of forensic psychological analysis) requires further theoretical analysis of
the objective and subjective factors of a person wrong actions (entity of civil
law relations) in legally significant circumstances to solve methodological and
practical tasks of expertology.
Keywords: examinee, will, case of invalidating transaction, psychological
research, forensic psychological analysis.
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Методологічний аналіз військової експертизи
Поява самостійних одиниць судової експертизи є результатом розвитку наукових знань, ігнорування яких під час здійснення судово-експертної
діяльності призводить до підміни судовою експертизою процесу доказування.
Мета статті — провести методологічний аналіз предмета, об’єктів
і завдань судової військової експертизи та її місця в сучасній класифікаційній системі судових експертиз.
Проаналізовано структурні складові військової експертизи — предмет, об’єкти, завдання та спеціальні знання. У результаті з’ясовано,
що формування військової експертизи як самостійної стратифікаційної
одиниці відбулося з порушенням методологічних засад, розроблених судовою експертологією. Зроблено висновок про необхідність перегляду місця
й сутності військової експертизи в наявній класифікаційній системі судових експертиз в України.
Ключові слова: судова експертологія, судова експертиза, спеціальні
знання, військова експертиза, предмет військової експертизи, об’єкти військової експертизи, завдання військової експертизи, система судових експертиз.
Постановка наукової проблеми. Інтенсифікація процесу утворення
самостійних стратифікаційних одиниць судової експертизи в України, що
спостерігається останнім часом, не може залишатися поза увагою науковців, особливо з огляду на важливість сфери регулювання судово-експертної діяльності та задекларовані принципи (Pro sudovu ekspertyzu, 1994,
st. 3). Так, 2015 р. з’являється військова експертиза (Pro vnesennia zmin
do nakazu Ministerstva Yustytsii Ukrainy vid 08 zhovtnya 1998 roku № 53/5,
2015), а 2019 р. формуються судово-ветеринарна та гемологічна експертизи
(Pro vnesennia zmin do nakazu Ministerstva Yustytsii Ukrainy vid 08 zhovtnya
1998 roku № 53/5, 2019). З огляду на сформовану в Україні тенденцію порушення взаємозв’язку під час розвитку емпіричних і наукових знань, вважаємо за необхідне провести методологічний аналіз спроможності окремих «нових» видів (підвидів) судової експертизи, що заявлені як самостійні
стратифікаційні одиниці (зокрема, військової експертизи).
Аналіз основних досліджень і публікацій. Серед нечисленних наукових публікацій, присвячених військовій експертизі, можна виокремити такі,
© П. Є. Антонюк, 2021

