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науково-дослідного інституту судових експертиз 
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 Максимов В. Г., канд. техн. наук, доцент, 
завідувач кафедри автомобільного транспорту 
інституту машинобудування Одеського 
національного політехнічного університету, 

 Ніцевич О. Д., канд. техн. наук, доцент 
кафедри автомобільного транспорту інституту 
машинобудування Одеського національного 
політехнічного університету 

ПЕРЕВІРКА МІЦНОСТІ ПОРШНЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГУНА 

ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ З ВИКОРИСТАННЯМ  

МЕТОДУ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

CONTROL OF THE STRENGTH OF A CARGO MOTOR VEHICLE’S DIESEL 

ENGINE PISTON USING THE FINITE ELEMENT METHOD 

Анотація. В роботі наведено алгоритм виконання розрахунку на міцність поршня дизельного 
двигуна вантажного автомобіля із використанням метода кінцевих елементів. Наведений алгоритм 
включає в себе порядок побудови структури розрахунку у програмному комплексі ANSYS, порядок 
побудови сітки кінцевих елементів, порядок задання граничних умов на розрахунковій моделі, порядок 
розрахунку температурних полів та полів головних напружень, порядок розрахунку коефіцієнту запасу 
міцності за отриманими полями головних напружень.  

Наведений алгоритм розрахунку враховує індивідуальні конструктивні особливості поршня, 
багатоцикловий характер його навантаження та багатокомпонентий напружений стан, дію теплових 
навантажень. 

Ключові слова: поршні дизельних двигунів, дизельні двигуни, багатокомпонентний 
напружений стан, витривалість, метод кінцевих елементів, програмний комплекс ANSYS. 

 
Аннотация. В работе приведен алгоритм выполнения расчета на прочность поршня 

дизельного двигателя грузового автомобиля с использованием метода конечных элементов. 
Приведенный алгоритм включает в себя порядок построения структуры расчета в программном 
комплексе ANSYS, порядок построения сетки конечных элементов, порядок задания граничных 
условий на расчетной модели, порядок расчета температурных полей и полей главных напряжений, 
порядок расчета коэффициента запаса прочности по полученным полями главных напряжений. 

Приведенный алгоритм расчета учитывает индивидуальные конструктивные особенности 
поршня, многоцикловой характер его нагружения и многокомпонентное напряженное состояние, 
действие тепловых нагрузок. 

Ключевые слова: поршни дизельных двигателей, дизельный двигатель, многокомпонентное 
напряженное состояние, выносливость, метод конечных элементов, программный комплекс ANSYS. 

 
Abstract. This paper contains an algorithm for the evaluation of the strength of a cargo motor 

vehicle’s diesel engine piston using the finite element method. Given algorithm includes the procedure for 
constructing the calculation structure in the ANSYS software, the procedure for constructing the finite element 
grid, the order of setting the boundary conditions on the calculation model, the procedure for calculating the 
temperature fields and the main stress fields, the procedure for calculating the safety factor by the obtained 
fields of the main stresses. 

The given calculation algorithm takes into account the individual design features of the piston, its 
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multicycle mechanical load, multicomponent stress condition, and the effect of thermal load. 
Key words: diesel engines pistons, diesel engines, multicomponent stress condition, strength, finite 

element method, ANSYS engeneering software. 

 

З підвищенням ступеня форсованості дизельних двигунів вантажних 
автомобілів суттєво підвищилися теплові та механічні навантаження на деталі 
ЦПГ. Як наслідок, це призвело до підвищення теплових зазорів, збільшення 
рівня шуму при роботі та зменшення ресурсу. Для покращення умов роботи 
основних контактуючих вузлів циліндро-поршневої групи (ЦПГ) 
(компресійних та мастилоз`ємних кілець, юбки поршня) використовують 
поршні складених конструкцій, жарозахисні напилювання, мастильне 
охолодження, поступово на найбільш сучасних серійних двигунах починають 
встановлюватись повністю сталеві поршні. В ході проведення досліджень в 
цілях виявлення причин виходу з ладу деталей ЦПГ таких сучасних дизельних 
двигунів виявляється цілий комплекс факторів (порушення в роботі систем 
впорскування, наддуву і т. д.), котрі різною мірою впливають на процес 
виходу з ладу деталей ЦПГ, в тому числі поршня. Таким чином, для 
визначення причини виходу з ладу деталей ЦПГ сучасного дизельного 
двигуна необхідне використання алгоритмів перевірки його міцності під дією 
різних комбінацій вищезазначених факторів, з урахуванням індивідуальних 
конструктивних особливостей двигуна. 

Перспективним напрямком у розробці конструкцій поршнів дизельних 
двигунів є розробка повністю сталевих поршнів. До таких конструкцій 
належать, наприклад, поршні MonoXcomp та MonoWeld фірми Mahle. Ідея 
виготовлення поршня цілком із сталі є розвитком ідеї складеного поршня. Ідея 
складеного поршня полягає в тому, що деталі виконані з жароміцних сталей, 
виконують роль теплозахисного бар’єру, а деталі із легких матеріалів 
виконують роль тепловідвідних поверхонь та силових елементів. Такий підхід 
дозволяє істотно зменшити інерційні навантаження на деталі кривошипно-
шатунного механізму (КШМ), зменшити механічні витрати на тертя, 
тепловіддачу в систему охолодження, що в свою чергу, веде до зменшення 
розмірів обслуговуючих систем двигуна [1]. 

Поршні із сталевими жарозахисними накладками (рис. 1) знайшли 
активне використання у двигунах спеціалізованої техніки. Накладка 1 із 
жаростійкої сталі кріпиться за допомогою чотирьох болтів до алюмінієвого 
корпусу 6, піджатого пружинами 12 та пакетами із ущільнюючих сферичних 
шайб 7. Між корпусом поршня (сплави алюмінію з високим вмістом кремнію) 
та накладкою розташована проставка 3 із жаростійкої сталі. Конструкція 
поршня дозволяє встановлювати нерозрізне жарове кільце 2 (4Х5МФ1С-Ш). 
Вже на перших зразках дизелів за допомогою таких конструкторських рішень 
вдалося зменшити перепад температур по висоті поршня з 900 до 150 0С, 
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тепловий потік через поршень склав 8%, що в 2…2,5 рази менше у порівнянні 
із звичайним дизелем. 

  

Рис. 1. Поршень двигуна 5ТД Рис. 2. Поршень Ferroterm фірми Mahle 

 
Поршні з голівкою з кованої жаростійкої сталі на власних опорах (рис. 

2), відрізняються тим, що тримаючу функцію виконують опори днища 
поршня, а єдність конструкції поршня забезпечується поршневим пальцем. 
Використання кованої жаростійкої сталі має на меті ті ж самі цілі, що й 
використання жаростійких накладок, а саме зменшити відвід тепла через 
днище поршня, зменшити температурний перепад за висотою поршня, 
зменшити теплові зазори. Також вона має більший модуль пружності 
порівняно з алюмінієвими сплавами (2,1-2,2 105 МПа проти 0,7 105 МПа) 
підвищити жорсткість конструкції поршня, зменшити теплові зазори за 
рахунок меншої теплопровідності та теплового розширення (коефіцієнт 
лінійного теплового розширення для сталі 11,0-13,0 10-6  0С, для алюмінію 
22,2 10-6  0С).  

Більш жорстка конструкція головки поршня та більша твердість та 
зносостійкість сталі дозволяє покращити умови роботи компресійних кілець. 
В поршнях з алюмінієвими голівками використовують нірезистові вкладки для 
підвищення міцності та зносостійкості канавок компресійних кілець. В 
поршнях Ferroterm цей захід непотрібен. Поршні системи Ferroterm мають 
масляну галерею 1 (рис. 2.), що утворюється між голівкою поршня та юбкою, 
використання масляного охолодження на поршнях з термоізолюючою 
накладкою ускладнено через болтові кріплення накладки. Основну тримаючу 
функцію виконують ніжки поршня 2 (рис. 2.). Поршні складених конструкцій 
вже використовуються на двигунах Renault, Cummins та ЯМЗ. Починаючи з 
2015 року на серійних двигунах Renault моделей 9K9 та R9M об’ємом 1,5 та 

1 

2 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 1’ 2017 

 
9 

 

1,6 л відповідно, почали встановлюватись повністю сталеві поршні (рис. 3). З 
2017 року Mercedes-Benz починає серійний випуск двигунів M654 та M656, 
робочим об’ємом 2,0 л та 3,0 л відповідно (рис. 4). 

 
Рис. 3. Поршень Monoterm фірми Mahle 

 
Рис. 4. Поршень двигунів M654 та M656

Також, фірма Mahle розробила повністю сталеві поршні двох 
конструкцій для використання в дизельних двигунах вантажних автомобілів: 

- MonoXcomp (рис. 5.) – складений поршень, голівка (1) і юбка (2) 
поршня ковані та виконані із різних марок сталі, оптимальних за такими 
властивостями як жаростійкість, міцність та стійкість до окислювання. Дана 
конструкція поршнів має два масляних канали для охолодження, головка 
поршня утримується на юбці завдяки центральному стержню, розрахована на 
використання при максимальному тиску у циліндрі до 25 МПа. 

- MonoWeld (рис. 6.) – поршні цієї конструкції мають одну масляну 
галерею, їх голівка (1) і юбка (2) з’єднані за допомогою зварювання тертям. 
Розраховані на тиск до 30 МПа. 

Поршні конструкцій MonoXcomp та MonoWeld мають усі ті самі 
переваги, що й поршні конструкції Ferroterm, але при цьому мають більш 
жорстку конструкцію, більш рівномірний розподіл тиску на поршневий 
палець та більш жорстку юбку. Юбка поршнів MonoXcomp та MonoWeld у 
порівнянні з юбкою складених поршнів Ferroterm є більш жорсткою та має 
менше теплове розширення, що робить зазор між поршнем та циліндром 

  

Рис. 5. Поршень MonoXcomp Рис. 6. Поршень MonoWeld 
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більш стабільним. 
Метою досліджень було визначення діючих напружень в тілі сталевого 

поршня сучасного дизельного двигуна вантажного автомобіля з урахуванням 
теплових навантажень, визначення коефіцієнту запасу міцності поршня. 

За результатами досліджень порядок розрахунку наведено на прикладі 
перевірки на міцність сталевого поршня дизельного двигуна алогічного за 
конструкцією поршню MonoXcomp. Діючі температуру та тиск робочих газів 
отримано шляхом виконання теплового розрахунку циклу двигуна 
аналогічного за своїми параметрами тепловому циклу сучасних дизельних 
двигунів, таких як ЯМЗ 650. 

Розрахунок на міцність виконувався в положенні поршня, що відповідає 
максимальному тиску робочих газів. 

На основі розрахункових методик наведених в літературі [4, 5] були 
визначені граничні умови та сформовані вихідні дані для розрахунку: 

1. Максимальний робочий тиск 10,1 МПа 

2. Середній коефіцієнт тепловіддачі від робочих 
газів до днища поршня, αГср* 

905,56 Вт/м2 К 

3. Середня температура прикордонного слою 
TПРСР  

556,8 К 

4. Середня результуюча за теплообміном 
температура прикордонного слою TГРЕЗ ** 

668,16 К 

5. Коефіцієнт тепловіддачі від робочих газів до 
жарового поясу, αГП 

163,34 Вт/м2 К 

6. Температура охолоджуючого масла, T  373 К 

7. Коефіцієнт тепловіддачі від одужуючого масла 
до стінки масляної галереї, αМГ 

1694 Вт/м2 К 

8. Коефіцієнт тепловіддачі від охолоджуючого 
масла до внутрішньої поверхні днища поршня, 
αМД 

1694 Вт/м2 К 

9. Коефіцієнт тепловіддачі αК П *** 6450 Вт/м2 К 

10. Температура прикордонного слою кільце – 
поршень TК П, для верхнього компресійного 
кільця 

453 К 

11. Температура прикордонного слою кільце – 
поршень TК П, для середнього компресійного 
кільця 

423 К 

12. Температура прикордонного слою кільце – 
поршень TК П, для нижнього компресійного 
кільця 

393 К 

13. Коефіцієнт тепловіддачі αП Ц **** 860 Вт/м2 К 

14. Температура прикордонного слою 𝑇П Ц ***** 393 К 
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*Середній коефіцієнт тепловіддачі від робочих газів до днища поршня 

 та середню температуру прикордонного слою TГРЕЗ визначено за 
алгоритмом вказаному в літературі [4, 5, 9]. По всій поверхні поршня значення 
коефіцієнта тепловіддачі від робочих газів були прийняті однаковими, для 

визначення локальних значень  необхідно провести газодинамічний 
розрахунок. 