388

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

що висвітлюють загальні проблемні питання військової експертизи (Chuprun,
2015; Antoniuk, 2017), та розглядають експертні підходи до вирішення її окремих завдань (Bogdanyuk, 2017; Poluianov, 2020; Ruvin & Serednii, 2020;
Savechko & Chernysh, 2020; Savechko & Kozlov, 2020; Vlasuk, 2020).
Мета статті. Провести методологічний аналіз предмета, об’єктів
і завдань судової військової експертизи на основі загальної теорії судової експертології. Проаналізувати місце військової експертизи в сучасній
загальній класифікаційній системі судових експертиз. Акцентувати увагу
на неприпустимості порушення єдиного методологічного підходу під час
формування нових самостійних одиниць судової експертизи. Запропонувати алгоритм розроблення окремих механізмів судово-експертної діяльності
в разі появи нових родів (видів) судових експертиз.
Викладення основного матеріалу дослідження. Станом на сьогодні
вже не є дискусійним становлення й розвиток судової експертології як самостійної галузі наукових знань з власною методологією, яка є основою для
класифікації судових експертиз, визначення компетенції судових експертів,
розроблення сучасних експертних технологій. Предмет судової експертології на сучасному етапі її розвитку складають:
• теоретичні, правові й організаційні закономірності здійснення судово-експертної діяльності загалом;
• закономірності виникнення, формування та розвитку класів, родів
і видів судових експертиз та їх окремих теорій на основі єдиної
методології, уніфікованого понятійного апарату й урахування постійного оновлення та видозміни судово-експертних знань;
• засноване на пізнанні цих закономірностей, єдине для всіх видів судочинства правове та організаційне забезпечення судово-експертної діяльності, єдині уніфіковані експертні технології, стандарти
експертних компетенцій і сертифікованих експертних лабораторій
(Rossinskaya, 2016).
На нашу думку, єдиний методологічний підхід до виникнення, формування та розвитку класів, родів і видів судових експертиз здатний забезпечити дотримання гарантованих принципів судово-експертної діяльності
й обґрунтувати встановлений в Україні організаційно-правовий порядок її
здійснення. Такий єдиний підхід має базуватися винятково на розробленій
методології судової експертології, що забезпечуватиме науковість судової
експертизи як галузі людської діяльності, а також об’єктивність висновків
судових експертів (із урахуванням їх процесуальної значущості для всіх
видів судочинства в Україні). Дотримання наукового підходу під час формування нових видів (родів) судових експертиз є запорукою логічності їх
генезису й відповідного місця в загальній класифікаційній системі вже наявних класів, родів і видів судових експертиз.
Проведений аналіз спроможності військової експертизи як самостійної стратифікаційної одиниці демонструє невідповідність розробленій
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методологічній основі судової експертології, що загалом може брати під
сумнів не лише визначене місце військової експертизи в загальній системі
судових експертиз, сформованій в Україні, а й її науковість.
Дослідження в галузі судової експертології демонструють, що сучасні
класифікації судових експертиз відбуваються за об’єктами дослідження сукупно із завданнями, які вони вирішують. При цьому яскраво вираженими
є два магістральні напрями, за якими відбувається генезис судових експертиз (Rossinskaya, 2016):
1) процес укрупнення (із виду (підвиду) — у рід, із роду — у клас): поява
нового виду експертизи всередині вже наявного виду за рахунок актуалізації або видозміни об’єктів, які раніше досліджували рідко, формування якісно нових експертних технологій, розширення можливостей
експертизи;
2) процес розділення: із класу — на роди й види.
Крім того, необхідність вирішення комплексу якісно нових загальних
експертних завдань зумовлює появу нових об’єктів дослідження, що може
бути передумовою формування нового класу або роду судових експертиз,
а не виокремлення їх з уже наявних (що спостерігається щодо військової
експертизи, де не йдеться про появу нових об’єктів дослідження, які далі
дослідимо докладніше).
Для глибшого розуміння та аналізу сутності військової експертизи,
розглянемо зміст її принаймні трьох основних методологічних складових,
що мають суттєве значення не лише для теорії судової експертизи, а й для
судово-експертної діяльності й організаційно-правового порядку її забезпечення:
• предмет експертизи;
• об’єкти експертизи;
• основні завдання та спеціальні знання для їх вирішення.
Під предметом експертизи як видом практичної діяльності заведено розуміти інформацію про подію (правопорушення), отриману експертом у результаті дослідження на основі спеціальних знань окремих властивостей
наданих на експертизу об’єктів (Shcherbakovskyi, 2016).
Наведене розуміння наочно демонструє логічний зв’язок між предметом експертизи та її об’єктами — носіями інформації про певні обставини,
пов’язані з подією правопорушення. І хоча Закон України «Про судову експертизу» визначає судову експертизу як «дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ
і процесів» (Pro sudovu ekspertyzu, 1994, st. 1), однак, керуючись загальним
методом пізнання, можна дійти висновку, що явища та процеси досліджують через їх матеріалізовані причини й наслідки — об’єкти матеріального
світу, що містять інформацію про певні події, у вигляді їх окремих ознак
і властивостей, спричинених подією, яку встановлюють (досліджують).
Тобто об’єктами судової експертизи завжди є певні об’єкти матеріального
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світу. При цьому інформацію, яка відображається в матеріальних об’єктах
зовнішнього середовища в результаті певних дій, заведено поділяти на три
види (Burnashev et al., 1998, p. 22): 1) особистісна (про суб’єкта, який залишив певні сліди); 2) предметна (про використані (застосовані) предмети,
засоби тощо); 3) операційна (про здійснені дії).
Щодо завдань експертизи, то в судовій експертології їх розглядають як
коло закономірностей, на яке спрямована пізнавальна діяльність експерта.
Загальноприйнятим є поділ експертних завдань на ідентифікаційні та не
ідентифікаційні (діагностичні, класифікаційні, ситуаційні, реставраційні
тощо) (Klimenko, 2007, p. 15—16). Відповідно до об’єктів і завдань визначають коло спеціальних знань (сукупність певних галузевих знань), на основі
яких пізнають закономірності властивостей об’єкта дослідження.
Щодо військової експертизи, то розробник визначив лише основні її завдання (Naukovo-metodychni rekomendatsii z pytan pidgotovky ta
pryznachennia sudovyh ekspertyz ta ekspertnyh doslidzhen, 2021, p. 9.1,
rozd. IX):
• встановлення обставин застосування та дій військових формувань;
• встановлення обставин, що призвели до настання тяжких наслідків,
загибелі людей (військовослужбовців, працівників Служби безпеки України, Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ
України, Національної гвардії України та інших представників
міністерств і відомств, цивільного населення), утрати озброєння,
військової техніки, об’єктів державної влади й інфраструктури,
особистого майна громадян під час застосування військових формувань;
• встановлення відповідності дій (бездіяльності) посадових осіб вимогам керівних документів (покладених обов’язків).
Зазначені завдання загалом можна розглядати як такі, що (за формулюванням) відповідають загальноприйнятій класифікації: перші два завдання мають діагностичний характер, останнє — ідентифікаційний. Проте, за
своєю сутністю наведені завдання є неконкретизованими, узагальненими
та такими, що не відображають ані кола закономірностей, на яке спрямовано пізнавальну діяльність експерта, ані сукупності галузевих спеціальних знань, на підставі яких здійснюється дослідження з їх вирішення.
І, якщо розглядати військову сферу як галузь людської діяльності, то заявлені завдання виглядають як соціологічний аналіз однієї зі сфер людської
діяльності — менеджменту у військовій галузі, а не як напрям застосування
спеціальних знань із пізнання закономірностей об’єктів дослідження.
До того ж вирішення зазначених експертних завдань суб’єктами судово-експертної діяльності, на нашу думку, підміняє собою процес доказування: збирання, перевірку й оцінювання доказів з метою встановити конкретні
обставини, що мають значення для провадження (справи). Керуючись запропонованою логікою, можна стверджувати про доцільність формування
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самостійних одиниць судової експертизи, зважаючи на сферу людської
діяльності, наприклад: освітня, господарська, громадська, політична тощо.
Розробник також пропонує орієнтовний перелік запитань, які вирішує
військова експертиза, які в сукупності мають забезпечити уявлення щодо
її предмета як кола фактичних даних, що їх може встановити експерт на
основі своїх спеціальних знань, дослідивши надані об’єкти (Naukovometodychni rekomendatsii z pytan pidgotovky ta pryznachennia sudovyh
ekspertyz ta ekspertnyh doslidzhen, 2021, p. 9.2, rozd. IX).
Проте, аналіз запропонованих орієнтовних запитань дає змогу сформулювати такі сентенції:
• деякі запитання виходять за межі заявлених основних завдань
експертизи. Наприклад, запитання: «Чи перебувають виявлені порушення у причиново-наслідковому зв’язку з настанням тяжких
наслідків, які призвели до загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, утрати озброєння та військової техніки?» належить до ситуаційних експертних завдань;
• відповіді на деякі запитання не потребують спеціальних знань, зокрема з галузі військового мистецтва, а передбачають лише аналіз
відповідної організаційно-управлінської документації, наприклад:
«На яких посадових осіб (командирів, начальників) було покладено підготовку підрозділів, що залучалися до виконання бойових
завдань, та здійснення контролю за їх готовністю; відповідність їх
покладання вимогам керівних документів?» або «Які заходи вживалися з метою запобігання оточенню та виведенню з оточення
частин і підрозділів, які були задіяні у виконанні бойових завдань
і потрапили в оточення?»;
• надання відповіді на окремі запитання потребує залучення знань не
лише з однієї галузі (зокрема, військового мистецтва), а й з галузі
економіки, політики, права тощо, тобто передбачають комплексний
характер спеціальних знань, наприклад: «Чи мали (могли мати)
негативні наслідки для обороноздатності держави та боєздатності
Збройних сил України рішення про ліквідацію (розформування,
скорочення) окремих родів військ, з’єднань, військових частин та
підрозділів?»;
• надання відповідей на більшість запитань підміняє собою процес
доказування за його пізнавальною сутністю та перекладає обов’язок
доказування із суб’єкта розслідування на судового експерта, наприклад: «Чи був виконаний передбачений нормативними актами порядок опрацювання, коригування та виконання бойових завдань?»,
або «Чи відповідали фактичні дії відповідних посадових осіб
оперативній обстановці, що склалась на момент виконання бойового завдання?», або «Дії (бездіяльність) яких посадових осіб, що
здійснювали планування та проведення операції щодо розгрому
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незаконних збройних формувань (противника), перебувають у причиновому зв’язку з настанням тяжких наслідків, що призвели до
загибелі військовослужбовців (працівників) та інших осіб, утрати
озброєння та військової техніки?», або «Які нормативні (керівні)
документи застосовувались при плануванні та організації бойових
дій?», «Яким чином була організована взаємодія у районі ведення
бойових дій між підрозділами Служби безпеки України, Збройних
сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та іншими військовими формуваннями та державними органами влади?», «Яким чином було організовано вихід
(прорив, відхід) частин підрозділів з оточення, хто саме здійснював забезпечення виходу (прориву, відходу) зазначених частин та
підрозділів?»;
• окремі запитання мають суто правовий характер, для надання відповідей на які згідно зі ст. 242 Кримінального процесуального кодексу України (Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy, 2012, st. 242)
не допускається проведення експертизи, наприклад: «Чи відповідали вимогам нормативних (керівних) документів, а також обстановці бойові документи (плани) за видами забезпечення частин та
підрозділів, які залучалися до виконання бойового завдання?» або
«Чи відповідають нанесені графічні зображення на робочих картах
командирів усіх рівнів поставленим завданням з ведення бойових
дій (виконання бойових завдань)?».
При цьому (на відміну від решти видів судових експертиз) зовсім не
зазначено об’єктів дослідження військової експертизи, що спричиняє певні невизначеності й інтерпретації. Так, поширеною є думка, що об’єктами
судової військової експертизи можуть бути текстові та графічні документи
(стандартні на паперових носіях і електронні), відео- й аудіозаписи, фотознімки та інші носії інформації різної природи (Chuprun, 2015, p. 216). Не
заперечуючи такої можливості, змушені констатувати, що об’єкти військової експертизи не є специфічними й унікальними за своєю природою та
відображеними в них ознаками і властивостями.
Проведений методологічний аналіз основних складових військової
експертизи як самостійної стратифікаційної одиниці демонструє відсутність чітко визначених об’єктів військової експертизи та конкретизованих
завдань, які б відображали пізнавальну дослідницьку діяльність експерта,
а також галузь і напрям застосування спеціальних знань. Відсутність наведених складових не дає змоги сформувати об’єктивне уявлення про предмет
судової військової експертизи як певну інформацію (закономірності) про
подію (фактичні дані), що можуть бути отримані експертом у результаті дослідження, на основі спеціальних знань, окремих властивостей наданих на
експертизу об’єктів, який би, власне, відокремлював військову експертизу
від інших видів (родів) судових експертиз.
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З огляду на викладене вище вважаємо, що формування військової експертизи як самостійної стратифікаційної одиниці (відповідно до наявної
класифікації — класу) судових експертиз відбулося з порушенням методологічних засад, розроблених судовою експертологією, та еволюційних
шляхів генезису нових видів судових експертиз. Це можна було б виправдати специфічністю об’єктів дослідження, однак, проведений аналіз засвідчив відсутність такої унікальності не лише щодо об’єктів дослідження,
а й щодо експертних завдань.
При цьому, звісно, не можна заперечувати права на розвиток військової експертизи як такої, але її формування має відбуватися на основі й у
межах методологічних засад судової експертології. У цьому аспекті вбачається логічним та обґрунтованим поява відповідних досліджень у межах
виду або роду судових експертиз (наприклад, військово-лікарська експертиза), або шляхом розширення об’єктів і завдань уже наявних класів експертиз (Naukovo-metodychni rekomendatsii z pytan pidgotovky ta pryznachennia
sudovyh ekspertyz ta ekspertnyh doslidzhe, 2021):
• екологічної (p. 8.2 rozd. VIII), до завдань якої, зокрема, належать:
визначення екологічних наслідків, заподіяних навколишньому природному середовищу внаслідок ведення бойових дій і/або застосування військової техніки й озброєння; визначення розміру збитків
від забруднення навколишнього природного середовища, пошко
дження або знищення об’єктів тваринного та рослинного світу, що
відбулося внаслідок ведення бойових дій і/або застосування військової техніки й озброєння;
• товарознавчої (p. 3 rozd. IV), одним із родів якої є «Товарознавча
експертиза військового майна, техніки та озброєння»;
• експертизи зброї та слідів і обставин її використання (gl. 4 rozd. I).
Крім зазначеного, існують питання й щодо науково-методичного
й інформаційного забезпечення військової експертизи (Bogdanyuk, 2017,
p. 381). Із моменту появи військової експертизи державну атестацію пройшли всього 4 методики військової експертизи: 1) Комплексне дослідження ракетно-артилерійського озброєння 1; 2) Методика проведення судових
військових експертиз щодо оцінки дій посадових осіб (керівників, командирів, начальників) — суб’єктів боротьби з тероризмом в ході антитерористичної операції; 3) Методика проведення судових військових експертиз,
пов’язаних з рівнем обороноздатності держави; 4) Методика судово-експертного дослідження роботи командирів (штабів) і військових формувань
при підготовці та виконанні бойових (службово-бойових) завдань 2 (Reestr
metodyk provedennia sudovyh ekspertyz, 2021). Безумовно, зазначені методики
Дата держреєстрації 18.01.2019 р., розробник — Київський НДІСЕ Мін’юсту
України.
2
Дата держреєстрації 14.02.2020 р., розробник — Київський НДІСЕ Мін’юсту
України.
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не охоплюють усього комплексу заявлених завдань. У таких умовах можуть
виникати мотивовані сумніви щодо наукової обґрунтованості результатів
експертизи та можливості їх використання в судочинстві як джерела доказів. А спроби самих судових експертів «підігнати» під практичну діяльність
теорію судової експертизи виглядають нелогічними та лише збільшують
сумніви в науковості цього виду експертних досліджень (Savechko, Kozlov,
2020).
Щодо кваліфікованих фахівців — судових експертів (хоча й залишається незрозумілим, знання з якої галузі є необхідними для здійснення
судово-експертного дослідження), станом на березень 2021 р. в Україні
10 судових експертів атестовані з експертної спеціальності «16.1 Військові
дослідження» (Reestr atestovanyh sudovyh eksperiv, 2021). Усі експерти є працівниками державних спеціалізованих установ: 4 особи — Національного
наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»; 6 осіб — Київського науково-дослідного інституту судових експертиз
Мін’юсту України. Натомість в Експертній службі Міністерства оборони
України взагалі немає судових експертів із цієї спеціальності.
Проведений методологічний аналіз військової експертизи засвідчує небезпечну тенденцію ігнорування законів розвитку наукових знань (зокрема, судової експертології) та створення умов для порушення принципів не
лише судово-експертної діяльності, а й правосуддя загалом.
Сучасна теорія судової експертології для нових родів і видів судових
експертиз пропонує такий «еволюційний» порядок (Rossinskaya, 2016,
p. 28):
• визначення предмета судової експертизи;
• конкретизація та типізація експертних завдань;
• формулювання на основі типових експертних завдань переліку питань, які ставлять на вирішення експертизи;
• уособлення та класифікація об’єктів експертного дослідження;
• обрання методів з відповідної галузевої науки та визначення їх
специфіки;
• розроблення експертних технологій відповідно до стадій експертного дослідження;
• формування термінологічного апарату відповідної класифікаційної
групи судової експертизи;
• розроблення технології підготовки висновку експерта.
На нашу думку, лише такий порядок розвитку будь-якої експертизи
(зокрема, військової) може стати запорукою якісного висновку експерта та
його подальшої відповідної оцінки суб’єктом розслідування і судом.
Висновки. Проведений методологічний аналіз військової експертизи
дає змогу констатувати, що утворення та подальший розвиток судової військової експертизи як самостійної стратифікаційної одиниці відбуваються
з порушенням методологічних засад судової експертології, що створює
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небезпечні тенденції для оцінки висновків експертів як джерела доказів.
Через це нагальною є потреба переглянути місце й сутність військової експертизи в наявній класифікаційній системі судових експертиз в України,
що забезпечить єдиний методологічний підхід до утворення нових одиниць
судової експертизи та гарантує задекларовані принципи судово-експертної
діяльності зокрема та правосуддя загалом.
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П. Е. Антонюк
Методологический анализ военной экспертизы
Появление новых самостоятельных единиц судебной экспертизы —
логичный результат развития научных знаний и судебно-экспертной дея
тельности, если такой процесс происходит на основании разработанных методологических основ судебной экспертологии, что обеспечивает
научность новых видов судебной экспертизы, организационно-правовой
порядок их проведения и допустимость их результатов для обеспечения
правосудия. Игнорирование научных подходов при осуществлении судебно-экспертной деятельности в Украине и попытки приспособить её под
нужды следственной и судебной практики не могут не вызывать беспокойства, особенно когда речь идёт о попытке подмены судебной экспертизой процесса доказывания.
Цель статьи — на основании общей теории судебной экспертологии
провести методологический анализ предмета, объектов и заданий судебной военной экспертизы и её места в современной общей классификационной системе судебных экспертиз.
Методологию проведённого исследования составили положения материалистической диалектики как всеобщего метода познания, а также
совокупность методов формальной логики для решения отдельных заданий исследования — анализ, синтез, аналогия, сопоставление, сравнение,
дедукция.
В ходе исследования с целью установления состоятельности образования военной экспертизы как самостоятельной стратификационной единицы были проанализированы её структурные составляющие — предмет,
объекты, задания и специальные знания, необходимые для их решения.
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В ходе проведённого методологического анализа было выяснено, что
формирование военной экспертизы как самостоятельной стратификационной единицы судебных экспертиз произошло с нарушением методологических основ, разработанных судебной экспертологией, и эволюционных
путей генезиса новых видов судебных экспертиз. В результате проведённого исследования сделан вывод о необходимости пересмотра места и сути
военной экспертизы в существующей классификационной системе судебных экспертиз в Украине, что обеспечит единство методологического
подхода к образованию новых единиц судебной экспертизы и гарантирует
задекларированные принципы судебно-экспертной деятельности.
Ключевые слова: судебная экспертология, судебная экспертиза, специальные знания, военная экспертиза, предмет военной экспертизы, объекты военной экспертизы, задания военной экспертизы, система судебных
экспертиз.
P. Antoniuk
Methodological analysis of military forensic science
Emergence of new independent units of forensic science is a logical
result of the development of scientific knowledge and forensic expert activity,
if such a process takes place on the basis of the developed methodological
foundations of forensic science, which ensures the scientific nature of new types
of forensic science, organizational and legal procedure for their conduct and the
admissibility of their results to ensure justice. Ignoring scientific approaches in
implementation of forensic activities in Ukraine and attempts to adapt it to the
needs of investigative and judicial practice cannot but cause concern, especially
when it comes to an attempt to substitute forensic science for the proof process.
Article purpose is to conduct a methodological analysis of the topic, objects
and tasks of forensic military science and its place in the modern general
classification system of forensic science on the basis of the general theory of
forensic expertology.
Research methodology was made up of the provisions of materialist dialectics
as a universal method of cognition, as well as a set of methods of formal logic
for solving individual research tasks: analysis, synthesis, analogy, comparison,
comparison, deduction.
While research, in order to establish formation consistency of military
science as an independent stratification unit, its structural components were
analyzed: topic, objects, tasks and specific expertise necessary for their solution.
While conducted methodological analysis, it was found that formation of
military science as an independent stratification unit of forensic examinations
occurred in violation of the methodological foundations developed by forensic
science and the evolutionary paths of the genesis of new species of forensic science.
As a result of performed research, it was concluded that it is necessary to revise
the place and essence of military science in the existing classification system of
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forensic science in Ukraine which will ensure the unity of the methodological
approach to formation of new units of forensic science and guarantee declared
principles of forensic science.
Keywords: forensic expertology, forensic science, specific expertise, military
forensic science, topic of military forensic science, objects of military forensic
science, tasks of military forensic science, system of forensic examinations.
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Особливості визначення наявності крові
в застарілих плямах методом
тонкошарової вертикальної хроматографії
Розглянуто варіанти екстрагування застарілих плям крові з метою
визначити наявність крові методом тонкошарової вертикальної хроматографії. Це питання є актуальним, оскільки біологічний матеріал має здатність змінюватися під впливом чинників зовнішнього середовища й часу,
що може стати на заваді виявленню його наявності на речовому доказі, а також якості проведеного дослідження та правильності зроблених
у результаті дослідження висновків. Із метою добору речовин, які б могли
забезпечити швидке екстрагування застарілих слідів крові, проведено дослідження з використанням слабких розчинів лугів і кислот та подальшим
визначенням наявності крові методом тонкошарової вертикальної хроматографії.
Ключові слова: застарілі сліди крові, тонкошарова вертикальна хроматографія, судова експертиза, гемоглобін, екстрагування.
Постановка наукової проблеми. Щороку значно збільшується кількість злочинів проти особи. Відповідно, виникає потреба у швидкому та
якісному дослідженні речових доказів і об’єктів на основі сукупного застосування даних науки, криміналістики й інших напрямів експертних досліджень.
Сліди біологічного походження є вагомими речовими доказами не тільки у кримінальних провадженнях про вбивства, нанесення тяжких тілесних
ушкоджень, розбійні напади, зґвалтування, грабежі, а й у решті злочинів,
скоєних за участі людини 1. У зв’язку з тим, що експертиза слідів крові
1
Фурман Я. В., Юсупов В. В., Котляренко Л. Т., Дмитрук Р. С. Особливості
збирання у досудовому провадженні біологічних слідів людини : метод. рек. Київ,
2016. 44 с.
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посідає перше місце в структурі дослідження біологічних об’єктів, саме питання дослідження слідів крові є сьогодні вельми актуальним 1.
Основне завдання (яке дасть змогу вирішувати питання, що ставить
слідство перед експертами) — це довести, що в поданих на експертизу слідах є кров (незалежно від давності таких слідів і/або спроби знищити їх) та
встановити її видову належність або спростувати наявність крові у слідах.
Якщо кров належить людині, то встановити можливість її походження від
конкретної особи, що передусім вирішується визначенням групової належності за системою АВ0 2.
Якщо експертові не вдалося довести наявність крові, то він має відмовитися від вирішення наступних питань. В іншому разі експерт може отримати результати, які в остаточному підсумку приведуть його до помилкового висновку 3.
Тому експерт повинен чітко, а головне — обґрунтовано, застосовуючи
сучасні методи, вирішувати питання про наявність чи відсутність крові на
наданих на дослідження об’єктах 4.
Будь-який біологічний матеріал, вилучений на місці події чи місці злочину (зокрема, і кров), може бути зміненим або навіть зруйнованим у разі
неправильного вилучення або недотримання умов пакування. Важливим
при цьому є зберігання вилучених біологічних слідів, для чого вживають
заходів зі створенням штучних умов, які запобігають дії природних чинників, здатних зруйнувати структуру біологічних об’єктів 5.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Визначення наявності крові методом тонкошарової вертикальної хроматографії є одним з найбільш
поширених і зручних методів. Інформація про особливості екстрагування
й подальшого дослідження застарілих слідів крові, які через різні причини
погано піддаються екстрагуванню, у літературних джерелах відсутня.
Мета статті: відшукати речовини, які б могли забезпечити швидке
екстрагування застарілих слідів крові для подальшого використання екст
рактів для визначення наявності крові методом тонкошарової вертикальної
хроматографії.

Кривда Р. Г., Ющук К. М., Стоєва М. І. Дослідження можливості використання імунохроматографічного тесту «Cito Test Fecal Occult Blood» для встановлення
наявності та видової приналежності слідів крові на речових доказах при проведенні
комплексної судово-медичної експертизи. Молодий вчений. 2017. № 4. С. 44.
2
Бурчинський В. Г., Дем’янчук А. П., Хохолєва Т. В. Дослідження рідкої крові
та її слідів на речових доказах : метод. рек. Київ, 2010. 32 с.
3
Туманов А. К. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. Москва, 1961. 580 с.
4
Дяченко Н. М., Єрмолаєва А. О., Чепіга С. М. Судово-медичні імунологічні
дослідження слідів крові та виділень : зб. метод. рек. Київ, 2005. 70 с.
5
Фурман Я. В., Юсупов В. В., Котляренко Л. Т., Дмитрук Р. С. Зазнач. твір.
1
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Викладення основного матеріалу дослідження. Під час проведення
імунологічних досліджень траплялися випадки, коли скоринки крові на негігроскопічних поверхнях під впливом природних чинників (таких, як високі температури та прямі сонячні промені) не піддавались екстрагуванню
у фізіологічному розчині й дистильованій воді протягом декількох діб.
Крім того, під час використання наявних у лабораторії відомих зразків
крові в реакціях виявлено залежність насиченості екстрактів від давності
зразків і часу їх екстрагування.
Ці спостереження спонукали співробітників сектору біологічних досліджень та обліку Черкаського НДЕКЦ МВС України дослідити способи екстрагування застарілих плям крові, які б давали змогу виявити кров
у найкоротший термін методом тонкошарової вертикальної хроматографії.
Метод тонкошарової хроматографії є доказовим методом виявлення гемоглобіну або його похідних. Цей метод має низку переваг, оскільки сприяє
максимальному збереженню інформації про виявлену кров для подальшого
дослідження (визначення виду білка крові, виявлення групових антигенів,
ДНК-аналізу тощо) та раціональному використанню цього матеріалу 1.
Гемоглобін є обов’язковою складовою строми еритроцитів. Він належить до білкових сполук, містить білок глобін та забарвлену простатичну
групу — гем 2.
Визначення наявності крові базується на пероксидазних властивостях
гемоглобіну, який (аналогічно ферментам групи пероксидаз) має здатність
каталізувати окислювально-відновні реакції. Гемоглобін розкладає перекис
водню з виділенням атомарного кисню, який, зі свого боку, окислює бензидин, що супроводжується зміною кольору проявників 3. Про позитивний
результат реакції свідчить виникнення на пластинці зон синього кольору
з Rf = 0,82 – 0,9.
У методиках із підготовки матеріалу до дослідження рекомендовано
екстрагувати об’єкти дистильованою водою або фізіологічним розчином
хлориду натрію за температури від +4 до +8 ℃. Час екстрагування залежить
від розчинності речовини плям і може тривати від 1 години до 2—3 діб
(найоптимальніший час екстрагування — 18—20 год).
Якщо плями крові на речових доказах мають значну давність утворення (3—6 місяців і більше) або підлягали фіксуючій дії сонячних променів,
хімічних речовин, спиртів тощо, то екстрагування може відбуватися за кімнатної температури, але не вище ніж 22 ℃ 4.
Під час дослідження застарілих зразків крові, виявлено, що за допомогою згаданих вище рекомендацій досягти насиченості екстракту й отримати
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4
Кривда Г. Ф., Дем’янчук А. П., Котельникова В. О., Старовойтова Р. О., Кривда Р. Г. Зазнач. твір.
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на хроматографічній пластинці сферичні плями синього кольору з Rf =
= 0,82 – 0,9, що відповідає Rf крові, не вдалося.
Враховуючи білкову природу гемоглобіну, розглянули можливість
впливу на його структуру розчинів слабких кислот (оцтової кислоти) і слабких лугів (10 %-го розчину аміаку).
Матеріали й методи дослідження. Дослідження проводили 2020—
2021 рр. на базі лабораторії сектору біологічних досліджень та обліку
Черкаського НДЕКЦ МВС України. Для вирішення поставленої мети використали зразки крові, відібрані 2011 р. У живих людей, без додавання
антикоагулянтів, активаторів згустку тощо, вилиті на стерильні марлеві
серветки та висушені в стерильних лабораторних умовах із дотриманням
температурного режиму й вологості, що відповідає вимогам біологічної
лабораторії, без потрапляння прямих сонячних променів. Надалі висушені
на стерильних марлевих серветках зразки крові помістили до паперових
згортків, запакованих у паперові конверти. Підготовлені зразки зберігали
в шафах у лабораторних умовах.
Методика виявлення слідів крові містить такі етапи:
• підготовка вирізок із застарілих зразків крові;
• підготовка вирізок із контролів предметів-носіїв і марлі;
• підготовка вирізок зі свіжих зразків крові;
• приготування 0,01 %-го розчину еритроцитів — «свідок»;
• приготування 10 %-го розчину аміаку;
• приготування 10 %-го розчину оцтової кислоти;
• екстрагування вирізок;
• дослідження методом тонкошарової вертикальної хроматографії.
Результати дослідження
Метод екстракції
Для екстрагування підготували по чотири вирізки із застарілих слідів
крові, зі свіжих зразків крові та контролів предметів-носіїв до них, які
помістили до пробірок та окремо залили (із незначним надлишком) дистильованою водою, фізіологічним розчином, 10 %-м розчином аміаку та
10 %-м розчином оцтової кислоти. Пробірки закривали й екстрагували
впродовж 18 годин в умовах побутового холодильника за температури
+6 ℃.
Дослідження методом тонкошарової вертикальної хроматографії
Отримані екстракти центрифугували 5 хв при 1500 об/хв і досліджували методом тонкошарової вертикальної хроматографії. Розподіл проводили
на пластині «Сорбфіл ПТСХ-П-А-УФ» завдовжки 100 мм у системі розчинників н-бутанол — льодяна оцтова кислота — дистильована вода (4 : 1 : 2) із
використанням як «свідка» 0,01 % розчину заздалегідь відомої крові.
По краплі кожного екстракту пошарово наносили на пластину. Додатково для контролю на пластину наносили 10 %-й розчин аміаку, 10 %-й розчин
оцтової кислоти та фізіологічний розчин. Потім пластини прогрівали 15 хв
403

Проблемні питання...