** Середня результуюча за теплообміном температура прикордонного 
слою TГРЕЗ – розрахована з урахуванням середньої результуючої за 
тепловіддачею температури газ. TГРЕЗ відповідно до рекомендацій літератури 
[8] була прийнята на 20% вище TПРСР. 

*** При розрахунку коефіцієнту тепловіддачі  розраховано 
виходячи з умови що зазор між компресійним кільцем та поршнем складає 
0,02 мм. 

**** Коефіцієнт тепловіддачі  - розраховано виходячи з умови 
що зазор між поршнем та стінкою циліндра складає 0,15 мм. 

 
 
***** Температура прикордонного слою  – прийнята на основі досвіду 

проектування аналогічних двигунів, так як розрахунок теплового стану гільзи 

циліндра не проводився. 

 
Рис. 7. Граничні умови для різних зон поршня MonoXcomp: 

Побудова тривимірної моделі виконується в SolidWorks (рис. 8). 
Отримання значень діючих напружень та полів температур виконується в три 
етапи за допомогою двох пакетів програмного комплексу ANSYS (ANSYS 
Steady-State Thermal та ANSYS Static Structural). 

𝛼Гср,TГРЕЗ 

𝛼ГП,TГРЕЗ 
𝛼МГ, 𝑇  

𝛼МД, 𝑇  𝛼К П, 𝑇К−П 

𝛼П Ц, 𝑇П−Ц 

 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 1’ 2017 

 
12 

 

Початок розрахунку в програмному комплексі ANSYS починається з 
побудови структури розрахунку (рис. 10.), задання граничних умов (рис. 7.) та 
побудови сітки кінцевих елементів. Сітка кінцевих елементів (рис. 9) 
будується виходячи з умови що кількість елементів в найменшому лінійному 
розміру не повинно бути менше трьох. 

Для задання властивостей матеріалів використовується розділ 
Engineering Data. При завданні властивостей матеріалів можна 
використовувати внутрішню базу даних ANSYS, або додавати власний 
матеріал і вручну зазначати його властивості. 

 

  

Рис. 8 Тривимірна модель поршня Рис. 9. Сітка кінцевих елементів поршня 

 
Рис. 10. Структура розрахунку в програмному комплексі ANSYS 

В контексті даного дослідження, для матеріалу поршня необхідно 
завдати модуль пружності, коефіцієнт теплопровідності матеріалу, модуль 
пружності з урахуванням температури поршня, отриманої на попередній 
ітерації розрахунку. Також обов’язково потрібно вказати розмірність завданих 
параметрів. Властивості матеріалів поршня задаються з урахуванням 
температури. 

В пакеті ANSYS Steady-State Thermal за відповідними граничними 
умовами моделюються температурні поля (рис. 11). 

Перевірка конструкції поршня на міцність починається з перевірки на 
статичну міцність в програмному комплексі ANSYS за допомогою пакету 
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Static Structural. В програмі вивчається половина поршня за допомогою 
функції Symmetric Region (конструкція поршня симетрична), це дозволяє 
зменшити кількість елементів сітки та зменшити обсяг розрахунків. 

В якості навантаження задавався тиск газів на днище поршня, 
температурні поля, розраховані в пакеті ANSYS Steady-State Thermal, та сили 
інерції поршня при роботі двигуна в режимі максимального крутного моменту 
(1400 об/хв). 

 
Рис. 11. Температурні  поля (Temperature) вантажного поршня типу Mono Weld.  

Для визначення амплітудних значень напружень розглянемо два 
положення поршня. Перше положення відповідає максимальному тиску 
робочих газів, а друге положення відповідає максимальному значенню сил 
інерції. 

В програмному комплексі обраховувалися поля  нормальних напружень 
(Normal Sterss) та поля головних напружень в тілі поршня (рис. 12, 13). 

Відповідно до розрахованих полів напружень небезпечним місцем є 
основа бобишки. Головні напруження в цій точці складають: 

Положення, 

№ 

𝜎 , МПа 𝜎 , МПа 𝜎 , МПа 𝜎 , МПа 

1 204,16 83,91 46,77 118,39 

2 5,58 1,68 1,26 

Визначення допустимих напружень починається з розрахунку 
допустимих напружень, виходячи з умови забезпечення витривалості. Для 
багатокомпонентного напруженого стану та асиметричному циклі діючих 
напружень умова руйнування від втомленості має наступний вигляд [7]:  

𝜎екв =  𝜎 + Ψ 𝜎 = 𝜎  
де, 𝜎  – інтенсивність максимальних змінних напружень; 

Ψ =  
𝜎

𝜎  – коефіцієнт, що враховує вплив постійної складової циклу 

навантаження на опір втомленості при згині; 
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𝜎  – найбільше постійне нормальне напруження; 
𝜎  – поріг витривалості матеріалу;  
𝜎  – поріг міцності матеріалу. 

За наявності концентрації напружень та складному напруженому стані 
інтенсивність максимальних змінних напружень визначається за залежністю 
[7]: 

  
Поле максимальних нормальних 

напружень  𝜎  
Поле головного напруження  𝜎  

 
Поле головного напруження 𝜎  Поле головного напруження 𝜎  

Рис. 12. Напруження від дії газових сил 
 

 
 

Поле головного напруження 𝜎  Поле головного напруження 𝜎  
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Поле головного напруження 𝜎  

Рис. 13. Напруження від дії сил інерцій 
𝜎 =

√
𝐾 𝜎 − 𝐾 𝜎 + 𝐾 𝜎 − 𝐾 𝜎 + (𝐾 𝜎 − 𝐾 𝜎 ) + 6 𝐾 𝜏 + 𝐾 𝜏 + 𝐾 𝜏 ,  

звідки:  

𝜎 = 𝐾 𝜎  

де, 𝐾 , 𝐾 , 𝐾 , 𝐾 , 𝐾 , 𝐾  - коефіцієнти концентрації напружень; 

𝐾  - коефіцієнти концентрації інтенсивності напружень; 

𝜎  -  інтенсивність амплітуд змінних напружень циклу: 

𝜎 =
1

√2
𝜎 − 𝜎 + 𝜎 − 𝜎 + (𝜎 − 𝜎 ) + 6 𝜏 + 𝜏 + 𝜏  

В цій формулі амплітудні значення напружень за цикл визначаються за 

наступними залежностями [7]: 

𝜎 =  
(𝜎 −  𝜎 )

2
 𝜏 =  

𝜏 −  𝜏

2
 

𝜎 =  
𝜎 −  𝜎

2
 𝜏 =  

(𝜏 −  𝜏 )

2
 

𝜎 =  
(𝜎 −  𝜎 )

2
 𝜏 =  

𝜏 −  𝜏

2
 

Відповідно до літератури [7] інтенсивність напружень можна визначити 

через головні напруження: 

𝜎 =
1

√2
(𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 )  

В цій формулі амплітудні значення головних напружень за цикл можна 

визначити за наступними залежностями: 

𝜎 =  
(𝜎 −  𝜎 )

2
; 𝜎 =  

(𝜎 −  𝜎 )

2
; 𝜎 =  

(𝜎 −  𝜎 )

2
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Запас міцності визначається аналогічно тому, як визначається запас 

міцності при одноосному напруженому стані по подібному циклу [7]: 

𝑛 =  
𝜎

𝐾
𝜀 𝛽

𝜎 + Ψ 𝜎
, 

де, 𝜎  – найбільше нормальне напруження; 

𝐾  – коефіцієнт концентрації напружень при згині; 

𝜀  – коефіцієнт, що враховує масштабний фактор; 

𝛽  – коефіцієнт, що враховує стан поверхні; 

Ψ =  
𝜎

𝜎  – коефіцієнт, що враховує вплив постійної складової 

циклу навантаження на опір втомленості при згині. 

Для початкових етапів розрахунку поріг витривалості можна визначити 

за розрахунковою залежністю [7]: 

𝜎 = (0,55 − 0,0001𝜎 )𝜎  

При використанні даної розрахункової залежності потрібно 

враховувати, що з підвищенням температури поріг міцності матеріалу поршня 

зменшується. Тобто потрібно використовувати значення порогу міцності 

матеріалу, що відповідає температурі у найбільш навантаженій точці поршня. 

Далі, за наведеним вище алгоритмом, розраховуємо амплітуди головних 

напружень, інтенсивність амплітуд змінних напружень та запас міцності: 

𝜎 =  
(𝜎 −  𝜎 )

2
=

(204,16 − 5,58 )

2
= 99,29 МПа; 

𝜎 =  
(𝜎 −  𝜎 )

2
=

(83,91 −  1,68)

2
= 41,12 МПа; 

𝜎 =  
(𝜎 −  𝜎 )

2
=

(46,77 −  1,26)

2
= 22,76 МПа; 

𝜎 =
1

√2
(𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) + (𝜎 − 𝜎 ) = 

=
1

√2
(99,29 − 41,12) + (41,12 − 22,76) + (22,76 − 99,29) = 69,20 МПа 

Поріг міцності для поковок зі сталі 35ХМ діаметром до 120 мм складає 

𝜎 = 900 МПа, відповідно поріг витривалості за розрахунковою залежністю: 

𝜎 = (0,55 − 0,0001𝜎 )𝜎  

складає 𝜎 = 414 МПа. 

Після проведення розрахунку інтенсивності напружень був визначений 

запас міцності поршня: 

𝑛 =  
𝜎

𝐾
𝜀 𝛽

𝜎 + Ψ 𝜎
=

414

1,2
0,8 ∙ 1,1

∙ 69,20 + 0,46 ∙ 118,39
= 2,78, 
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Поріг міцності для поковок зі сталі 35ХМ діаметром до 120 мм складає 
𝜎 = 900 МПа, відповідно поріг витривалості за розрахунковою залежністю: 

𝜎 = (0,55 − 0,0001𝜎 )𝜎  
складає 𝜎 = 414 МПа. 
Після проведення розрахунку інтенсивності напружень був визначений 

запас міцності поршня: 

𝑛 =  
𝜎

𝐾
𝜀 𝛽

𝜎 + Ψ 𝜎
=

414

1,2
0,8 ∙ 1,1

∙ 69,20 + 0,46 ∙ 118,39
= 2,78, 

де, 𝜎 = 118,39 МПа – найбільше нормальне напруження; 
𝐾 = 1,2 – коефіцієнт концентрації напружень при згині; 
𝜀 = 0,8 – коефіцієнт, що враховує масштабний фактор; 
𝛽 = 1,1 – коефіцієнт, що враховує стан поверхні; 

Ψ =  
𝜎

𝜎 = = 0,46 – коефіцієнт, що враховує вплив постійної 

складової циклу навантаження на опір втомленості при згині. 
Отримане значення коефіцієнту запасу міцності, відповідно до 

рекомендацій літератури не повинно бути менше 2,0-2,5. 
Наведені вище розрахунки проведені за умови нормального теплового та 

механічного навантаження на поршень, тобто за умови відсутності порушень 
робочого процесу. Для аналізу ступеню впливу різного типу порушень 
робочого процесу достатньо перерахувати вихідні умови та провести перевірку 
міцності за наведеним вище алгоритмом. Непрацездатний стан конструкції 
настає коли коефіцієнт запасу міцності стає менше одиниці. Тобто, значення 
коефіцієнту запасу міцності  n < 1 свідчить проте що діючі максимальні 
еквівалентні напруження перевищують поріг витривалості матеріалу поршня, 
що призведе до руйнування поршня. 