за температури 100 ℃ і вміщували до камери із системою розчинників.
Пластину виймали за умови, коли рівень розчинників не досягав 10 мм до її
верхнього краю, висушували за кімнатної температури до усунення запаху
оцтової кислоти, а потім обробляли послідовно 1 %-м спиртовим розчином бензидину і 3 %-м розчином перекису водню та визначали Rf «свідка»
і екстрактів.
У результаті дії проявників сині плями сферичної форми з Rf = 0,89, які
відповідали Rf «свідка», спостерігали:
• з екстрактами зі свіжого зразка крові, які екстрагували в дистильованій воді, у фізіологічному розчині, 10 %-му розчині аміаку
й 10 %-му розчині оцтової кислоти;
• з екстрактами із застарілих зразків крові, які екстрагували
в 10 %-му розчині аміаку й 10 %-му розчині оцтової кислоти.
Із контролями предметів-носіїв, які екстрагували в дистильованій воді,
у фізіологічному розчині, 10 %-му розчині аміаку й 10 %-му розчині оцтової кислоти отримано негативний результат реакції. Також негативний результат реакції отримано із застарілими зразками крові, які екстрагували
в дистильованій воді й у фізіологічному розчині.
Екстракцію досліджуваних зразків подовжили ще на 24 год, після чого
екстракти знову центрифугували та проводили дослідження методом тонкошарової вертикальної хроматографії за викладеними вище умовами. Здо
буті результати відповідали попереднім, показники екстрактів застарілих
зразків крові в дистильованій воді й у фізіологічному розчині не змінилися,
тобто на хроматографічній пластині не спостерігали синіх плям сферичної
форми з Rf, який відповідає Rf «свідка».
Екстрагування подовжили до 20 днів — поки застарілі зразки крові не
проявилися на хроматографічній пластині у вигляді синіх плям сферичної
форми з Rf, який відповідає Rf «свідка». При цьому плями були не виражені: виявлення плям майже на межі детектування.
Результати проведеного дослідження наведено в табл. 1.
Таблиця 1

3-й

6-й

9-й

10-й

14-й

16-й

18-й

20-й

День
2-й

Досліджуваний
екстракт

1-й

№
з/п

1

«Свідок» 0,01 %-й
Rf = 0,89

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

Застарілий зразок крові
з фізіологічним розчином

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–/+
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+

+

+

+
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+

+
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–

–

–

–

–

–

–

–
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–

11 Контроль об’єкта-носія
з дистильованою водою

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

12 Контроль об’єкта-носія
з 10 %-м розчином аміаку

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3

Застарілий зразок крові
з дистильованою водою
4 Застарілий зразок крові
з 10 %-м розчином аміаку
5 Застарілий зразок крові
з 10 %-м розчином
оцтової кислоти
6 Свіжий зразок крові
з фізіологічним розчином
7 Свіжий зразок крові
з дистильованою водою
8 Свіжий зразок крові
з 10 %-м розчином аміаку
9 Свіжий зразок крові
з 10 %-м розчином
оцтової кислоти
10 Контроль об’єкта-носія
з фізіологічним розчином

13 Контроль об’єкта-носія
з 10 %-м розчином
оцтової кислоти
14 Контроль10 %-м розчину
аміаку
15 Контроль 10 %-м розчину
оцтової кислоти
16 Контроль фізіологічного
розчину
17 Контроль марлі
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Умовні позначки:
«–» — пляма не виявляється;
«+» — пляма виявляється;
«–/+» — пляма виявляється на межі детектування.

Рис. 1. Зображення хроматографічної пластинки
з досліджуваними об’єктами після першої доби екстрагування
У результаті проведеного дослідження встановлено, що в разі екстрагування:
• застарілих зразків крові (висушені 9 років тому) дистильованою
водою та фізіологічним розчином утворення синіх плям сферичної
форми на хроматографічній пластині з Rf = 0,89, що відповідає Rf
«свідка», отримано лише на 20 день екстрагування;
• застарілих зразків крові (висушені 9 років тому) 10 %-м розчином
аміаку та 10 %-м розчином оцтової кислоти утворення синіх плям
сферичної форми на хроматографічній пластині з Rf = 0,89, що відповідає Rf «свідка», отримано після першої доби екстрагування;
• свіжих зразків крові дистильованою водою та фізіологічним розчином утворення синіх плям сферичної форми на хроматографічній
пластині з Rf = 0,89, що відповідає Rf «свідка», отримано після першої доби екстрагування;
• контролів предметів-носіїв дистильованою водою, фізіологічним
розчином, 10 %-м розчином аміаку та 10 %-м розчином оцтової
кислоти отримано негативний результат реакції, тобто сині плями
сферичної форми не утворилися.
Висновки. З’ясовано, що визначення наявності крові методом тонкошарової вертикальної хроматографії після загальноприйнятого екстрагування
406

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. № 23

об’єктів фізіологічним розчином або дистильованою водою в застарілих
зразках крові ускладнено довготривалою екстракцією.
У разі використання слабких розчинів лугів і кислот (таких, як 10 %-й
розчин аміаку й 10 %-й розчин оцтової кислоти) після першої доби екстрагування здобуто позитивні результати.
Отримані екстракти з 10 %-м розчином аміаку й 10 %-м розчином оцтової кислоти потребують подальшого дослідження — для встановлення їх
придатності під час проведення інших імунологічних досліджень, крім
визначення наявності крові.
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Е. В. Мосиюк, О. А. Карасёва
Особенности установления наличия крови в застарелых пятнах
методом тонкослойной вертикальной хроматографии
Поскольку экспертиза следов крови занимает первое место в структуре исследования биологических объектов, в настоящее время актуален
вопрос исследования следов крови. Основная задача (позволяющая решить
вопросы, которые следствие ставит перед экспертами) — это доказать,
что в представленных на экспертизу следах имеется кровь (независимо
от их давности и/или попытки их уничтожить) и выяснить её видовую
принадлежность или опровергнуть наличие крови в следах. Если эксперту
не удаётся доказать наличие крови, то он должен отказаться от решения
следующих вопросов. В противном случае эксперт может получить результаты, которые в конечном итоге приведут его к ошибочному выводу.
В статье рассмотрены варианты экстрагирования застарелых пятен крови для установления наличия крови методом тонкослойной вертикальной хроматографии. Этот вопрос весьма актуален, поскольку
407

Проблемні питання...

биологический материал может изменяться под воздействием факторов внешней среды и времени, что может помешать установить факт
его наличия на вещественном доказательстве, а также навредить качеству проведённого исследования и правильности сделанных в результате
исследования выводов. Для подбора веществ, которые могли бы обеспечить быстрое экстрагирование застарелых следов крови, провели исследование с использованием слабых растворов щелочей и кислот и последующим установлением наличия крови методом тонкослойной вертикальной
хроматографии. В ходе иммунологических исследований случалось, что
корочки крови на негигроскопичных поверхностях под воздействием природных факторов (таких, как высокие температуры и прямые солнечные лучи) не подвергались экстрагированию в физиологическом растворе
и дистиллированной воде в течение нескольких суток. Кроме того, при
использовании известных образцов крови в реакциях выявили зависимость
насыщенности экстрактов от давности образцов и от времени их экстрагирования. Эти наблюдения сподвигли сотрудников сектора биологических исследований и учёта Черкасского НИЭКЦ МВД Украины исследовать способы экстрагирования застарелых пятен крови, которые
позволяли бы выявить кровь в кратчайшие сроки методом тонкослойной
вертикальной хроматографии.
Ключевые слова: застарелые следы крови, тонкослойная вертикальная хроматография, судебная экспертиза, гемоглобин, экстрагирование.
E. Mosiiuk, O. Karasova
Features of establishing the presence of blood in old stains by the method
of thin-layer vertical chromatography
Due to the fact that the bloodstain pattern analysis takes the first place in
the structure of the study of biological objects, the question of the study of blood
patterns is relevant today. The main task (that will allow to solve the following,
which puts the investigation before the experts), is to prove that these patterns,
which are examined, contain blood, (regardless of their remoteness, attempts to
destroy patterns of blood), find out its types or refute traces of blood. If the expert
fails to prove the presence of blood, he must refuse to address the following
issues. Otherwise, the expert may obtain results that will ultimately lead him to
an erroneous conclusion.
The article considers options for extraction of old blood stains in order
to establish the presence of blood by the method of thin-layer vertical
chromatography. This question is still relevant, as biological material can change
under the influence of environmental factors and time and this can be an obstacle
to establishing the fact of its presence on physical evidence, and also it can do
harm to the quality of the study and the correctness of the conclusions, made
as a result of the study. In order to select substances, that could provide rapid
extraction of old blood stains, a study was performed using weak solutions of
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alkalis and acids and subsequent determination of the presence of blood by thin
layer vertical chromatography. In immunological studies, there have been cases
where blood crusts on non-hygroscopic surfaces under the influence of natural
factors (such as high temperatures and direct sun rays) have not been extracted
in saline and distilled water for several days. In addition, when using known
blood samples in the reactions, the dependence of the saturation of the extracts
on the age of the samples and the time of their extraction. These observations
prompted researches in the sector of biological research and accounting of the
Cherkasy NDEKTs of the Ministry of Internal Affairs on methods for extracting
old blood stains, which would allow to detect blood in the shortest possible time
by the method of thin-layer vertical chromatography.
Keywords: old blood stains, thin-layer vertical chromatography, forensic
expertise, haemoglobin, extracting.
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Н О ВИН И
НАУ К О ВО ГО Ж ИТТЯ
Національний науковий центр «Інститут судових
експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
здобув перемогу в конкурсі на реалізацію
українсько-латвійського науково-дослідного проєкту
«Відкритий освітній ресурс:
Судова експертиза» у 2021—2022 роках
Молоді й талановиті науковці Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» здобули перемогу
у спільному українсько-латвійському конкурсі науково-дослідних проєктів,
оголошеному Міністерством освіти і науки України та Державним агентством з розвитку освіти Латвійської Республіки.
Проєктну пропозицію «Відкритий освітній ресурс: Судова експертиза»
(Open Educational Resource: Forensic Science), яка передбачає створення
освітнього вебресурсу з відкритим доступом до наукових праць, методичних матеріалів і відеопрезентацій роботи судового експерта під час проведення судових експертиз, високо оцінили на третьому засіданні провідних
фахівців українсько-латвійської Спільної Комісії з науково-технологічного
співробітництва.
Науковим керівником проєкту від України є завідувач відділу міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса», кандидат юридичних наук Олена Агапова; а з латвійської — дослідник і викладач юридичного факультету Ризького університету
імені Страдиня, Ph. D. Карина Палкова.
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Відповідальними виконавцями науково-дослідного проєкту є молоді
науковці й судові експерти: Вадим Хоша, Михайло Можаєв, Серафима
Гаспарян, Аеліта Зіле та Яніс Грасіс.
Інформацію підготувала завідувач відділу
міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», кандидат юридичних наук
Олена Агапова

Міжнародний інвестиційний форум «Відкритий
регіон», присвячений 30-річчю від дня заснування
Закладу вищої освіти «Міжнародний університет
бізнесу і права» (м. Херсон)
29 січня 2021 року делегація Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», на чолі з директором Центру, доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України Олександром Клюєвим, узяла участь у роботі Міжнародного
інвестиційного форуму «Відкритий регіон», що відбувся на базі ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» (м. Херсон).
Захід проведено з метою обговорення напрямів розвитку регіону, вироблення дієвих механізмів інвестиційної практики, моніторингу діяльності,
циклічної діагностики та контролю за інвестиційною діяльністю в регіоні.
До присутніх звернувся Олександр Клюєв і принагідно привітав працівників Закладу з 30-річчям від дня заснування.

У заході також узяли участь представники Херсонської обласної державної адміністрації і Херсонської міської ради, ділових кіл і бізнесу,
банківської сфери й інноваційного підприємництва України, Німеччини,
Ізраїлю, США, Білорусі, Туркменістану, Ради підприємців і промисловців
Німеччини та ін.
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Дружня та святкова атмосфера Міжнародного інвестиційного форуму
«Відкритий регіон» сприяла конструктивному обговоренню всіх нагальних
питань.
Інформацію підготувала помічник директора
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», кандидат юридичних наук
Серафима Гаспарян

Міжнародна науково-практична конференція
«Судова експертиза об’єктів
інтелектуальної власності: реалії та перспективи»
19 лютого 2021 року на базі Львівського науково-дослідного інституту
судових експертиз Міністерства юстиції України в онлайн-режимі відбулася міжнародна науково-практична конференція «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: реалії та перспективи».

Відкрила захід директор Львівського НДІСЕ Оксана Куманська-Нор.
Учасників конференції привітали: заступник Міністра юстиції Укра
їни з питань виконавчої служби Андрій Гайченко; директор Департаменту
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експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Наталія Ткаченко; заступник Голови Верховного Суду, голова Касаційного
господарського суду Богдан Львов; суддя Касаційного господарського суду
у складі Верховного Суду Ігор Бенедисюк; директори науково-дослідних
установ судових експертиз Міністерства юстиції України та ін.
Від імені Національного наукового центру «Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» до учасників заходу звернувся директор
Центру, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Олександр Клюєв.

На конференції заслухали доповіді за тематичними напрямами: «Роль
та значення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності» та
«Промислова власність та роль судової експертизи: окремі аспекти», а також інтерактивної панелі «Штучний інтелект: забере в експертів роботу чи,
навпаки, її додасть?».
Із доповіддю за темою «Особливості дослідження фармацевтичних етикеток, зареєстрованих як торговельні марки» виступила старший науковий
співробітник ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Алла Копитько.
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Доповіді на конференцію у межах секції І «Роль та значення судової
експертизи об’єктів інтелектуальної власності» підготували: член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, професор кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Павло Луцюк за темою
«Особливості призначення судових експертиз об’єктів інтелектуальної
власності та їх оцінка судом»; завідувач відділу нормативно-методичної
діяльності та стандартизації Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Олександр Жеребко за темою
«Експертиза об’єктів інтелектуальної власності: загальні поняття»; кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, керівник
бюро «Expert&Technology», старший викладач кафедри інтелектуальної
власності та права Київського інституту інтелектуальної власності та права
Національного університету «Одеська юридична академія» Наталія Кісіль
за темою «Актуальні питання судової експертизи об’єктів інтелектуальної
власності, розміщених у мережі інтернет».
У межах секції ІІ «Промислова власність та роль судової експертизи:
окремі аспекти»: професор центру досліджень комерційного права школи
Лондонського університету Квін Мері (Велика Британія), дипломований патентний повірений, Європейський повірений з питань патентів, торговельних марок і промислових зразків Девід Маскер за темою «Досвід британських суддів щодо розгляду справ на промислові зразки»; доктор юридичних
наук, доцент, старший науковий співробітник, судовий експерт Дніпропетровського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС
України Роман Кірін за темою «Плагіатрична судова експертиза наукових
творів: проблемні питання»; кандидат юридичних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України Галина Авдєєва та кандидат юридичних наук, патентний повірений України, експерт в галузі судової
експертизи, викладач у Національній школі суддів України та Вищій школі
адвокатури НААУ Григорій Прохоров-Лукін за темою «Рецензія на висновок судового експерта як засіб оцінки його достовірності».
У межах секції ІІІ інтерактивна панель «Штучний інтелект: забере у експертів роботу чи, навпаки, її додасть?»: Computer Vision Researcher at the
Center for Machine Perception, Czech Technical University in Prague Дмитро
Мішкін за темою «Коротко про штучний інтелект та нейронні мережі: як усе
влаштовано?»; Senior Software Engineer at FlixBus, Machine Learning Engineer,
Munich, Germany Тарас Сліпець за темою «Демонстрація роботи нейронної
мережі в режимі реального часу»; Munich Intellectual Property Law Center,
LL.M., Germany Каріна Лютенко за темою «Виклики, які нейронні мережі
можуть поставити судовим експертам»; кандидат філологічних наук, доцент,
провідний науковий співробітник Львівського НДІСЕ Михайло Калініченко.
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Учасники конференції «Судова експертиза об’єктів інтелектуальної
власності: реалії та перспективи» розглянули багато важливих питань
у сфері інтелектуальної власності.
Інформацію підготувала науковий співробітник
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Катерина Силенок

Колоквіум із представником поліції Ізраїлю
з питань практики проведення судових експертиз
12 березня 2021 року на базі ННЦ «Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» лекцію для наукових співробітників і судових експертів прочитав Борис Геллер — майор поліції Ізраїлю у відставці та провідний спеціаліст лабораторії криміналістичних досліджень із
20-річним досвідом роботи.

Він розповів про сучасні й ефективні методи виявлення слідів рук як
у лабораторних умовах, так і на місці злочину; систему суб’єктів судово-експертної діяльності Ізраїлю; складні методи виявлення слідів крові;
особливості перехресного допиту судового експерта; нюанси підготовки
спеціалістів у галузі діловодства, роботи з кадрами, а також осіб із владно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов’язками.
Слухачі високо оцінили лекцію, присвячену малодослідженим і винятково прикладним темам у галузі судово-трасологічних досліджень.
Інформацію підготувала завідувач відділу
міжнародного співробітництва та роботи з іноземцями
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», кандидат юридичних наук
Олена Агапова
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Заходи з нагоди 150-річчя від дня народження
засновника Національного фармацевтичного
університету — Миколи Валяшка
18 березня 2021 року представники Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», на чолі із
заступником директора з наукової роботи Центру, доктором юридичних
наук, старшим науковим співробітником, заслуженим діячем науки і техніки України Еллою Сімаковою-Єфремян, відвідали Національний фармацевтичний університет, де відбулися урочистості з нагоди 150-річчя від дня
народження засновника закладу — Миколи Валяшка.
У заході взяли участь почесні гості — секретар Харківської міської
ради Ігор Терехов, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації Михайло Черняк, генеральний директор НТК «Інститут монокристалів» НАН України Володимир Семиноженко, представники органів
місцевого самоврядування, керівники вищих навчальних закладів та ін.

Варто зауважити, що Микола Валяшко спільно з Миколою Бокаріусом,
фундатором ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», практично започаткували дві взаємопов’язані галузі — українську фармацевтику й судову
експертизу. Про спільний внесок цих видатних науковців у розвиток науки
пам’ятатимуть і в майбутньому.
У межах урочистостей відбулася XXVII Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів Topical issues of new medicines
development. Робота конференції тривала, зокрема, за такими секціями:
1. Синтез фізіологічно активних речовин.
2. Дослідження лікарських рослин та створення фітопрепаратів.
3. Стандартизація ліків та фармацевтичний аналіз.
4. Технологія фармацевтичних та парфумерно-косметичних засобів.
5. Біофармацевтичні аспекти створення екстемпоральних лікарських
засобів.
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7. Сучасна біотехнологія.
8. Фапмакологія, фармакотерапія та фізична реабілітація.
9. Сучасні аспекти лабораторних, мікробіологічних та імунологічних
осліджень у медицині та фармації.
10. Ветеринарна медицина та фармація.
11. Клінічна фармація.
12. Соціально-економічні дослідження у фармації.
13. Фармацевтичний маркетинг та менеджмент, фармакоекономіка та
товарознавчий аналіз у фармації.
14. Управління, економіка та забезпечення якості у фармації.
15. Суспільствознавство.
16. Філологія.
17. Освітні та інформаційні технології у фармації.
Для гостей провели екскурсію закладом, ознайомили з устаткуванням
і технічним забезпеченням університету. Святкування залишило приємні
враження в гостей і учасників.
Інформацію підготувала науковий співробітник
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Катерина Силенок

Міжнародна науково-практична
конференція-полілог «Актуальні питання
судової експертизи і криміналістики»
15—16 квітня 2021 року на базі Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» в онлайн-режимі
відбулася Міжнародна науково-практична конференція-полілог «Актуальні
питання судової експертизи і криміналістики».
Відкрив конференцію вступним словом голова оргкомітету заходу —
доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» — Олександр Клюєв.
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Із привітаннями виступили представники органів державної влади,
установ судових експертиз, закладів вищої освіти України та зарубіжних
країн: заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Андрій Гайченко; перший віце-президент Національної академії правових
наук України Володимир Журавель; директор Департаменту експертного
забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України Наталія Ткаченко; голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
Олеся Ващук; керівництво спеціалізованих експертних установ і вищих
закладів освіти України, зарубіжжя й інші учасники.
Упродовж двох днів участь у конференції взяли науковці та судові експерти не тільки України, а й Великої Британії, Греції, Латвії, Литви, Польщі, Молдови, Чорногорії, Македонії, Ізраїлю, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Узбекистану й інших країн.
У межах першої панельної дискусії «Проблеми криміналістики та
нормативно-правового регулювання сфери експертного забезпечення правосуддя» 15 квітня обговорено доповіді, які підготували: завідувач кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Яро
слава Мудрого, академік НАПрН України Валерій Шепітько; професор
Університету Миколаса Ромеріса Відмантас Еґідіус Курапка; професор
Університету Миколаса Ромеріса Гендрік Малєвські; професор Університету Миколаса Ромеріса Сніґоле Матуліене; проректор Національної
академії внутрішніх справ (далі — НАВС) Сергій Чернявський; професор
НАВС Юлія Чорноус; директор управління поліцейського криміналістичного центру Чорногорії Александар Іванович; директор Науково-дослідного інституту судових експертиз імені Яна Сехна Даріуш Зуба; директор
Національного центру судових експертиз Міністерства юстиції Республіки
Молдова Ольга Катарага; заступник директора з наукової роботи Національного бюро експертиз НАН Республіки Вірменія Патвакан Восканян;
заступник директора Державного бюро судових експертиз Латвії Раймонд
Апініс та інші науковці.
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У межах третьої панельної дискусії виступили: науковий керівник від
України українсько-латвійського науково-дослідного проєкту «Відкритий освітній ресурс: Судова експертиза», завідувачка відділу ННЦ «ІСЕ
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» Олена Агапова; лектор Ризького університету ім. Страдиня Аеліта Зіле.
У межах другої панельної дискусії 16 квітня обговорено доповіді, які
підготували: професор Харківського національного університету внутрішніх
справ МВС України Валентина Корж; провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ Володимир Юсупов; професор університету Фракії ім. Демокрита П. Г. Кіпоурас (Греція); завідувач відділу Одеського
НДІСЕ Маргарита Журавльова; екс-співробітник відділу криміналістичної
експертизи поліції Ізраїлю Борис Геллер; співробітник балістичної лабораторії
поліції Ізраїлю Павел Гіверц; помічник директора Київського НДІСЕ Андрій
Полтавський; завідувачка лабораторії психолого-лінгвістичних досліджень
ДУ «Науково-практичний центр Державного комітету судових експертиз Рес
публіки Білорусь» Ю. А. Яроцька; завідувач кафедри галузевого права Херсонського державного університету Олександр Саінчин та інші науковці.
Під час конференції презентовано збірник матеріалів конференції «Актуальні питання судової експертизи і криміналістики», де опубліковано
тези доповідей понад 250 учасників конференції.