Для вирішення поставлених завдань була використана методика 
визначення теплового стану поршня дизельного двигуна, котра дозволяє 
враховувати індивідуальні властивості теплового циклу двигуна. Було 
наведено алгоритм проведення розрахунків з визначення напружень із 
використанням метода кінцевих елементів та програмного комплексу ANSYS. 
Наведено алгоритм визначення допустимих напружень та коефіцієнта запасу 
міцності при багатоцикловій втомленості, що враховує складний, 
багатокомпонентний напружений стан поршня. 
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ, ВЕДЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОЇ КОЛЕКЦІЇ РУКАВИЧОК 

 

TO THE QUESTION OF FORMATION, MANAGEMENT AND USE  

OF INFORMATIONAL-REFERENCE COLLECTIONS OF GLOVES 

Анотація. У роботі розглянута важливість інформаційно-довідкових колекцій під час 
розслідування злочинів по результатах аналізу слідчої та експертної практики. У кримінальному 
провадженні для встановлення фактів та обставин, які входять до предмету доказування, нерідко 
важливе значення має виключно довідкова інформація, що характеризує індивідуальні та родові 
(видові) ознаки людини, матеріалів, речовин та виробів, які зазвичай не мають причинно-наслідкових 
зв’язків із самим злочином, однак сприяють рішенню діагностичних, ідентифікаційних та 
класифікаційних задач. До подібної інформації відносяться відомості про джерела походження; 
якісний та кількісний склад речовин, їх фізичні та хімічні властивості, відомості про зразки виробів і 
продукції; інше. Авторами запропоновано алгоритм складання інформаційної бази рукавичок для 
проведення порівняльного дослідження даної категорії експертиз. 

Ключові слова: криміналістична інформація, злочин, судовий експерт, інформаційно-
довідкова колекція, колекція рукавичок. 

 
Аннотация. В работе рассмотрена важность информационно-справочных коллекций при 

расследовании преступлений по результатам анализа следственной и экспертной практики. В процессе 
уголовного судопроизводства для установления фактов и обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания, нередко важное значение имеет исключительно справочная информация, 
характеризующая индивидуальные и родовые (видовые) признаки человека, материалов, веществ и 
изделий, которые обычно не имеют причинно-следственных связей с самим преступления, однако 
способствуют решению диагностических, идентификационных и классификационных задач. К 
подобной информации относятся сведения об источниках происхождения; качественный и 
количественный состав веществ, их физические и химические свойства; сведения об образцах изделий 
и продукции; многое другое. Авторами предложен алгоритм составления информационной базы 
перчаток для проведения сравнительного исследования данной категории экспертиз.  

Ключевые слова: криминалистическая информация, преступление, судебный эксперт, 
информационно-справочная коллекция, коллекция перчаток. 

 
Abstract. This paper considers the importance of information and reference collections in the 

investigation of crimes based on the analysis of investigative and expert practice. In the process of criminal 
justice, in order to establish the facts and circumstances involved in the subject of evidence, it is often 
important that reference information characterizing the individual and tribal (species) characteristics of a 
person, materials, substances and products, which usually do not have a causal relationship with the crime 
itself, but contribute to solving diagnostic, identification and classification problems. Such information 
includes information on sources of origin; qualitative and quantitative composition of substances, their 
physical and chemical properties; information about samples of products and products; much more. Authors 
propose an algorithm for compiling an information database of the mittens for conducting a comparative study 
of this category of examinations. 
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Ефективність розслідування злочинів багато в чому залежить від якості 

і кількості криміналістично-значущої інформації, її доступності для слідчих і 
осіб, які здійснюють слідчі та розшукові дії. Фактичні дані чи відомості, що 
знаходяться в причинно-наслідковому зв’язку з подією злочину і способом 
його вчинення, які характеризують особу, предмети злочинного замаху, та 
деякі обставини називають криміналістично-значущою інформацією. Її 
джерелами при цьому є найрізноманітніші (матеріальні і ідеальні) сліди 
злочинів, а, відповідно, і всі слідоутворюючі об’єкти. 

Разом з тим, у процесі кримінального провадження для встановлення 
фактів і обставин, які входять до предмету доказування, нерідко важливе 
значення має виключно довідкова інформація, яка характеризує індивідуальні  
і родові (видові) ознаки людини, матеріалів, речовин і виробів, що найчастіше 
не мають причинно-наслідкових зв’язків із подією злочину, однак сприяють 
вирішенню діагностичних, ідентифікаційних та класифікаційних завдань. До 
неї відносяться відомості про джерела походження; якісний і кількісний склад 
речовин, їх фізичні і хімічні властивості; відомості про зразки виробів і 
продукції; інша довідкова інформація. Така інформація має потенційне 
криміналістичне значення [1].   

Серед слідів, які зустрічаються на місці події, достатньо поширеними 
після слідів взуття є сліди рукавичок, причому це пов’язано не з погодними 
умовами тієї чи іншої пори року – злочинці досить часто використовують 
рукавички для захисту своїх рук від можливого контакту з різними об’єктами 
та унеможливлення подальшої ідентифікації. 

Не зважаючи на те, що криміналістичне значення слідів рукавичок 
досить значне, вони рідко використовуються з метою розшуку і викриття 
злочинців. Багато в чому це пов’язано з недостатньою обізнаністю про 
можливості трасологічної експертизи, слабким чи недостатнім володінням 
методами і засобами виявлення і фіксації слідів рукавичок, невмінням 
правильно їх діагностувати, визначати придатність для подальшого 
використання з метою ідентифікації. Нерідко сліди рукавичок не фіксуються і 
не вилучаються з тієї причини, що їх невірно відносять до змазаних слідів рук, 
або у зв’язку з нечіткістю відображення та відсутністю якого-небудь рисунку 
вважають їх непридатними для використання в якості доказів [2]. 

З метою встановлення типу та виду рукавичок під час проведення 
трасологічних експертиз, виготовлення розшукових таблиць по слідах 
рукавичок, вилучених з місць тяжких та резонансних злочинів, у Черкаському 
НДЕКЦ МВС України більш як п’ять років тому створено інформаційно-
довідкову колекцію рукавичок (ІДКР). Звідси, метою цієї статті є надання 
допомоги експертам-трасологам у веденні, формуванні та використанні даної 
колекції виходячи із вищезазначеного досвіду. 

Особливості формування колекції рукавичок 
Формування будь-якої колекції криміналістичного обліку в Експертній 

службі МВС України регламентується наказом МВС України від 10.09.2009 
№390, зареєстрованим у МЮ України 15.10.2009 за №963/16979  «Про 
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затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних 
обліків експертної служби МВС».  У п. 1.6.2. зазначеної Інструкції 
«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» [3].  

Особливості формування інформаційно-довідкової колекції рукавичок  
в Інструкції не зазначено, однак п. 2.1.7. передбачає, що «у разі необхідності 
перелік об'єктів та слідів, з яких формуються центральні, обласні та місцеві 
колекції, може бути розширений» [3]. 

Слід зазначити, що перед створенням ІДКР, експертами-трасологами 
була проведена кропітка аналітична робота, пов’язана із визначенням 
переважаючих видів рукавичок, які застосовувались правопорушниками під 
час вчинення  злочинів. Для цього було проведено групування зображень всіх 
слідів рукавичок, які надходили на експертизи по кримінальних 
провадженнях.  

В результаті проведеної роботи встановлено застосування певних видів 
рукавичок, які можливо класифікувати за матеріалами, що застосовуються під 
час їх виготовлення, за призначенням тощо [4]. Однак, враховуючи 
поширеність застосування, основний акцент колекції було зроблено на такі 
види рукавичок (в залежності від частоти використання):  

- рукавички робочі трикотажні із захисним гумовим вкрапленням 
на внутрішній поверхні долонної частини («рукавички з пухирцями»). 

- рукавички господарсько-побутові гумові; 
-  рукавички медичні латексні; 
Пріоритетність застосування злочинцями саме таких рукавичок 

пояснюється різними факторами: 
- поширеність точок продажу рукавичок. Господарські та робочі 

рукавички можливо придбати як у величезних будівельних гіпермаркетах, 
розташованих у великих містах, так і в найменших сільських господарських 
магазинах, а також на численних «стихійних» торгівельних точках та на 
базарах; 

- низька вартість рукавичок. Для підготовки до вчинення 
правопорушення злочинцю немає потреби купувати рукавички за декілька 
сотень гривень. Зазначені види рукавичок привертають увагу перш за все 
низькою ціною, адже в залежності від якості вони коштують до 15 гривень за 
пару. Не дивлячись на низьку вартість рукавичок, певна кількість 
правопорушників все ж залишають рукавички для подальшої «роботи». Це 
можливо спостерігати під час об’єднання слідів рукавичок, вилучених під час 
скоєння різних злочинів одного виду (наприклад, ряду розбійних нападів). 

Формування колекції здійснюється наступним чином: 
- в різних торговельних мережах закупляються по декілька 

екземплярів різних за видами рукавичок. В одному місці, особливо в 
будівельних гіпермаркетах, закупляти всі зразки не бажано, оскільки  вони 
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мають схожий рельєфний малюнок (логотип гіпермаркету або виробника). 
Відбір об’єктів слід проводити таким чином, щоб колекція уміщувала різні за 
малюнком мікрорельєфу (а не за кольором)  об’єкти; 

- рукавичкою на праву руку кожного зразка на аркуш паперу 
наносяться експериментальні відтиски. Кожен з цих відтисків є невід’ємними 
додатками до кожного натурного екземпляру рукавичок; 

- на кожну рукавичку та її відтиск виставляється картка, 
присвоюється відповідний номер та робиться короткий опис рукавички та 
мікрорельєфу поверхні.  

Таким чином, інформаційно-довідкова колекція рукавичок 
складатиметься з наступних об’єктів:  

- рукавички; 
- картки з відтиском однієї з рукавичок та описом рельєфного малюнку 

на внутрішній частині долонної поверхні рукавички. 
Систематизацію колекції рукавичок слід здійснювати в залежності від 

кількості об’єктів, їх видів, типів тощо.  
Створення колекції та призначення відповідального за її ведення та 

наповнення регламентується внутрішнім наказом НДЕКЦ. Зразок журналу, в 
якому здійснюється облік колекції, регламентований п. 1.10. Інструкції [3]. 

У подальшому, ведення колекції здійснюється шляхом періодичного 
придбання нових різновидів рукавичок, з подальшим складанням картки з їх 
описом та відтиском. 

Використання колекції рукавичок під час проведення трасологічних 
експертиз. Криміналістичне дослідження слідів рукавичок належить до  
трасологічних експертиз спеціальності 4.1. «Дослідження слідів людини та 
слідів тварини». 

Використовуючи колекцію, експертизою можливо вирішувати наступні 
запитання: 

1. Чи є сліди, вилучені з місця події, слідами рукавичок? 
2. Яким видом рукавичок залишені сліди? 
3. Якою частиною рукавичок залишені сліди? 
4. Який вид матеріалу відобразився у сліді? 
5. Який механізм утворення виявлених слідів? 
Перелічені питання не є вичерпними та можуть бути розширені  з 

урахуванням специфіки дослідження об’єктів [4]. 
Очевидно, що використання колекцій сприяє вирішенню 

неідентифікаційних питань. В більшості  випадків це питання встановлення 
групової належності слідоутворюючих об’єктів.  

Під час встановлення групової належності в слідах рукавичок 
виявляється такий комплекс ознак, за яким їх відносять до певного виду, типу 
рукавичок. Так, наявність у слідах рукавичок відображення петельної 
структури, поряд з яким розташовані паралельні ряди крапок округлої чи 
іншої форми свідчать про те, що сліди залишено трикотажними рукавичками 
із захисним вкрапленням на внутрішній частині. При порівнянні таких слідів 
із об’єктами ІДКР за розмірами петель, особливостями вкраплень тощо 
можливо встановити певний різновид таких рукавичок. 
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Крім цього, встановлення групової належності слідів можливо 
розглядати не лише в аспекті віднесення слідів до певного виду чи типу 
рукавичок, але й встановлення факту використання однотипних рукавичок під 
час скоєння декількох злочинів. 

Використання ІДКР під час проведення експертизи зазвичай 
здійснюється на стадії порівняльного дослідження, коли за результатами 
роздільного дослідження в слідах вже визначено певний комплекс ознак, 
притаманний тому чи іншому  об’єкту.  

Однак, бувають випадки, коли колекція може бути використана на 
стадії експертного експерименту, наприклад, коли на дослідження надійшов 
динамічний слід рукавички і неможливо встановити ознаки з метою 
встановлення групової належності. В такому випадку  статичний відтиск 
рукавичок, уміщених у колекцію, не зовсім підходить для порівняння. Для 
цього рукавичками, які уміщені в колекцію, проводяться динамічні 
експериментальні відтиски для отримання найбільш подібних до процесу 
слідоутворення досліджуваних слідів. Отримавши найбільш придатні для 
порівняння відтиски, можливо проводити подальше порівняльне дослідження. 