Захід відзначився масштабністю, дружньою атмосферою та розмаїттям
обговорених тем. Незважаючи на карантинні обмеження, захід мав успіх:
залучено велику кількість науковців і практиків із різних країн, які здобули змогу поспілкуватися, а також здійснити обмін і збагатити свій досвід.
Подібні конференції мають важливе значення для розвитку науки та практики судової експертизи й криміналістики, створення нових розробок, удосконалення наукових теорій і методик експертних досліджень, зміцнення
дружніх взаємин між науковцями та практиками різних держав.
Інформацію підготувала
заступник директора з наукової роботи, доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»,
заслужений діяч науки і техніки України
Елла Сімакова-Єфремян
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Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні питання правової системи»
(Ризький університет імені Страдиня)
21 квітня 2021 року співробітники Національного наукового центру
«Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» у режимі онлайн узяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання правової системи», яка відбулася в режимі відеоконференції
на базі Ризького університету імені Страдиня.

Організатори конференції — партнери Центру: Ризький університет
імені Страдиня (Латвія), Університет Миколаса Ромеріса (Литва), Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Україна).
Конференція об’єднала представників Верховного Суду Латвійської
Республіки, Міністерства внутрішніх справ Латвійської Республіки, вищих
навчальних закладів і наукових установ різних країн тощо. Робота тривала
за п’ятьма тематичними секціями: цивільне право, кримінальне право, державне й міжнародне право, поліцейське право, оперативна робота.
Із доповідями виступили: проректор з науки Ризького університету
імені Страдиня Агріта Кіопа; президент Латвійської асоціації адвокатів
Айварс Боровков; голова Конституційного Суду Саніта Осіпова; міністр
внутрішніх справ Латвійської Республіки Сандис Гиргенс; представник
посольства США Аміт Кабравала; представник Університету Миколаса
Ромеріса Віктори Юстікіс; представник Грузинського інституту громадських справ Девід Яндієрі та ін.
Керівництво Центру вдячне організаторам за запрошення, співробітники ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» із вдячністю й надалі братимуть участь у подібних заходах для обміну досвідом.
Інформацію підготувала науковий співробітник
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
Катерина Силенок
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Щорічні збори Європейської мережі
судово-експертних установ (ENFSI)
27 травня 2021 року директор ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокарі
уса», доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Олександр Клюєв у режимі онлайн узяв участь у засіданні ENFSI як постійний представник Національного наукового центру «Інститут судових
експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», що є членом ENFSI з 2018 року.

Зустріч відкрили вітальними словами директор Інституту ESD в Афінах
Пінелопі Мініаті та голова ENFSI Мікаель Бовенс. На початку заходу відбулося прийняття нових постійних представників до ENFSI. Членом мережі
стала ще одна вітчизняна установа: Український науково-дослідний інститут
спеціальної техніки та судових експертиз СБУ. Вітаємо наших партнерів!

Порядок денний передбачав розгляд питань щодо діяльності мережі:
Доріян Керзан доповів про поточний фінансовий стан ENFSI; Мікаель
Бовенс представив звіт правління ENFSI за 2020/21 рр.; Пінелопі Мініаті
презентувала План дій ENFSI на 2021/22 рр.; Доріян Керзан надав огляд
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поточних і запланованих заходів проєктної групи підкомітету з питань
освіти та навчання; Барт Найс представив доповідь щодо сучасного стану,
пов’язаного з Білими книгами ENFSI, та результати, які з них були отримані; Стефан Беккер доповів про останні розробки й заходи, ініційовані
ENFSI; Річард Гілл презентував огляд проєктів STEFA (EU-Direct Grant
2016) та AFORE (EU-Direct Grant 2018), інформацію про поточний стан
підготовки проєктної пропозиції до гранту ЄС-2020.
На завершення засідання Крістіна Бертлер з NFC Linköping анонсувала доповідь щодо щорічної зустрічі на 2022 рік у Стокгольмі (Швеція).
Партнерство з ENFSI дає змогу обмінюватися досвідом у сфері судово-експертної діяльності та наукових розробок на міжнародному рівні,
а щорічні збори забезпечують прозорість діяльності мережі.
Інформацію підготував завідувач лабораторії
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», кандидат юридичних наук
Антон Полянський

І Міжнародна науково-практична конференція
«Роль і перспективи розвитку товарознавчих
та економічних експертиз
у державному і приватному секторах»
28 травня 2021 року в режимі онлайн на базі Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз відбулася І Міжнародна науково-практична конференція «Роль і перспективи розвитку товарознавчих та економічних експертиз у державному і приватному секторах».
На конференції розглянуто актуальні питання економічної та товаро
знавчої судових експертиз. Наразі чи не кожне кримінальне провадження
й розгляд справ у решті видів судочинства потребують призначення та проведення судових економічних і товарознавчих експертиз та експертних досліджень.
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Учасників конференції привітали: директор Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Юрій Чердинцев; заступник міністра
юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко; директорка Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції Укра
їни Наталія Ткаченко; директор Директорату правосуддя та кримінальної
юстиції Міністерства юстиції України Олександр Олійник; голова ради
молодих учених при Міністерстві освіта та науки України Олеся Ващук;
директори спеціалізованих експертних установ Мін’юсту України та зарубіжних країн, керівництво закладів вищої освіти та ін.

Із вітальним словом від Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» до учасників звернувся
директор Центру, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист
України Олександр Клюєв.
Співробітники Центру — кандидат юридичних наук, доцент, завідувач
лабораторії Валентин Фесюнін і старші наукові співробітники Олександра Мануленко та Тетяна Заніна — підготували до конференції доповідь
за темою «Завдання, що вирішуються експертами-товарознавцями при проведенні судових товарознавчих експертиз».
Решта доповідей конференції були присвячені таким темам: «Стан
економічних експертиз в Республіці Молдова в державному і приватному
секторах» — директор Національного центру судових експертиз при Мі
ністерстві юстиції Республіки Молдова Ольга Катарага, судовий експерт
Приватного бюро судових експертиз Cara Ecaterina Катерина Кара, судовий експерт Приватного бюро судових експертиз Cara Veaceslav В’ячеслав
Кара; «Послуга як об’єкт судово-товарознавчої експертизи» — кандидат
технічних наук, судовий експерт Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України
Віктор Архіпов, доктор технічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяна Артюх; «Оптимізація алгоритму експертних досліджень аудіотехніки» — кандидат технічних наук,
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доцент кафедри експертизи товарів та послуг Одеського національного економічного університету Валентина Захарчук; «Комплексність перевірки
якості: сучасні реалії» — доктор економічних наук, професор, професор кафедри міжнародної торгівлі і підприємництва Університету імені Альфреда
Нобеля Валентина Павлова; «Методичні аспекти меж компетенції судового експерта-економіста» — кандидат економічних наук, головний судовий
експерт лабораторії економічних досліджень Одеського науково-дослідного
інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Катерина Дзюбак; «Висновок судового експерта-товарознавця як одного з видів доказів
у кримінальному процесі» — кандидат технічних наук, доцент, старший
науковий співробітник Дніпропетровського науково-дослідного інституту
судових експертиз Міністерства юстиції України Ольга Холодова.

Високий науковий рівень конференції дав змогу кожному науковцеві
й судовому експертові опанувати багато актуальної інформації, яка обов’язково стане їм у пригоді в подальшій роботі. За результатами конференції
сформовано збірник тез, який стане в пригоді і науковцям, і практичним
працівникам, і співробітникам правоохоронних органів.
Інформацію підготував завідувач лабораторії
ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», кандидат юридичних наук
Валентин Фесюнін

Цифровий Міжнародний Конгрес Криміналістів
28 травня 2021 року на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого відбувся Цифровий Міжнародний Конгрес
Криміналістів, організований Міжнародною громадською організацією
«Конгрес криміналістів» та Асоціацією криміналістів Литви.
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Тема Конгресу — «Умови викладання криміналістики та судової експертизи в університетах».
Конгрес об’єднав представників України й іноземних держав: Литви,
Австрії, Швейцарії, Польщі, Германії, Словенії, Словаччини, Чехії, Канади,
Ізраїлю, Азербайджану, Латвії та ін.
Захід розпочав вітальним словом проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік (дійсний член) Національної академії правових наук України Юрій Битяк.

У роботі Конгресу взяли участь науковці Національного наукового
центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»: заступник директора з наукової роботи, доктор юридичних наук Елла Сімакова-Єфремян; головний науковий співробітник відділу підвищення
кваліфікації, доктор юридичних наук, доцент Світлана Євдокіменко; завідувач лабораторії почеркознавчих, лінгвістичних та мистецтвознавчих досліджень, кандидат юридичних наук, старший дослідник Людмила Свиридова й провідний науковий співробітник відділу підвищення кваліфікації,
кандидат юридичних наук Ірина Шепітько.
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Доповідачі презентували власне бачення стану викладання криміналіс
тики та судових наук. Зокрема, доповідь «Викладання криміналістики та
судових наук в Україні: історичні та сучасні перспективи» підготували
президент Міжнародної громадської організації «Конгрес криміналістів»,
академік НАПрН України, доктор юридичних наук, заслужений діяч науки
і техніки України, завідувач кафедри криміналістики, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Валерій Шепітько
та доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Михайло Шепітько.