Ілюстрація використання колекції рукавичок в дослідницькій частині 
висновку експерта здійснюється наступним чином: ліворуч у верхній частині 
наводиться ілюстрація слідів рукавичок, наданих на дослідження, праворуч – 
збільшеного відтиску частини рукавички, подібної до слідоутворення слідів 
(якщо сліди рукавичок залишені пальцевими частинами – то слід проводити 
ілюстрацію відтисків пальців рукавичок, якщо сліди долонної частини 
рукавички – то слід ілюструвати відтиск долоні рукавички, якщо надані на 
експертизу сліди динамічні – то й відтиски слід проводити в динаміці). В 
нижній частині ілюструється натурне зображення рукавичок та статичний 
відтиск всієї рукавички (рис. 1.). 

 
Рисунок 1. Зразок використання матеріалів із ІДКР для виконання 

трасологічної експертизи слідів рукавичок. 
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Використання колекції під час проведення розшукових заходів для 
виготовлення розшукових таблиць за слідами рукавичок. Використання 
інформаційно-довідкової колекції рукавичок, описане вище, внаслідок 
проведення певних слідчих дій (проведення огляду, винесення постанови про 
призначення експертизи тощо) здійснюється через певний час після вчинення 
самого злочину. Однак, колекції можна використовувати у ході розслідування 
злочинів за «гарячими слідами». 

Однією із складових техніко-криміналістичного забезпечення розкриття 
та розслідування злочинів є виготовлення розшукових таблиць за слідами, 
вилученими під час оглядів місць подій по нерозкритих злочинах (здебільшого 
особливо тяжких та резонансних).  

Розшукові таблиці за слідами трасологічного походження складаються 
по слідах взуття, слідах знаряддя зламу, слідах транспортних засобів та слідах 
рукавичок.  

Особливістю вилучення слідів трасологічного походження на місці 
події (це можливо віднести і до майстерності спеціаліста) є відшукання саме 
тих слідів, які залишені особами, причетними до вчинення злочину, а не 
сусідами, працівниками швидкої допомоги, членами слідчо-оперативної групи 
тощо. Що стосується слідів рукавичок, то в більшості випадків такі сліди на 
місці події є слідами злочинця.  

Маючи під рукою розшукові таблиці слідів рукавичок, оперативний 
працівник, дільничний офіцер чи патрульний, під час несення служби мають 
змогу звертати увагу на рукавички, подібні до тих, якими залишено сліди на 
місці події, що в кінцевому результаті може сприяти викриттю злочинців.  

 
Рисунок 2. Зразок використання матеріалів із ІДКР для виготовлення 

розшукової таблиці за слідом рукавички. 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 1’ 2017 

 
25 

 

Розшукова таблиця з використанням колекції рукавичок укладається 
наступним чином: угорі зазначається дата та місце вчинення злочину, при 
огляді якого виявлено та вилучено слід рукавички, далі ілюструється 
вилучений слід, сфотографований з використанням масштабної лінійки, нижче 
– натурне зображення рукавичок, малюнок яких збігається зі слідом за 
загальними ознаками (рис. 2.). Ілюструвати в розшуковій таблиці зображення 
відтиску натурної рукавички недоцільно, оскільки мета виготовлення 
розшукової таблиці – це орієнтування правоохоронця на певну річ, у даному 
випадку на рукавчику, якою можливо було залишити виявлений слід.  

Так, наприклад, при огляді речей у підозрілого громадянина, в сумці 
було виявлено пара робочих рукавичок, виготовлених з трикотажу, які мають 
гумові вкраплення та напис «FAR» на долонній частині. Це зацікавило 
правоохоронців, оскільки вони мали при собі розшукову таблицю по слідах,  
вилучених під час огляду місця події по факту скоєння розбійного нападу на 
ломбард в м. Черкаси, в якій було зображення сліду рукавички у вигляді рядів 
округлих елементів та літери «R» в рамці, а також зразок аналогічних 
рукавичок із інформаційно-довідкової колекції рукавичок Черкаського 
НДЕКЦ МВС України.  

Отже, аналіз слідчої та експертної практики вказує на те, що хоча сліди 
рукавичок виявляються на місці події досить часто, використанню їх в 
розкритті та розслідуванні злочинів приділяється ще недостатня увага. Це 
залежить як від уміння спеціаліста на місці події виявити сліди рукавичок, 
провести їх попереднє дослідження, так і обізнаності  про можливості 
вирішення питань по слідах рукавичок з точки зору їх трасологічного 
дослідження, можливості використання інформаційно-довідкової колекції 
рукавичок.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА 

ДОВКІЛЛЯ ЯК ІНСТИТУТУ УПРАВЛІННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ 

 

LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF IMPACT ON 

THE ENVIRONMENT AS AN INSTITUTE FOR MANAGEMENT OF NATURAL 

RESOURCES 

Анотація. Досліджено особливості становлення та розвитку екологічної оцінки впливу на 
довкілля як інституту управління природокористуванням в Україні. Охарактеризовано міжнародні 
процеси, що відбуваються у цій сфері. Окрему увагу приділено європейській моделі інституту 
екологічної оцінки впливу на довкілля. Обґрунтовано доцільність запровадження нових підходів 
екологічної оцінки впливу на довкілля у контексті гармонізації екологічного законодавства України з 
екологічним законодавством ЄС. Виокремлено та охарактеризовано етапи становлення та розвитку 
інституту екологічної експертизи в Україні. Найбільшу увагу приділено його модернізації у 
відповідності до європейських стандартів, а саме: Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
2017 р., який встановлює правові та організаційні засади проведення оцінки впливу на довкілля та 
забезпечує виконання Україною міжнародних зобов’язань.  

Здійснено порівняльно-правовий аналіз норм, що регулювали процес проведення екологічної 
експертизи до прийняття у 2017 р. Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та після (його 
трансформації і інститут оцінки впливу на довкілля). Обґрунтовано висновок, що законодавство 
України з оцінки впливу на довкілля ще перебуває на стадії становлення та узгодження. Тому 
найближча перспектива – це розробка та узгодження підзаконних нормативно-правових актів, 
розширення кількості фахівців-експертів у цій сфері. 

Ключові слова: екологічне право, екологічна експертиза, оцінка впливу на довкілля, Закон 
України «Про оцінку впливу на довкілля». 

 
Аннотация. Исследованы особенности становления и развития экологической оценки 

воздействия на окружающую среду как института управления природопользованием в Украине. 
Охарактеризованы международные процессы, происходящие в этой сфере. Особое внимание уделено 
европейской модели института экологической оценки воздействия на окружающую среду. Обоснована 
целесообразность внедрения новых подходов экологической оценки воздействия на окружающую 
среду в контексте гармонизации экологического законодательства Украины с экологическим 
законодательством ЕС. Выделены и охарактеризованы этапы становления и развития института 
экологической экспертизы в Украине. Наибольшее внимание уделено его модернизации в 
соответствии с европейскими стандартами, а именно: Закону Украины «Об оценке воздействия на 
окружающую среду» 2017 г., который устанавливает правовые и организационные основы проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и обеспечивает выполнение Украиной международных 
обязательств. 

Осуществлен сравнительно-правовой анализ норм, регулирующих процесс проведения 
экологической экспертизы до принятия в 2017 г. Закона Украины «Об оценке воздействия на 
окружающую среду» и после (его трансформации в институт оценки воздействия на окружающую 
среду). Обоснован вывод, что законодательство Украины по оценке воздействия на окружающую 
среду еще находится в стадии становления и согласования. Ближайшая его перспектива – это 
разработка и согласование подзаконных нормативно-правовых актов, увеличение численности 
специалистов-экспертов в этой сфере. 

Ключевые слова: экологическое право, экологическая экспертиза, оценка воздействия на 
окружающую среду, Закон Украины «Об оценке воздействия на окружающую среду». 
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Abstract. The peculiarities of formation and development of environmental impact assessment as an 
institute of environmental management in Ukraine are reviewed. International processes taking place in this 
area are characterized. Particular attention is paid to the European model of the institute for environmental 
impact assessment. The expediency of introducing new approaches to the environmental impact assessment in 
the context of harmonization of Ukrainian environmental legislation with EU environmental law is 
substantiated. The stages of formation and development of the institute of environmental expertise in Ukraine 
are described and characterized. Most attention is paid to modernization in line with European standards, 
namely the Law of Ukraine «On Environmental Impact Assessment» in 2017, which establishes legal and 
organizational basis of environmental impact assessment and ensures compliance with a number of Ukraine’s 
international obligations.  

The comparative legal analysis of the norms regulating the process of conducting environmental 
expertise before the adoption in 2017 of the Law of Ukraine «On Environmental Impact Assessment» was 
made and after its entry into force (environmental impact assessment), according to the following criteria: 
scope of the law; objects of environmental impact assessment; subjects of environmental impact assessment; 
stages of environmental impact assessment. According to the law, enterprises will have to obtain an opinion on 
the environmental impact assessment instead of the conclusion of the state environmental expertise. Unlike the 
Law «On Environmental Expertise», the Law «On Environmental Impact Assessment» specifies a list of 
objects and activities that may have a significant impact on the environment and for which an environmental 
impact assessment procedure is required; it is prohibited to start the activity which is subject to the procedure 
of environmental impact assessment without the procedure of environmental impact assessment; provides for 
the responsibility of business entities for violating them legislation on the environmental impact assessment. 

It is grounded that the legislation of Ukraine on environmental impact assessment, despite the 
adoption of the Law «On Environmental Impact Assessment», is still at the stage of its formation and 
coordination. Therefore, the near future is the development and harmonization of sub-legal acts, the expansion 
of the number of experts in this area. 

Key words: environmental law, ecological expertise, environmental impact assessment, Law of 
Ukraine «On Environmental Impact Assessment». 

 

Сьогодні вкрай загострилися проблеми захисту навколишнього 
середовища. Не є виключенням й Україна. З метою виявлення характеру і 
ступеня небезпеки впливу господарської діяльності на довкілля і здоров’я 
населення як на світовому, так і на національному рівнях приймаються 
рішення в цій сфері, переважно, на основі проведення екологічної експертизи 
та оцінки впливу на довкілля. Після підписання Угоди про Асоціацію між 
Україною та Європейським Союзом наша держава взяла на себе зобов’язання 
гармонізувати екологічне законодавство з європейським. Зроблено значний 
крок у цьому напрямку – у травні 2017 р. прийнято Закон «Про оцінку впливу 
на довкілля», який докорінно реформував інститут екологічної експертизи. У 
цьому контексті постає проблема комплексного дослідження такого 
оновленого, модернізованого інституту у системи екологічного права – 
інституту оцінки впливу на довкілля.  

Проблематика екологічної експертології висвітлена достатньо повно як 
складова екологічного аудиту чи у контексті державного управління 
природокористуванням у працях О. В. Баглея, Л. В. Костюк, О. Лазора, 
Ю. А. Скиби, В. Г. Сминової та ін. Правові питання екологічної експертології 
досліджували В. І. Андрейцев, А. П. Гетьман, І. І. Каракаш, Е. В. Позняк, 
О. В. Ринкова, Т. О. Третяк, Ю. С. Шемшученко, О. Шомпол та ін. 

Метою статті є дослідження особливості становлення та розвитку 
важливої складової державної екологічної політики – інституту екологічної 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 1’ 2017 

 
28 

 

оцінки впливу на довкілля у системі управління природокористуванням в 
Україні. 

За роки незалежності в Україні виокремилася галузь знань – екологічна 
експертологія, мета якої – дослідження і розробка теоретичних засад 
формування і функціонування екологічної експертизи; обґрунтування 
методології здійснення екологічної експертизи; визначення наукових засад 
соціально-правового механізму забезпечення ефективності екологічної 
експертизи у вирішенні екологічних проблем [1, с. 101]. 

Традиційно у підручниках з екологічного права, екологічного 
менеджменту і аудиту нормативно-правове регулювання в галузі екологічної 
експертизи в системі екологічного права розглядається як цілісний комплекс 
еколого-правових норм, які визначають цілі, завдання, призначення, об’єктний 
склад, предмет і зміст екологічної експертизи, порядок її здійснення, завдяки 
якому реалізується еколого-експертна діяльність і досягається мета 
екологічного права [2, с. 121–122]. 

Становлення і розвиток нормативно-правового забезпечення 
екологічної оцінки впливу на довкілля (екологічної експертизи, як це 
традиційно іменувалося вітчизняною доктриною екологічного права), слід 
розглядати у більш масштабному контексті – у контексті правового 
забезпечення державної екологічної політики. Розуміння змісту нормативно-
правового забезпечення державної екологічної політики як інструменту 
організації, регулювання, узгодження та збалансування екологічних і 
соціально-економічних інтересів суспільства дає можливість спрямувати й 
ефективно регулювати правовими засобами державну екологічну діяльність, 
сприяє вирішенню існуючих практичних проблем та протиріч в цій сфері 
державного управління [3, с. 158–159]. 

Міжнародні (європейські) стандарти та зарубіжний досвід. Інститут 
екологічної оцінки впливу на довкілля як складова управління 
природокористуванням з’явився у другій половині ХХ ст., про що свідчать не 
тільки нормативно-правові приписи національного характеру, але й активна 
розробка і реалізація відповідних стандартів у цій сфері на загально-
міжнародному та міжнародно-регіональному рівнях. До системоутворюючих 
актів у цій сфері слід віднести: 

– Конвенцію ООН щодо зміни клімату і біологічного різноманіття 
(1992 р.), яка запровадила додаткові вимоги до екологічної оцінки довкілля;  

– Конвенцію Економічної Комісії ООН для Європи з оцінки дії 
(впливу) на навколишнє середовище у транскордонному контексті -  
(Конвенція Еспо) (1991 р.), ратифікована Україною у 1999 р.;  

– прийняття політики і процедури екологічної оцінки Світовим 
Банком та іншими міжнародними організаціями, що сприяє впровадженню 
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цього процесу оцінювання у багатьох країнах з метою забезпечення 
інвестиційної привабливості;  

– директиву ЄС «Про оцінку впливу деяких державних та 
приватних секторів на навколишнє середовище» (1985 р.);  

– Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН про доступ до 
інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до 
правосуддя з питань, що стосуються довкілля (1998 р.), ратифікована 
Україною у 1999 р. 

Екологічна оцінка впливу на довкілля як інститут управління 
природокористуванням з’явився спочатку в США, де з метою координації 
діяльності федеральних відомств було прийнято закон «Про національну 
політику у сфері навколишнього середовища» (1969 р.).   

Європейська модель інституту екологічної оцінки з’явилася у той же 
період, але спочатку у статусі національного. Так, правові акти, спрямовані на 
унормування оцінки впливу на навколишнє середовище, були прийняті у 
Франції (1976 р.), Новому Південному Уельсі (1979 р.). Загальноєвропейський 
рівень цей інститут набув після прийняття рамочної Директиви 85/337/ЄЕС 
1985 р. «Про оцінку впливу деяких державних та приватних секторів на 
навколишнє середовище», яка стала основою прийняття окремих законів,  
законодавчих та / або адміністративних актів про застосування процедур 
оцінки впливу на навколишнє середовище у системі прийняття господарських 
та інших рішень у ФРН (1990 р.), Греції (1986 р.), Ірландії (1989 р.), Данії 
(1989 р.), Італії (1988 р.), Нідерландах (1987 р.), Іспанії (1987 р.), Португалії 
(1990 р) та багатьох країнах не тільки європейського континенту, але й світу 
взагалі. Протягом двадцяти років до Директиви 85/337/ЄЕС вносилися 
поправки (1997, 2003, 2009), які кінець кінцем спричинили прийняття 
Директиви 2011/92/ЄС.  

Вищезгадані нормативно-правові акти заклали основу процесу 
гармонізації національних процедур оцінки впливу на довкілля і запровадили 
модель сучасного закону про оцінку впливу на довкілля, що є ефективною і 
такою, що підходить сучасній європейській країні, що живе за принципами 
ринкової економіки та верховенства права. Ця модель постійно 
удосконалюється. Вона (модель) базується на певних вимогах (перелік 
мінімальних обов’язкових вимог, яким має відповідати національне 
законодавство. Ці вимоги створюють базу, яка, з одного боку, забезпечує 
існування сучасної, справедливої та ефективної системи екологічно 
безпечного контролю за здійсненням діяльності, а з іншого - допускає певну 
гнучкість у створенні національної бази, яка б підходила до конкретних умов 
кожної країни [4, с. 9]. До цієї моделі оцінки впливу на довкілля поступово 
наближається й Україна. 
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На підставі аналізу екологічного законодавства можна виокремити 
наступні етапи складного і суперечливого процесу розвитку і становлення 
екологічної оцінки впливу на довкілля, критеріями виокремлення яких є 
розробка і прийняття основних нормативно-правових актів, що регулюють цю 
сферу.  

Перший етап пов’язаний із закладенням основних засад у сфері 
екологічної експертизи. Визначальним документом, що є точкою відліку, є 
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» 
(1991 р.). Він є рамковим за своєю значущістю, на його основі почалася 
розробка екологічного законодавства нашої держави, структура якого включає 
загальні положення і принципи про екологічну безпеку» [5, с. 45]. У ньому 
виокремлено розділ VI «Екологічна експертиза» (ст.ст. 26–30), де вперше 
закріплено положення про обов’язковість екологічної експертизи, визначено її 
об’єкти, виокремлено її види – державну та екологічну.  

Наступний етап становлення законодавчого забезпечення екологічної 
оцінки впливу на довкілля є розробка і прийняття спеціального законодавства, 
а саме Закону України «Про екологічну експертизу» (1995 р.), який 
започаткував юридичне оформлення інституту екологічної експертизи. Стаття 
1 цього містить наступне законодавче визначення екологічної експертизи: «це 
вид науково-практичної діяльності уповноважених державних органів, 
еколого-експертних формувань та об’єднань громадян, що ґрунтується на 
міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, 
проектних та інших матеріалів чи об’єктів, реалізація і дія яких може 
негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного 
середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність 
запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і 
відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки» [6].  

Закон України «Про екологічну експертизу» визначає її мету, принципи, 
вимоги щодо проведення, суб’єктивний та об’єктивний склад, форми 
проведення, порядок її фінансування, процесуальні гарантії здійснення, 
компетенцію органів влади у галузі екологічної експертизи, встановлює 
обов’язковість статусу висновку державної екологічної експертизи, порядок 
оскарження державної та громадської експертизи  тощо.  

До основних недоліків вищеназваного закону слід віднести: відсутність 
конкретики і деталізації механізму здійснення екологічної експертизи; не 
визначено сферу громадської екологічної експертизи, процедуру її 
проведення; не визначено порядок участі громадськості у процесі прийняття 
рішень щодо захисту довкілля, а також у законотворчому процесі [7, с. 340].  

Знаковою подією було приєднання України у 1999 р. до Орхуської 
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конвенції, яка  гарантує права на доступ до інформації, на участь 
громадськості в процесі прийняття рішень і на доступ до правосуддя з питань, 
що стосуються навколишнього середовища, відповідно до положень 
зазначеної Конвенції. 

У зазначений період прийнято багато підзаконних нормативно-
правових актів, що врегульовували зазначену сферу відносин. Наприклад, 
постанову Кабінету Міністрів України 27.07.1995 р. № 554, який затвердив 
Перелік видів діяльності і об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, для яких проведення державної екологічної експертизи є 
обов’язковим. Даний перелік здебільше корелюється з переліком об’єктів, 
щодо яких проводиться оцінка впливу у Європі. Також було розроблено 
Державні будівельні норми: спочатку ДБН А.2.2-1-95, а пізніше – ДБН А.2.2-
1-2003 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє 
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і 
споруд». Ці будівельні норми встановлюють порядок розроблення матеріалів 
оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) у складі проектної 
документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне 
переоснащення об’єктів промислового та цивільного призначення (далі – 
планована діяльність), основні вимоги до складу й змісту цих матеріалів. 

Прийняття у 2011 р. Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» [8] є критерієм виокремлення наступної стадії у процесі 
становлення законодавчого забезпечення екологічної оцінки впливу на 
довкілля, оскільки було докорінно змінено (спрощено) порядок отримання 
дозволів на будівництво та виключено проекти будівництва щодо об’єктів, що 
становлять підвищену екологічну небезпеку, із переліку об’єктів державної 
екологічної експертизи, в системі оцінки впливу проектів на навколишнє 
середовище відбулись суттєві зміни. Також цей закон своїми перехідними 
положеннями вніс зміни в цілу низку законодавства, а саме в ЗУ «Про охорону 
навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу», «Про 
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 
пожежну безпеку» та виключив з цих законів положення, що передбачали 
відповідно екологічну, санітарно-гігієнічну і пожежну експертизи проектів 
будівництва. Скасовуючи такі експертизи для проектів будівництва, в ці 
закони були введено нові положення, які встановили, що єдина експертиза 
проектів будівництва проводиться відповідно до ст. 31 ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності» [4, c. 16–17].  

Як зазначають аналітики з питань екологічної безпеки, у 2011 р., 
внаслідок інвестиційної політики в Україні, відбулося фактичне скасування 
інституту оцінки впливу на довкілля (або державної екологічної експертизи). 
Впровадження дозвільної системи саме по собі є позитивним кроком, що 
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сприяє посиленню протидії корупції. Але загалом це не сприяло розвитку 
цього інституту в Україні, оскільки дозвільний характер екологічної 
експертизи відображав радянську модель проведення екологічної експертизи, 
коли вона застосовувалася до вже майже завершених об’єктів чи проектів. 
Наслідком негативного висновку екологічної експертизи є автоматична 
заборона реалізації проекту та призводить до несумісності економічного 
зростання з охороною навколишнього природного середовища. Відправлення 
ж проекту на доопрацювання також не є ефективним рішенням, оскільки 
збільшує витрати проекту [9, с. 7]. 

У зазначений період Україна продовжувала активно залучатися до 
міжнародного досвіду екологічного оцінювання впливу на довкілля 
(наприклад, наприкінці 2011 р. було ратифіковано Протокол про приєднання 
України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства). 

Але, незважаючи на значні зміни в інституті екологічної експертизи, 
проблеми, які були притаманні попередньому періоду, вирішено не було. Так, 
існували і залишилися багато проблем практичного характеру щодо реалізації 
прав громадян на участь у прийнятті рішень, що мають значення для 
екологічної безпеки, хоча за формальною ознакою законодавство України 
забезпечує участь громадськості у процедурі екологічної експертизи. 
(наприклад, будівельні норми ДНД А.2.2.1-2003, Порядок залучення 
громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, що можуть 
впливати на стан довкілля, прийнятий Кабінетом Міністрів України 29 червня 
2011 р.). 

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС є точкою відліку 
нового етапу у модернізації інституту екологічної експертизи та його 
трансформації в інститут екологічної оцінки впливу на довкілля. Наслідком 
набуття чинності цього доленосного для України документу є необхідність 
імплементації більш ніж 150 директив, які гармонізують національний на 
європейський правовий простір Серед 23 директив наразі імплементовано 
лише 23, серед них і Директива 2011/92/ЄС (хоча не повною мірою, оскільки 
прийнято лише один із законів, які було розроблено для цього).  

У червні 2017 р. після тривалої узгоджувальної роботи прийнято Закон 
України «Про оцінку впливу на довкілля», який набуває чинності 18 грудня 
2017 р. Цей закон встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу 
на довкілля, спрямованої на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення 
екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про 
провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на 
довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів [10]. 
Він спрямований на приведення законодавства України у відповідність до 
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європейських стандартів, зокрема належну імплементацію в Україні 
Орхуської конвенції та Конвенції Еспо, а також Директиви 2011/92/ЄС 
Європейського Парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і 
приватних проектів на навколишнє середовище.  

Відповідно до закону, вплив на довкілля тлумачиться як будь-які 
наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для 
безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, 
біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних 
територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи 
для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної 
спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих 
факторів (ст. 1). 

Оцінка впливу на довкілля розглядається як процедура, що передбачає: 
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 

довкілля;  
– проведення громадського обговорення; 
– аналіз уповноваженим органом відповідно до цього Закону 

інформації, наданої у звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової 
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої 
від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; 

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки 
впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого пунктом 3 
цієї частини; 

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про 
провадження планованої діяльності (ст. 2). 

Суб’єктами оцінки впливу на довкілля є: суб’єкти господарювання, 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, які є замовниками 
планованої діяльності і для цілей цього Закону прирівнюються до суб’єктів 
господарювання, уповноважений центральний орган, уповноважені 
територіальні органи, інші органи виконавчої влади, Верховна Рада 
Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 
органи місцевого самоврядування, громадськість, а у випадках, визначених ст. 
14 Закону, держава походження та зачеплена держава. 