На завершення засідання учасники одностайно ухвалили резолюцію:
продовжити інтеграцію криміналістів і судових експертів за допомогою
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Європейської федерації національних асоціацій криміналістів, ініційовану
Міжнародним конгресом криміналістів (Україна), Литовською асоціацією
криміналістів і Польською асоціацією судових експертів (Меморандум, 16 вересня 2017 р., Паланга, Литва); рекомендувати поєднувати
криміналістику з інфраструктурою практичних інститутів, які проводять криміналістичні експертизи.
Інформацію підготувала головний науковий співробітник
відділу підвищення кваліфікації, доктор юридичних наук
Світлана Євдокіменко
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Н АШ І
ЮВІЛЯР И
Елла Борисівна Сімакова-Єфремян
Заступник директора з наукової роботи,
доктор юридичних наук,
старший науковий співробітник,
заслужений діяч науки і техніки України
Народилася 12 лютого 1961 р. на ст. Казанка Казанківського району Миколаївської області.
У Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»
працює з 1979 р. Закінчила Харківський юридичний інститут ім. Ф. Е. Дзержинського (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) без відриву від виробництва (1986).
Працювала молодшим, науковим, старшим науковим співробітником інституту. Упродовж 1989—1993 рр. без відриву від виробництва навчалась
у заочній аспірантурі Всесоюзного НДІСЕ, після закінчення якої 1993 р.
захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Теоретичні основи та загальні положення методики
комплексної криміналістичної ґрунтознавсько-трасологічної експертизи»
(1994). Захист дисертації відбувся в Українській державній юридичній
академії (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава
Мудрого). Після отримання диплома кандидата юридичних наук обрана за
конкурсом на посаду провідного наукового співробітника. 1997—1998 рр.
очолювала лабораторію. 1998 р. призначена на посаду заступника директора інституту з наукової роботи, яку обіймає до сьогодні.
2001 р. їй присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі
спеціальності «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза».
2017 р. Е. Б. Сімакова-Єфремян захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою «Теоретико-правові та
методологічні засади комплексних судово-експертних досліджень» і здобула науковий ступінь доктора юридичних наук.
Починаючи з 1986 року займається науковою роботою в галузі криміна
лістики й судової експертизи. За цей період була науковим керівником і відповідальним виконавцем понад 20 наукових тем. У фахових наукових виданнях з юридичних наук, матеріалах науково-практичних конференцій із
проблем судової експертизи та криміналістики тощо видано друком понад
180 наукових праць Е. Б. Сімакової-Єфремян із проблем судової експертизи,
основними з яких є: «Об экспертном исследовании механизма образования
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почвенных наслоений на предметах-носителях» (1992), «О классификации
задач комплексных криминалистических почвоведческо-трасологических
исследований» (1993), «Проблеми методичного забезпечення комплексних експертних досліджень», «Проблемні питання застосування нового
Кримінального процесуального кодексу України під час призначення та проведення судової експертизи» (2013), «Інтеграційні процеси в судовій експертизі: сутність та проблемні питання комплексних досліджень» (2016) та ін.
Брала участь у підготуванні статей для юридичної енциклопедії, є автором монографій та посібників для експертів: «Теорія і методологія комплексної експертизи контактно-слідової взаємодії об’єктів» (2004), «Інтеграційні процеси в судовій експертизі: сутність та проблемні питання
комплексних досліджень», «Основи судової експертизи: навчальний посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію
судового експерта», «Комплексні судово-експертні дослідження: теорія та
практика» (2016) тощо.
За період роботи в Центрі опанувала методики проведення криміналіс
тичних експертиз і має право проводити експертизи за п’ятьма експертними спеціальностями. Вона особисто виконала майже 2 тисячі експертних
досліджень.
Е. Б. Сімакова-Єфремян є головою конкурсної та атестаційної комісій
Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл.
проф. М. С. Бокаріуса», відповідальним секретарем збірника наукових
праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики», членом
редакційної колегії фахового міжвідомчого видання «Архів кримінології
та судових наук». Вона — член секції та Президії НКМР з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, де бере активну участь
у розробленні й удосконаленні нормативно-правових і науково-методичних
положень судової експертизи.
Редакційна колегія збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» вітає Еллу Борисівну Сімакову-Єфремян
з ювілеєм і бажає міцного здоров’я, творчої наснаги та нових звершень!
Володимир Тимофійович Чупрун
Завідувач сектору лабораторії
інженерно-технічних та військових досліджень
Народився 7 червня 1956 р. у м. Ананьїв
Одеської області. Після закінчення Київського
суворівського військового училища вступив до
Ульяновського гвардійського вищого танкового
командного училища, яке з відзнакою закінчив
1977 р.
Із вересня 1977 р. по серпень 1988 р. служив
у Збройних силах на території Німеччини й на
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Далекому Сході на різних командно-штабних посадах. За час служби здобув
практичний досвід управління підрозділами й організації бойової підготовки. 1988 р. вступив на командний факультет Воєнної академії бронетанкових
військ. Під час навчання брав участь у дослідженнях, пов’язаних із удосконаленням системи бойової підготовки офіцерів-танкістів. Після закінчення
з відзнакою Академії (1991) переведений до Харківського гвардійського вищого танкового командного училища, де (як ад’юнкт кафедри тактики) працював над питаннями формування тактичного мислення офіцерів-танкістів.
Із березня 1997 р. зарахований на службу до Військового інституту Національної Гвардії України, де обіймав посади старшого викладача, доцента,
заступника начальника, начальника кафедри тактики. Є автором посібників
із застосування артилерійських підрозділів у бою та основ застосування внутрішніх військ МВС України у спеціальних операціях.
Після звільнення в запас (2004) В. Т. Чупрун працював у системі охорони праці та безпеки дорожнього руху на підприємствах і установах
м. Харкова.
У Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» В. Т. Чупрун працює з листопада 2010 р.
на посаді інженера з охорони праці, із червня 2016 р. обіймає посаду старшого наукового співробітника. Із квітня 2017 р. В. Т. Чупруна призначено
на посаду завідувача сектору досліджень з охорони праці, військових та
електротехнічних досліджень.
Опанував такі експертні спеціальності: 10.5 «Дослідження причин та
наслідків порушень вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці», 16.1
«Військові дослідження», 10.18 «Дослідження технічної експлуатації електроустаткування», 5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху» та 3.2 «Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та
ситуаційних обставин пострілу».
Є автором понад 20 наукових публікацій. Бере активну участь у роботі
секцій НКМР.
Завдяки набутому практичному досвіду у сфері охорони праці та безпеки життєдіяльності В. Т. Чупрун проводить експертні дослідження, із яких
понад 80 % належать до складної категорії, на високому професійному
рівні з глибоким науковим обґрунтуванням і проробленням завдання дослідження.
В. Т. Чупрун є розробником методики судово-експертного дослідження роботи командирів (штабів) і військових формувань під час підготовки
й виконання бойових (службово-бойових) завдань та методики судово-експертних досліджень застосування артилерійських підрозділів. Станом на
сьогодні В. Т. Чупрун розробляє методику комплексних судово-експертних
досліджень застосування автомобільної та бронетанкової техніки військових формувань.
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В. Т. Чупрун працює над створенням методики судово-експертного дослідження роботи командирів (штабів) і військових формувань під час підготовка й виконання бойових (службово-бойових) завдань. Він є автором
кількох наукових публікацій з питань моделювання інформаційного протиборства та судово-експертних досліджень у воєнній сфері.
Редакційна колегія збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» вітає Володимира Тимофійовича Чупруна
із 65-річчям і бажає здоров’я, щастя й родинного затишку!
Віктор Веніамінович Сомов
Старший науковий співробітник
лабораторії криміналістичних досліджень
Віктор Веніамінович Сомов народився
1956 р. Закінчив Київське вище військове авіаційне інженерне училище (1973—1978). Служив на
різних посадах, пов’язаних із експлуатацією авіаційного озброєння. Закінчив Військово-повітряну
інженерну академію ім. проф. М. Є. Жуковського (1985). Потребу передавати набутий досвід
В. В. Сомов реалізував на посаді старшого викладача Харківського вищого військового авіаційного інженерного училища, де працював до 1996 р.
Із березня 1996 р., після закінчення військової служби, працює в Національному науковому центрі «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф.
М. С. Бокаріуса» (спершу — на посаді молодшого наукового співробітника,
за два роки — старшого наукового співробітника).
Опанував такі експертні спеціальності: 2.1 «Дослідження реквізитів
документів», 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів», 3.1 «Балістичне дослідження вогнепальної зброї та
бойових припасів до неї», 3.2 «Балістичне дослідження слідів зброї, слідів
пострілу та ситуаційних обставин пострілу», 3.3 «Дослідження холодної
зброї», 4.2 «Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених
ними слідів, ідентифікація цілого за частинами», 5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху» та ін.
Дослідження, які проводить В. В. Сомов, відзначаються глибиною
опрацювання, послідовністю викладення й обґрунтованістю висновків. За
час роботи в Центрі він виконав понад 2600 експертних досліджень, при
цьому на його рахунку не має жодного повторного непідтвердженого висновку експерта. У своїй роботі широко застосовує досвід експертної практики, нові методики та наукові розробки, постійно підвищує свій професійний рівень, збагачує спеціальні знання, бере активну участь у методичній
і науково-дослідній роботі. Активно займається науковою діяльністю.
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Є одним із розробників «Словника термінів судової вибухотехнічної
експертизи», «Методики комплексного дослідження вибухових пристроїв,
вибухових речовин і слідів вибухів», посібника для експертів «Патрони для
стрілецької зброї» тощо. Бере активну участь у роботі секції НКМР.
Редакційна колегія збірника наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» вітає Віктора Веніаміновича Сомова
з ювілеєм і бажає йому здоров’я та щастя, творчого натхнення та подальших успіхів!
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Редакційна колегія