У порівнянні із законом «Про екологічну експертизу», у законі «Про 
оцінку впливу на довкілля» наведено перелік об’єктів та діяльності, які 
можуть мати значний вплив на довкілля і стосовно яких необхідно проходити 
процедуру оцінки впливу на довкілля. Так, у ст. 3 наведено розширений, 
детальний перелік об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля, 
наприклад, діяльність щодо поводження з відходами, потужності для 
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інтенсивного вирощування; сільськогосподарське та освоєння, рекультивація 
та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського 
господарства, у тому числі зі зрошуванням і меліорацією) на територіях 
площею 20 гектарів і більше; установки для промислової утилізації, видалення 
туш тварин та/або відходів тваринництва; діяльність в харчовій 
промисловості, підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і 
паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонна на добу, господарська 
діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні 
об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод 
перевищує 300 кубічних метрів на добу. 

Законом забороняється розпочинати провадження діяльності, яка 
підпадає під проведення процедури оцінки впливу на довкілля, без проведення 
процедури оцінки впливу на довкілля. 

Законом передбачається відповідальність суб’єктів господарювання за 
порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля 

Також передбачається виключення із загального переліку об’єктів 
оцінки  впливу на довкілля таких, діяльність яких спрямована виключно на 
забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, 
наслідків антитерористичної операції на території проведення 
антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, 
затверджених Кабінетом Міністрів України. Це лише окремі положення, які є 
новими для екологічного законодавства України і такими що відповідають 
європейській моделі оцінки впливу на довкілля. 

Шлях протягом у майже чверть століття у сфері правового забезпечення 
екологічної оцінки впливу на довкілля – це шлях поступового відходу від 
радянських традицій проведення екологічної експертизи до сприйняття 
європейської моделі екологічної експертизи, це шлях наближення України до 
міжнародних стандартів у цій галузі, що знайшло втілення у прийнятті у 
2017 р. Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Тобто, 
започатковано юридичне оформлення цього інституту на законодавчому рівні. 
Подальші кроки, які є необхідними для ефективної гармонізації екологічного 
законодавства України до європейського екологічного законодавства у цій 
сфері відносин є прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим 
Законом, у відповідність до нього, а також забезпечити приведення органами 
державної влади їх нормативно-правових актів у відповідність до нього. 
Несвоєчасне виконання цих завдань неминуче стане причиною колізій та 
знизить той ефект, який має бути при побудові нового механізму запобігання 
негативного впливу на навколишнє середовище. 
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УДК 159.99  
 Журавльова М. О., старший судовий експерт 

Відділу почеркознавчих досліджень Лабораторії 
криміналістичних видів досліджень Одеського 
науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України 

ПРИНЦИП ЗБЕРЕЖЕННЯ СИСТЕМИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ У СПРАВАХ ЗІ 

ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ 

 

PRINCIPLE SAVING THE SYSTEM AS A DETERMINANT ON CASES  

FOR INSTALLING THE PLACE OF THE RESIDENCE OF THE CHILD 

Анотація. В статті розглядаються сучасні тенденції у вирішенні судових спорів батьків про 
визначення місця проживання дитини, і зокрема, психологічні аспекти вирішення батьківських спорів 
про місце проживання дитини. Доводиться точка зору на те, що принцип збереження сімейної системи 
повинен бути визначальним під час розгляду цієї категорії справ і його необхідно ставити вище умови 
не розлучення з матір'ю. Обґрунтовується необхідність обов’язкового призначення судово-
психологічної експертизи під час встановлення судом місця проживання дітей. 

Ключові слова: судові спори про встановлення місця проживання дитини, судово-
психологічна експертиза, принцип збереження сімейної системи. 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные тенденции решения судебных споров 

родителей об определении места жительства ребенка, и, в частности, психологические аспекты 
решения родительских споров о месте проживания ребенка. Доказывается точка зрения, что принцип 
сохранения семейной системы должен быть определяющим при рассмотрении этой категории дел и его 
необходимо ставить выше условия не разлучения с матерью. Обосновывается необходимость 
обязательного назначения судебно-психологической экспертизы во время установления судом места 
жительства детей. 

Ключевые слова: судебные споры об установлении места проживания ребенка, судебно-
психологическая экспертиза, принцип сохранения семейной системы. 

 
Abstract. The article considers modern tendencies in the solution of the parents' disputes about the 

place of residence of the child: the legal position of the MAT of 2016, according to which the place of 
residence of children with the father can be determined only if there are so-called "special" circumstances, 
according to the principle 6 of the Declaration of the Rights of the Child, where proclaimed that a young child 
should not, except in cases where there are exceptional circumstances, be separated from his mother; a letter 
from the WCCU to the chairpersons of the appellate courts in which he supported the ECHR's position on the 
existence of equal parental rights in disputes over the custody of children and the non-acceptance of any 
presumptions based on gender. 

Psychological aspects of the decision of parental disputes about the child's place of residence are 
considered. The point of view is justified that the principle of preserving the family system should be decisive 
when considering this category of cases and it must be placed above the conditions of not separation from the 
mother. In the opinion of the author, a young child, in fact, in most cases, must stay with his mother, namely, 
he must continue to remain with her. However, in the event that for some reason the mother herself leaves the 
child and leaves the family system, and after a few years decides to demand custody of him, the principle of 
«abandonment with the mother» can no longer be applicable in any case. The author believes that it is 
indisputable that we should strive for a two-part participation of parents in the life of the child, but it is very 
important to divide the concepts of «separation» and «separate residence», the concept of «mother» and 
«guardian», to take into account that sometimes the child develops closer and comfortable relations with the 
father, and not with the mother. Proceeding from this, the necessity of compulsory appointment of forensic 
psychological expertise during the court establishment of the place of residence of children is substantiated.. 

Key words: judicial disputes about the establishment of the child's place of residence, forensic 
psychological expertise, the principle of preserving the family system. 
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Популярність психологічної експертизи в цивільних справах щодо 
визначення місця проживання дитини з одним з батьків після розлучення 
неухильно зростає. При цьому залишається чимало випадків, коли суд не 
вважає за потрібне залучати експерта-психолога і приймає рішення про те, з 
ким із батьків буде краще дитині, ґрунтуючись виключно на матеріалах 
справи, законодавчій базі та практиці вирішення таких суперечок. 

14.12.2016 року по справі №6-2445цс16 Верховний Суд висловив 
правову позицію, за якою місце проживання дітей з батьком може бути 
визначено тільки за наявності так званих «виняткових» обставин, оскільки 
відповідно до принципу 6 Декларації прав дитини проголошено, що малолітня 
дитина не повинна, крім тих випадків, коли є виняткові обставини, бути 
розлучена зі своєю матір’ю [1, 2]. Ряд авторів відразу висловили свою незгоду 
та підкреслили помилковість цього правового висновку [3, 4]. Зокрема, вони 
вказали, що Декларація прав дитини фактично не є частиною законодавства 
України і має рекомендаційний характер. Конвенція «Про права дитини», 
навпаки, має статус міжнародного договору і є частиною національного 
законодавства нашої держави. Відповідно до Конвенції під час вирішення 
питань про місце проживання дітей з одним із батьків визначальну роль 
повинні грати «найкращі інтереси дитини» [5]. Виходячи з цього, позицію 
Верховного Суду України автори вважали відверто спірною: фактично 
надається перевага рекомендаційним положенням Декларації над вказівками 
Конвенції та національного законодавства [3]. На їх думку, своїм рішенням від 
14.12.2016 року ВСУ встановив прецедент, який може привести до 
дискримінації батьків-чоловіків [4]. 

Менш ніж через рік (17.08.2017) Вищий спеціалізований суд України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ направляє головам апеляційних 
судів інформаційний лист про необхідність звернути увагу на позицію 
Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) у справах щодо визначення 
місця проживання дитини [6]. Підставою є рішення ЄСПЛ від 01.07.2017 у 
справі «М. С. проти України», в якому ЄСПЛ констатував порушення 
Україною права батька-заявника, гарантованого ст. 8 Конвенції, у зв'язку з 
рішеннями національних судів про визначення місця проживання малолітньої 
дочки заявника. 

У зазначеному листі позначена наступна позиція ЄСПЛ: при визначенні 
місця проживання дитини основне значення має вирішення питання про те, що 
найкраще відповідає її інтересам. Вирішення даного питання включає два 
аспекти: 

1) інтересам дитини найкращим чином відповідає збереження його 
зв'язків з сім'єю, крім випадків, коли сім'я є особливо непридатною або 
неблагополучною; 

2) в найкращих інтересах дитини є забезпечення її розвитку в 
безпечному, спокійному і стійкому середовищі, яке не є неблагонадійним. 

ВССУ зазначив, що при вирішенні такої категорії справ, судам слід 
керуватися ст. 51 Конституції України, яка гарантує кожному з подружжя 
рівні права і обов'язки у шлюбі та сім'ї, а також ч. 6 ст. 7 Сімейного кодексу 
України, яка визначає рівність прав і обов'язків жінок і чоловіків у сімейних 
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відносинах, шлюбі та сім'ї. У своєму інформаційному листі ВССУ підтримав 
позицію ЄСПЛ, яка проголошує наявність рівних прав батьків в суперечках 
про опіку над дітьми, і неприйняття будь-яких презумпцій, заснованих на 
ознаці статі. 

У зв'язку з цим хотілося б розглянути деякі психологічні аспекти 
визначення місця проживання дитини, зокрема, при проведенні судово-
психологічної експертизи. 

На наш погляд, принцип № 6 Декларації, де вказано, що «малолітня 
дитина не повинна, окрім тих випадків, коли є виняткові обставинні, бути 
розлучена зі своєю матір'ю», розглядався деякими судами (як виявилося і 
ВСУ) перекручено. 

Малолітня дитина, дійсно, в переважній більшості випадків, повинна 
залишатися з матір'ю, точніше сказати повинна продовжувати залишатися з 
матір'ю. Однак у разі, коли з яких-небудь причин мати сама залишає свою 
дитину, а через кілька років (коли її життя налагоджується, з'являється житло і 
нова сім'я), вона потребує опіки над дитиною, принцип «залишення з матір'ю» 
вже не може застосовуватися. 

Приклад з практики. Мати звернулася до суду з позовом про визначення 
місця проживання дитини, відібрання і передання її матері, стягнення 
аліментів. На момент проведення експертизи дитина (4,5 років) проживала з 
батьком  окремо від матері більше 3 років. 

Обставини справи зі слів матері: «Жили в нормальних відносинах до 
того, поки дитині не виповнилося 2,5 місяця, потім у нас періодично були 
скандали, оскільки до нас кожен день почала приходити його мати і 
влаштовувати свої порядки. У підсумку, коли Каті було півроку, я вже хотіла 
неодноразово піти, але відповідач мене лякав, що забере дитину і до неї не 
підпустить, і я боялася. Незабаром я набралася сміливості і пішла сама (з 
дитиною він би мене не випустив навіть з квартири). Як відповідач і говорив, 
він зробив все, щоб і на цей час я дитини бачити не могла. Навіщо йому 
Катруся, не зрозумію, оскільки вона більшу частину часу поживає з його 
матір’ю. Загалом, сім'я неадекватних людей». 

Обставини справи зі слів батька: «Зустрічалися десь пару місяців. 
Почали жити, я не наполягав на цьому житті, 3 роки прожили. Вона хотіла 
дитину, я теж був не проти. Ну, не вийшло. Людині цій сім'я не потрібна була. 
Подруги, п'янки, гулянки, ніколи нічого не прибрано, їсти не приготовлено. 
Загалом, життя немає. Перший раз я її вигнав, а останній раз вона сама пішла. 
Другий раз ми посварилися через це ось... купа посуду не митої. Я поїхав на 
роботу, приїхав, а її у будинку немає – це вона вдруге пішла. Третій раз я 
сказав, що або живемо нормально, або йди. Вона пішла. Я так зрозумів, що 
останні півроку нашого життя у неї вже була певна людина, з якою вона 
зустрічалася».  

Після того, як мати самостійно виходить з сімейної системи, дитина в 
ній залишається і будує свої відносини з батьком, бабусею та іншими 
родичами. Дитина обростає новими зв'язками і якщо її новостворена система 
без матері «нормальна» (без фізичної і психологічної агресії, без алкогольної 
та ін. залежностей, цілком для неї комфортна і безпечна), то, на нашу думку, 
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дитина повинна продовжувати залишатися у своїй системі поруч з батьком. 
Усунення її з цієї системи і передача матері, де відносини ще не збудовані, де 
доведеться звикати до нових обставин буде суттєвим стресовим фактором для 
дитини. Спілкуватися з мамою дитина, зазвичай, хоче, і повинна це робити, 
але матір, в свою чергу, не повинна бути стресогенним фактором для дитини, 
а в зазначених обставинах вона ним і стає: новий будинок, нові люди, нові 
правила, нова система виховання. 

На наш погляд, принцип збереження системи повинен бути 
визначальним при вирішенні питання місця проживання дитини, і цей 
принцип необхідно ставити вище умови не розлучення з матір'ю, і саме цей 
принцип може бути шляхом визначення найкращих інтересів дітей. Дитина 
обов'язково повинна спілкуватися з батьками, які проживають окремо, тому 
що Конвенція прав дитини декларує: «Держави-учасниці поважають право 
дитини, яка розлучається з одним чи обома батьками, підтримувати на 
регулярній основі особисті відносини та прямі контакти з обома батьками», а в 
пункті 6 Декларації, в першу чергу, зазначено, що «дитина повинна, коли це 
можливо, зростати під опікою та відповідальністю своїх батьків». Безперечно, 
необхідно прагнути до двостатевої участі батьків у житті дитини, але при 
цьому дуже важливо розділяти поняття «розлучення» і «окремого 
проживання», поняття «матері» і «опікуна». Застосування судами правила «у 
разі розлучення – спільне проживання дитини з матір'ю» як аксіоматичного, з 
психологічної точки зору є неприпустимим. 

Проживаючи окремо від дитини, матір може в повній мірі брати участь 
у її вихованні. Відомий факт, що між батьком і матір'ю, зазвичай, дитина 
обирає матусю, але бувають батьки, яким краще вдається вибудовувати 
відносини з дитиною, які надійніші, спокійніші, веселіші та ближчі матерів. 

Випадок з практики. Матір, яка бажає виключити батька з виховання 
дочки, під час проходження судово-психологічної експертизи обурено 
повідомила: «Це жах, коли вона з ним, у його батьків, вона цілими днями 
лазить по кущам, десь бігає, невідомо де, а ми з нею - і на англійську мову, і в 
театр, і на танці». На момент дослідження її дочці було 6 років. Провідна 
діяльність в період дошкільного віку – гра, за допомогою якої дитина 
розвивається, і якщо вона не дограє в дошкільному дитинстві, то буде 
догравати на уроках у школі, що в свою чергу позначиться на успішності 
навчання. При цьому хаотичне, з точки зору дорослого, дослідження околиць 
– це задоволення інстинкту пізнання, прояв цікавості, які в шкільному віці 
ляжуть в основу допитливості і забезпечать успішне навчання. Лазити по 
кущах у пошуку комашок або монстрів – це краще розвиваюче заняття для 
дитини. Про це не знала мати, але, на щастя, поруч був тато, який міг 
дозволити досліджувати світ, мандрувати по кущах далеко від материнського 
тотального контролю. Припускаю, що суддя, якому необхідно було в цьому 
випадку вирішити, з ким залишити дитину, також нічого не знав про провідну 
діяльність в 6 років, а мама справляла дуже приємне враження, була схожа на 
відмінницю і дуже переконлива. 

Саме через складність і неповторність кожної окремо взятої сімейної 
системи і унікальність існуючих в ній батьківсько-дитячих відносин, суду 
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вкрай важко зробити об'єктивний висновок про те, який з батьків буде краще, 
ближче, безпечніше і комфортніше для спільного проживання з дитиною. 

І безсумнівним є те, що саме «особливі обставини», на яких наполягає 
ВСУ, встановлює експерт за результатами психологічної експертизи. 
Наприклад, більшу психологічну компетентність, зрілість, дружелюбність, 
надійність, відповідальність, стресостійкість, моральність одного з батьків; 
велику близькість з дитиною, взаємну прихильність; більший психологічний 
комфорт і відчуття безпеки поруч з батьком та інші виняткові психологічні 
обставини. 

З огляду на вищевикладене, можна зробити висновок про те, що після 
вищеописаних рекомендацій ВССУ, застосування судами принципу «не 
розлучення з матір'ю» без іншого обґрунтування своїх рішень, не врахування 
висновків психологів, залучених до процесу, буде свідчити про відсутність 
бажаного прогресу у встановленні європейських стандартів під час вирішення 
сімейних спорів. 
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Анотація. За допомогою науково-обґрунтованого підходу розроблена методика проведення 
оціночно-земельної та оціночно-будівельної експертизи з питань визначення ринкової вартості 
нерухомості. В ході дослідження відібрано та проаналізовано публічну інформаційну базу щодо 
ринкової вартості нерухомості в основних центрах транспортно-функціональної доступності м. Одеса 
та локалізованої групи таких центрів (ціни яких безпосередньо мають вплив на об’єкт дослідження) у 
2016-2017 роках. Порівняльним методичним підходом було визначено ринкову вартість нерухомості в 
центрах моделі транспортної доступності та об’єкта дослідження. Проведено аналіз результатів 
дослідження та виявлено загальні та локальні тенденції, які склались на ринку нерухомості. Візуально, 
за допомогою ArcGIS, відображено прямий взаємозв’язок між покращенням території та 
ціноутворенням на нерухомість. Створена база семантичної та просторової інформації, як 
геопросторової складової, яка дозволяє отримувати ринкові показники у потрібних для дослідження 
періодах часу. Методика розрахована на визначення поточних, ретроспективних та прогнозних 
показників ринкової вартості нерухомості, яка реалізована в сучасному геоінформаційному продукті 
ArcGIS компанії ESRI. 

Ключові слова: оціночно-земельна та оціночно-будівельна експертиза, ринкова вартість 
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Аннотация. С помощью научно-обоснованного подхода разработана методика проведения 

оценочно-земельной и оценочно-строительной экспертизы по вопросам определения рыночной 
стоимости недвижимости. В ходе исследования отобрано и проанализировано публичную 
информационную базу по рыночной стоимости недвижимости в основных центрах транспортно-
функциональной доступности г. Одесса и локализованной группы таких центров (цены которых 
непосредственно влияют на объект исследования) в 2016-2017 годах. Сравнительным методическим 
подходом было определено рыночную стоимость недвижимости в центрах модели транспортной 
доступности и объекта исследования. Проведен анализ результатов исследования и выявлены общие и 
локальные тенденции, которые сложились на рынке недвижимости. Визуально, с помощью ArcGIS, 
отражено прямая взаимосвязь между улучшением территории и ценообразованием на недвижимость. 
Создана база семантической и пространственной информации, как геопространственной 
составляющей, которая позволяет получать рыночные показатели в необходимых для исследования 
периодах времени. Методика рассчитана на определение текущих, ретроспективных и прогнозных 
показателей рыночной стоимости недвижимости, которая реализована в современном 
геоинформационном продукте ArcGIS компании ESRI.  

Ключевые слова: оценочно-земельная и оценочно-строительная экспертиза, рыночная 
стоимость недвижимости, геоинформационная система, ArcGIS, ESRI. 
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Abstract. The methodology of carrying out the appraisal land and evaluation constraction expertise 

was devised on the basis of scientific approach to determine the market value of real estate.  
Public  information of the market value of real estate in the main centers of  transport and functional  

access  in 2016-2017 years was analysed in this research. The market value of real estate in the main centers of  
transport and functional  access  and of the object of investigation was determined with the help of 
comparative method.   The   diligent research revealed the causation of territorial improvement with price 
formation of real estate. The basis was created in order to get market index in different periods of time. 
Modern geoinformation product ArcGIS of ESRI company helps to determine the present and predictional 
market value of real estate. 

Key words: appraisal and land evaluation and appraisal and construction expertise, market value of 
real estate, geoinformation system, ArcGIS, ESRI. 

 

Актуальність тематики науково-практичної розробки полягає у 
необхідності розроблення орієнтованої на максимальне використання науки і 
техніки методики проведення оціночно-земельної та оціночно-будівельної 
експертизи з питань визначення ринкової вартості нерухомості. 

Метою науково-практичної розробки є створення науково-
обґрунтованої методики визначення ринкової вартості нерухомості за 
допомогою геоінформаційного продукту ArcGIS компанії ESRI. 

Об’єктом науково-практичної розробки обрано територію 
новобудови у м. Одеса, що розташована в районі колишнього Одеського 
обласного радіотелевізійного центру, за адресою: Люстдорфська дорога, 55. 

Наразі беззаперечним попитом будь-яких учасників ринку нерухомості 
в Україні користується доступна достовірна та актуальна інформація щодо 
поточної ринкової вартості, як суб’єктів ринкових відносин, так і тенденцій 
коливання ринкової вартості. Однак забезпечення вимог учасників ринку 
нерухомості щодо такого багатофакторного аналізу можливе лише за умов 
науково-обґрунтованого системного підходу до вирішення окресленого 
завдання. При цьому окремою умовою завдання є інформаційне та 
інструментальне забезпечення спеціальної групи учасників ринку (суди, 
органи досудового слідства, судові експерти, аналітики та спеціалісти), на яку 
законом покладено завдання забезпечення правосуддя. 

Специфіка покладених суспільством правових, організаційних та 
соціально-економічних завдань на учасників цієї групи вимагає від останніх 
досліджувати та визначати, окрім актуальних значень ринкових цін на 
нерухомість, також її значення у ретроспективних та прогнозних періодах.  

Слід зазначити, що динамічність процесу коливання ринкової вартості 
нерухомості відбувається внаслідок дії цілої низки різнорідних факторів 
впливу: від коливань стану світової економіки до локальних архітектурно-
планувальних змін містобудівної цінності територій. При цьому більш-менш 
інформований інвестор та «пересічний громадянин» інтуїтивно враховують 
зиск від вкладення капіталу у нерухомість – зазначене наочно спостерігається 
щільністю майданчиків новобудов у великих та найзначніших містах. Розміри 
інвестування при цьому формуються у прямій залежності від стану попиту-
пропозиції економічно привабливих та одночасно обмежених територіальних 
ресурсів міст. Втім, завдання своєчасного, незалежного, кваліфікованого і 
об’єктивного, а також орієнтованого на максимальне використання досягнень 
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науки і техніки із забезпечення суспільства інформацією про ринкову вартість 
нерухомості і досі залишається не вирішеним в Україні. На думку авторів, не 
останню роль у подібному стані справ відіграє застосування морально 
застарілих методів, форм та способів вирішення такого завдання.  

Єдиною сучасною технологією, що дозволяє забезпечити вирішення 
зазначеного комплексного завдання, є ГІС-моделювання та візуалізація 
отриманих результатів у зручній доступній та зрозумілій сучасній людині 
формі. При цьому результати застосування ГІС дозволяють як комплексно, так 
і тематично аналізувати стан та ситуацію на ринку нерухомості, інформувати 
про її ретроспективну ринкову вартість та прогнозувати динаміку вартості. 

Окрім зазначеного, геоінформаційні системи, як сучасний мобільний 
інструмент, дозволяють забезпечувати вільний доступ усіх учасників ринку та 
адміністрований (платний, обмежений) до актуальної, зрозумілої та прозорої 
інформації, що надає відповідну змогу заінтересованим особам (у тому числі 
владним структурам), своєчасно реагувати на кон’юнктуру ринку та 
регулювати відносини.  

Найпоширенішим у світі інструментом, що дозволяє забезпечити 
виконання поставлених авторами завдань, є продукт ArcGIS компанії ESRI. 

В ході дослідження відібрано та проаналізовано публічну інформаційну 
базу щодо ринкової вартості нерухомості в основних центрах транспортно-
функціональної доступності м. Одеса та локалізованої групи таких центрів 
(ціни яких безпосередньо мають вплив на об’єкт дослідження) у 2016-2017 
роках. Для забезпечення аналізу ретроспективних змін ринкової вартості 
зазначених земель у дослідженні обрано найближчі центри транспортно-
функціональної доступності м. Одеса до об’єкту дослідження, а саме – «площа 
Толбухіна», «ріг вулиць 25-Чапаївської Дивізії та Академіка Корольова (р-н 
ринок «Успіх»), «7 ст. Люстдорфської дороги». Із врахуванням інформаційної 
бази обрано порівняльний методичний підхід визначення вартості нерухомості 
у центрах. За допомогою порівняльного методу оцінки нерухомості проведено 
розрахунки абсолютних ринкових значень вартості нерухомості у цих 
центрах.  