АК Т У А Л Ь НА ІН Ф О Р МАЦІЯ
ДЛ Я АВ Т О Р ІВ І ЧИТАЧІВ
Редакційна колегія інформує, що збірник наукових праць «Теорія
та практика судової експертизи і криміналістики» перебуває в Міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International. Паспорт видання
в базі даних можна переглянути за посиланням:
https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=49713.
Збірник належить до рейтингу видань, що мають бібліометричні профілі в Google Академії за версією проєкту «Бібліометрика української науки».
Доступ до статей видання в Google Академії: https://surl.li/fps.
Електронну копію збірника безкоштовно розміщено у відкритому доступі на сайті видання (https://khrife-journal.org/index.php/journal/archive),
на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН
України у розділі «Наукова періодика України» (https://surl.li/ftp), у репозиторії Національного наукового центру «Інститут судових експертиз
ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса».
Редколегія збірника співпрацює з агенцією Crossref, усім опублікованим матеріалам присвоєно ідентифікатор DOI.
Докладнішу інформацію про збірник наукових праць «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» дивіться на сайті видання:
https://khrife-journal.org/index.php/journal.
За достовірність наукового матеріалу, професійних формулювань,
фактичних даних, цитат, власних імен, географічних назв, а також за розголошення фактів, що не підлягають відкритому друку та ін., відповідають
автори публікацій.
Редколегія може не поділяти думки авторів матеріалів.
У разі передрукування статей посилання на збірник наукових праць
«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» є обов’язковим.
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ВИ МО ГИ
Д О СТАТТІ
Вимоги до змісту
Відповідність статті тематиці збірника: на сторінках наукового фахового
видання публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали щодо висвітлення сучасних проблем криміналістики, актуальних питань проведення різних видів судових експертиз і застосування спеціальних знань у судочинстві.
Науковий стиль викладення матеріалу (точність, логічність, лаконічність, зрозумілість, зв’язність, цілісність, завершеність) і його високий науковий рівень.
Структурні елементи статті:
•
постановка наукової проблеми, її зв’язок з науково-практичними інтересами (слід розкрити сутність і стан наукової проблеми в загальному вигляді, теоретичну та практичну значущість дослідження, зв’язок із науково-практичним завданням, обґрунтувати актуальність дослідження);
•
аналіз основних досліджень і публікацій з тематики статті, окреслення
проблемного поля дослідження, якому присвячено публікацію, з обов’язковим посиланням на авторів та їхні праці;
•
мета статті (слід сформулювати основну тезу публікації, яка відрізняється від розглянутих раніше досліджень з обраної тематики. Мету
потрібно формулювати відповідно до окреслених проблем та аналізу сучасних досліджень, поглиблюючи підходи, що існують, та концентруючи
увагу на заведених у науковому обігу термінології, теоріях, закономірностях, уточнюючи відомі раніше положення);
•
викладення основного матеріалу дослідження зі здобутими результатами (у цій частині публікації слід розкрити важливі теоретичні положення та результати дослідження, проаналізувати наукові факти, ідеї, думки,
закономірності, концепції, а також тенденції подальшого розвитку теми,
акцентуючи увагу на особистому внеску автора дослідження);
•
висновки (у цій частині зазначають основні результати дослідження,
у яких сформульовано наукову новизну, теоретичне й практичне значення
роботи в чіткій, послідовній, логічно викладеній формі згідно з поставленою метою);
•
references (список літератури, транслітерований за романською абеткою й оформлений згідно з Міжнародним стандартом АРА (Americаn
Psychological Association Style); див., наприклад, на сайті Національної
бібліотеки України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/node/929).
Наукова новизна результатів дослідження має характеризуватися такими
ознаками: раціональність, обґрунтованість, достовірність, логічна несуперечливість, відповідність наріжним принципам науки.
Вимоги до обсягу
Загальний обсяг наукової статті (відомості про автора, назва статті, анотація,
ключові слова, текст статті, підрядкові бібліографічні посилання, розширене резюме, References) має складати 10—20 сторінок.
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Вимоги до оформлення
Статтю подають до друку українською або англійською мовою.
Текст статті повинен бути надрукований у текстовому редакторі Microsoft Word
(у форматі doc або docx); шрифт Times New Roman, розмір — 14 рt; орієнтація сторінок: книжкова. Текст не має містити переносів і макросів.
У статті інформацію необхідно подавати в такій послідовності.
Інформація про автора (співавторів) публікації: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, відомості про обрання членом Національної академії
наук України, Національної академії правових наук України, почесне звання, посада, місце роботи, населений пункт, країна, Researcher ID, ORCID ID, адреса елект
ронної пошти. В одній публікації допускається не більше трьох співавторів. Шифр
за Універсальною десятковою класифікацією (скорочені таблиці УДК українською
див. за посиланням: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y).
Назву статті потрібно подавати без скорочень. Текст анотації — 600—700 знаків
(мовою статті); тексти розширених анотацій (резюме) — не менше ніж 1800 знаків (англійською та російською).
Анотація (резюме) має містити: окреслення наукової проблеми, мету, використані методи дослідження (зазначають, якщо містять новизну і є важливими, зважаючи на предмет статті), основні результати дослідження, висновки, ключові слова (мають відповідати змісту статті, відображати тематику публікації). Назви
структурних частин анотації (крім мети) не зазначають.
Текст статті викладають, дотримуючи вимог до змісту, загальних правил цитування й посилання на використані джерела.
Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування здійснюють без перекручення авторського тексту та позначають трьома крапками
в ламаних дужках (<...>), що розміщують у відповідному місці цитати. Кожну цитату обов’язково супроводжують посиланням на джерело, бібліографічний опис якого
слід оформити залежно від його виду (первинне чи вторинне джерело) згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.
Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
У тексті статті необхідно використовувати підрядкові бібліографічні посилання. Підрядкові бібліографічні посилання потрібно розміщувати як примітку в нижній частині сторінки, відмежовуючи від основного тексту горизонтальною рискою.
Підрядкові бібліографічні посилання необхідно пов’язувати з текстом документа за допомогою знаків виноски, які подавати на верхній лінії шрифту після відповідного фрагмента в тексті (наприклад: Текст 1) і перед підрядковим посиланням
(наприклад: 1 Посилання).
Під час нумерування підрядкових бібліографічних посилань слід застосовувати
наскрізне нумерування в межах усієї статті (арабськими цифрами).
У тексті статті можна подавати ілюстрації (таблиці, діаграми, графіки, схеми,
формули). Ілюстрації мають відповідати тексту статті, а текст ― ілюстраціям. Назви ілюстрацій потрібно розміщувати після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації
можна доповнити пояснювальними відомостями (підрисунковим підписом).
Ілюстрації слід оформлювати окремими файлами у форматах tiff або jpeg. Не
дозволено перефотографовувати або сканувати ілюстрації із друкованих джерел.
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Кожна таблиця повинна мати порядковий номер і тематичний заголовок, які необхідно розмістити над нею симетрично до тексту. Тематичний заголовок і слово
«Таблиця» подають з великої літери.
Формули потрібно виконувати з використанням редактора формул Math Type,
сумісному з Microsoft Office 2007 або 2010. Діаграми, графіки, схеми, формули не
слід розміщувати в окремих рамках або поверх тексту. Текст необхідно розмістити
зверху та знизу без застосування обтікання.
Список використаних джерел (References) розміщують після тексту статті
за абеткою. Після кожного посилання необхідно в дужках зазначити мову оригіналу джерела, наприклад: [in Ukrainian] або [in Russian]. Транслітерацію потрібно здійс
нювати залежно від мови оригіналу джерела: для української — офіційну транслітерацію, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р.
№ 55 (https://slovnyk.ua/translit.php або http://ukrlit.org/transliteratsiia#source=0LrQ
vtC80L9g0Y7RgtC10YDQvdCw); для російської — транслітерацію за вимогами наказу МЗС Росії від 12.02.2020 р. № 2113 (https://transliteration.pro/zagranpasport).
Правила бібліографічного опису для References
Автор, А. А. (Рік публікації). Назва роботи: Підзаголовок роботи. Місце видання:
видавець.
Глави у книзі
Автор, А. А. (Рік публікації). Назва глави. Редактор (ред.), Назва книги. Місце
видання: видавець.
Книга без автора
Назва книги. (Рік публікації). Назва глави. Місце видання: видавець.
Глави (розділи, статті) в енциклопедії
Автор, А. А. (Рік публікації). Назва глави (розділу, статті). Редактор (ред.),
Назва книги. (Том, с.). Місце видання: видавець.
Посилання на електронний ресурс
Назва ресурсу. (Дата публікації). Назва публікації. URL: http://
Електронна книга без DOI
Автор, А. А. (Рік публікації). Назва роботи: Підзаголовок роботи. URL: http://
Електронна книга з DOI
Автор, А. А. (Рік публікації). Назва роботи: Підзаголовок роботи. DOI:
Стаття у журналі
Автор, А. А. (Рік публікації). Назва статті. Назва журналу, номер загальний (номер
поточний), діапазон сторінок. DOI:
Стаття з газети
Автор, А. А. (Дата публікації). Назва статті. Назва журналу, номер загальний (номер
поточний), діапазон сторінок. URL: http://
Сайти, інтернет-посилання та соціальні медіа
Автор, А. А. (Дата публікації). Назва статті. URL: http://
Сторінка з Facebook
Автор, А. А. [Псевдонім] (Дата публікації). Назва публікації [сторінка Facebook]
Дата отримання з http://
Вікіпедія
Назва публікації (Дата публікації). Отримано з Wikipedia. Дата звернення, URL:
http://
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Допис у блозі
Автор, А. А. (Дата публікації). Назва статті [Запис у блозі] URL: http://
Фільми (DVDs, відеофайли)
Продюсер, А. А. (Продюсер). Режисер, Б. Б. (Режисер). (Рік). Назва фільму [Формат
файлу]. Країна походження: студія.
Відео, онлайн (потокове відео)
Назва публікації [Формат файлу]. (Дата публікації). URL: http://
Відео, Інтернет (YouTube)
Автор, А. А. [Псевдонім] (Дата публікації). Назва публікації [Формат файлу]. URL:
http://
Музика
Композитор, А. А. (Рік копірайту). Назва композиції [Записано Б. Б. Виконавець,
якщо відрізняється від композитора]. Альбом [Запис: CD, касета тощо].
Місце видання: студія. (Дата запису, якщо вона відрізняється від дати
авторства пісні).
Телевізійні серії, епізод
Режисер, В. В. (Сценарист), & Директор, Д. Д. (Директор). (Дата публікації).
Назва епізоду [Епізод телесеріалу]. Продюсер, Назва серії. Місто,
держава походження: студія або дистриб’ютор.
Телевізійна програма — трансляція
Прізвище, Ім’я (Ведучий). (Дата трансляції). Програма [Телевізійна трансляція].
Місто, держава походження: студія.
Живопис
Художник (дата написання полотна). Назва [жанр]. Місто, держава походження:
музей.
Карта, діаграма, малюнок, таблиця, графік
Автор, А. (Дата). Назва [Формат]. Масштаб. Місце видання: видавець.
Вимоги до подання
Автору (співавторам) необхідно надати про себе довідку (назва файлу має
містити прізвище (прізвища) автора (співавторів) і дату надсилання до редакції
з позначкою «довідка»).
Довідка
про автора (співавторів) наукової статті,
поданої для видання друком у збірнику наукових праць
«Теорія та практика судової експертизи і криміналістики»
Назва статті.
Галузь науки, спеціальність, з якої підготовлено статтю.
Прізвище, ім’я, по батькові автора (співавторів) українською та англійською.
Науковий ступінь (шифр наукової спеціальності).
Вчене звання (назва кафедри або шифр спеціальності).
Відомості про обрання членом Національної академії наук України, Національної академії правових наук України.
Почесне звання.
Посада.
Місце роботи.
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Населений пункт, країна.
Ідентифікатор ORCID або Researcher ID (за наявності).
Поштова адреса (для листування).
Адреса електронної пошти.
Контактний номер телефону.
Месенджери (тільки для зв’язку): Viber, WhatsApp, Telegram, Skype.
Автору (співавторам) необхідно надати кольорове фото розміром 9 × 12 см
у форматі jpg або tiff із роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (назва файлу (файлів) має містити прізвище (прізвища) автора (співавторів)).
Надіславши наукову статтю до збірника «Теорія та практика судової експертизи
і криміналістики», автор (співавтори) цілком та беззастережно погоджується (погоджуються) з умовами Ліцензійного договору на використання твору.
Звертаємо увагу, що авторові (співавторам) не потрібно надсилати рецензію
доктора (кандидата) юридичних наук, який є фахівцем у галузі знань, що стосується
тематики поданої статті, та рекомендацію до оприлюднення у формі витягу з протоколу засідання кафедри (відділу) закладу вищої освіти (наукової установи), оскільки
кожну подану для опублікування в збірнику статтю піддають якісному незалежному подвійному сліпому рецензуванню (англ. double-blind peer review).
Аналіз і критичне оцінювання наукових статей, висловлення зауважень і надання пропозицій щодо доопрацювання та поліпшення здійснюють рецензенти.
Автор (співавтори) несе (несуть) відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, належність останнього йому (їм) особисто та якість перекладу цитат
з іншомовних джерел.
Матеріали, надані з порушенням зазначених вимог, не виходять друком.
Редакційна колегія має право рецензувати (подвійне сліпе рецензування), редагувати, скорочувати та відхиляти статті.
Авторські права та ліцензування
Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право
редакційній колегії збірника публікувати оригінальні наукові статті, що містять
результати експериментальних і теоретичних досліджень і не перебувають на розгляді для оприлюднення в інших виданнях. Усі матеріали поширюються на умовах
ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, що дає змогу іншим поширювати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації
у цьому збірнику.
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