До реалізації архітектурно-планувальних рішень станом на 01.01.2016 р. 
ринкова вартість нерухомості в цих центрах мала відповідні показники: 
18,3 тис.грн/кв.м. на площі Толбухіна; 18,2 тис.грн/кв.м. ринок «Успіх», 
19,0 тис.грн/кв.м. на 7 ст. Люстдорфської дороги. 

За допомогою програмного забезпечення ArcGIS, методом інтерполяції 
3D Analyst компанії Esri  та шляхом побудови 3D-моделі рельєфу ринкової 
вартості нерухомості станом на 01.01.2016 р. та 01.06.2017 р. отримано 
результати дослідження. 

3D-модель рельєфу значень ринкової вартості нерухомості міста та 
території новобудови, що розташована в зоні впливу локалізованої групи 
центрів транспортно-функціональної доступності м. Одеса, станом на 
01.01.2016 р зображено на рис.1. 
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Рис.1. Ранжування вартостей нерухомого майна розташованого в зоні впливу 

центрів транспортно-функціональної доступності станом на 01.01.2016 р. 
 
За результатами дослідження станом на 01.06.2017 р. у зазначених 

центрах отримано наступні абсолютні ринкові значення вартості нерухомості: 
19,06 тис.грн/кв.м - ринок «Успіх»; 20,43 тис.грн/кв.м - площа Толбухіна; 
23,76 тис.грн/кв.м – 7 ст. Люстдорфської дороги. При цьому усереднена 
ринкова вартість нерухомого майна об’єкту дослідження, Люстдорфська 
дорога, 55 становить майже 30 (29,7) тис.грн/кв.м. Варто окремо зауважити, 
що гранично-допустимі значення ринкової вартості нерухомості від центрів 
дослідження прийнято на відстані радіусів у 500-1000 м. (рис. 1-4). 

3D-модель рельєфу значень ринкової вартостей нерухомості міста та 
території новобудови, що розташована в зоні впливу локалізованої групи 
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центрів транспортно-функціональної доступності м. Одеса, станом на 
01.06.2017 р зображено на рис.2. 

 
 
Рис.2. Ранжування вартостей нерухомого майна розташованого в зоні впливу 

центрів транспортно-функціональної доступності та новобудови міста станом на 
01.06.2017 р. 

 
Аналіз ринкової вартості об’єкту дослідження свідчить про зростання 

динаміки цін за 1 кв. м. у середньому на 2500 грн. (60 у.о.) при інвестуванні в 
розвиток означеної території м. Одеса. 

Ціни нерухомості новобудови збільшено порівняно із центрами 
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транспортно-функціональної доступності міста: на 56% більша від 
мінімального показника (ринок «Успіх) та на 25% від максимального (7 ст. 
Люстдорфської дороги). 

За аналізом отриманих результатів, окрім загальної тенденції 
збільшення вартості нерухомості у гривні, що склалася на ринку нерухомості 
м. Одеса, виявлено локальну залежність змін ринкової вартості нерухомості у 
валютних значеннях (у. о.) внаслідок земельних покращень території: 
візуально за допомогою ГІС відображено прямий взаємозв’язок між 
покращенням території та ціноутворенням на нерухомість. Для визначення 
впливу курсу валют на вартість нерухомості проведено аналіз до та після 
впровадження інвестиційного проекту. 

3D-модель рельєфу значень ринкової вартості нерухомості міста та 
території новобудови, що розташована в зоні впливу локалізованої групи 
центрів транспортно-функціональної доступності м. Одеса, станом на 
01.01.2016 р в умовних одиницях (долар США) зображено на рис.3.  

 

 
Рис.3. Ранжування вартостей нерухомого майна, розташованого в зоні впливу 

центрів транспортно-функціональної доступності, станом на 01.01.2016 р. в умовних 
одиницях (долар США). 
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3D-модель рельєфу значень ринкової вартості нерухомості міста та 

території новобудови, що розташована в зоні впливу локалізованої групи 
центрів транспортно-функціональної доступності м. Одеса, станом на 
01.06.2017 р. в умовних одиницях (долар США) зображено на рис.4. 

 

 
Рис.4. Ранжування вартостей нерухомого майна, розташованого в зоні впливу 

центрів транспортно-функціональної доступності та новобудови міста, станом на 
01.06.2017 р. в умовних одиницях (долар США). 

 
Так, у гривні ціна зросла в транспортних вузлах (ринок «Успіх», площа 

Толбухіна, 7 ст. Люстдорфської дороги), при цьому в у. о. не спостерігається 
такої ж стійкої динаміки - вартість в центрі ринок «Успіх» знизилась на 5%, 
але у центрах «площа Толбухіна» та «7 ст. Люстдорфської дороги» (об’єкт) 
збільшилась на 1% та 14% відповідно.  

Будь-яка поліпшена територія міста завжди має більший попит серед 
покупців, відповідно ринкова вартість такої нерухомості виявляється більш 
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стійкою до валютних коливань. 
Таким чином, за допомогою науково-обґрунтованого підходу, 

розроблено методику визначення ринкової вартості нерухомості у потрібних 
для дослідження періодах часу, на базі систематизованої семантичної та 
просторової інформації як геопросторової складової геоінформаційного 
продукту ArcGIS компанії ESRI. 

Науковою новизною зазначених досліджень є розроблення методики 
отримання поточних, ретроспективних та прогнозних показників ринкової 
вартості нерухомості шляхом відстеження їх значень та динаміки у будь-яких 
періодах дослідження. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ЕКСПЕРТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

SOME ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF CRIMINALISTIC 

TECHNOLOGY IN EXPERT ACTIVITIES 

Анотація. В статті означені окремі складові вчення про криміналістичну технологію, на основі 
якого можливо виробити комплекс науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності криміналістичного забезпечення експертної діяльності у сфері кримінального 
провадження. Важливим напрямком використання положень вчення про криміналістичну технологію є 
діяльність експерта, до якої входять різні за характером та видами заходи. Положення вчення про 
криміналістичну технологію як галузь практичної реалізації у сфері кримінального провадження 
можуть використовуватися з метою забезпечення ефективності експертної діяльності та складатися з 
комплексу заходів. 

Ключові слова: загальна теорія криміналістики, вчення про криміналістичну технологію, 
експертиза, експертна технологія. 

 
Аннотация. В статье обозначены отдельные составляющие учения о криминалистической 

технологии, на основе которого возможно выработать комплекс научно обоснованных практических 
рекомендаций по повышению эффективности криминалистического обеспечения экспертной 
деятельности в сфере уголовного производства. Важным направлением использования положений 
учения о криминалистической технологии является деятельность эксперта, в которую входят разные 
по характеру и видам мероприятия. Положения учения о криминалистической технологии как области 
практической реализации в сфере уголовного производства могут использоваться с целью обеспечения 
эффективности экспертной деятельности и состоять из комплекса мероприятий. 

Ключевые слова: общая теория криминалистики, учение о криминалистической технологии, 
экспертиза, экспертная технология. 

 
Abstract. The article outlines separate components of the doctrines of criminalistic technology, on 

the basis of which it is possible to develop a set of scientifically substantiated practical recommendations for 
improving the effectiveness of criminalistic provision of expert activity in the sphere of criminal proceedings. 
An important direction in using the provisions of the doctrine of criminalistic technology is the activity of an 
expert, which includes different in nature and types activities. The provisions of the doctrine of criminalistic 
technology as a field of practical implementation in the field of criminal proceedings can be used to ensure the 
effectiveness of expert activities and consist of a set of activities. 

Key words: general theory of criminalistics, doctrine of criminalistic technology, expertise, expert 
technology. 

 

У сучасних умовах наявні криміналістичні рекомендації з розробки, 
впровадження та використання окремих положень криміналістичної 
технології [1,с. 442-447] не узагальнені і не мають єдиної системи, що створює 
методологічні труднощі осмислення проблем, вироблення науково-
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності криміналістичної 
діяльності. Зокрема, такий стан призвів до незавершеності теоретичного 
аналізу загальної теорії криміналістики і зумовив наявність багатьох 
невирішених питань й спірних положень, що вимагають вироблення єдиного 
уніфікованого підходу та систематизації криміналістичних знань. 
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Зазначені тенденції зумовили необхідність підвищення якості та 
результативності діяльності у сфері кримінального провадження, у тому числі, 
за допомогою криміналістичного забезпечення організації розкриття, 
розслідування злочинів, а також судового розгляду, і, як наслідок, комплексне 
дослідження та подальша розробка теоретичних положень і заснованих на їх 
пізнанні рекомендацій щодо технології розслідування злочинів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на те, що тематика 
дослідження є актуальною для подальшого розвитку криміналістичного 
наукового знання і судово-слідчої практики. Проблеми криміналістичної 
технології вперше отримали своє відображення в роботах основоположників 
вітчизняної криміналістики в 20-ті роки минулого століття. Професори 
І. М. Якімов, В. І. Громов та інші звернули увагу на те, що криміналістика 
повинна займатися і найбільш правильною «організаційною побудовою» 
всього процесу розслідування [2; 3; 4; 5]. 

Стосовно різних видів діяльності посадових осіб правоохоронних 
органів, які протидіють злочинності, положення про технологію розслідування 
злочинів реалізуються за наступними напрямками: криміналістичне 
забезпечення діяльності слідчого; криміналістичне забезпечення експертної 
діяльності; криміналістичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності; 
криміналістичне забезпечення судової діяльності та ін. Так, криміналістичне 
забезпечення судово-експертної діяльності розглянуто в працях професорів 
Т. В. Авер'янової [6; 7], О. Ф. Волинського [8], Н. П. Майліс [9] та інших; 
основи судового розгляду кримінальних справ досліджені А. Ю. Корчагіним у 
дисертації доктора юридичних наук «Організаційно-тактичні і методичні 
основи криміналістичного забезпечення судового розгляду кримінальних 
справ» (2008 р.) та в інших роботах [10]. 

Окремі питання щодо можливостей використання технологічного 
підходу у судово-експертній діяльності висвітлюються у роботах 
А. А. Барцицької, М. Є. Бондар, Н. А. Замараєвої, О. А. Крестовнікова, 
Л. В. Лазарєвої, О. М. Моісєєва, С. М. Плешакова, Г. В. Прохорова-Лукіна, 
В. К. Стринжі, М. Г. Щербаковського та ін.  

Так, дослідження А. А. Барцицької спрямоване на визначення 
криміналістичних технологій, їх сутність та місце в системі криміналістичної 
науки (Одеса, 2011 р.), але все означене було також зведено до технологічного 
підходу [11]. Проблеми використання експертних технологій у судово-
експертній діяльності були предметом окремого дослідження О. М. Моісєєва 
(Харків, 2011 р.), в якому виокремлюється цілісна концепція побудови та 
застосування таких технологій [12]. 

Високо оцінюючи результати досліджень вищеназваних та інших 
вчених, слід визнати, що до теперішнього часу не розроблена концепція 
вчення про криміналістичну технологію і безпосередньо саме криміналістичне 
вчення, на основі якого можливо виробити комплекс науково-обґрунтованих 
практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності криміналістичного 
забезпечення організації діяльності в сфері кримінального провадження. Отже, 
своєчасним є завдання сформувати концептуальні засади криміналістичної 
технології. Тому, мета цієї статті  означити окремі складові реалізації 
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криміналістичної технології в експертній діяльності. 
Важливим напрямком використання положень вчення про 

криміналістичну технологію є діяльність експерта [13, с. 67-69.], до якої 
належать різні за характером та видами заходи [14]. Тому, положення вчення 
про криміналістичну технологію як галузь практичної реалізації у сфері 
кримінального провадження можуть використовуватися з метою забезпечення 
ефективності експертної діяльності та складатися з комплексу наступних 
заходів: 1) розробка та впровадження рекомендацій з наукової організації 
діяльності експерта; 2) розробка й впровадження науково-обґрунтованих 
рекомендацій щодо вдосконалення процесу побудови й перевірки експертних 
версій і планування діяльності з проведення експертиз та експертних 
досліджень, участь у проведенні огляду місця події; 3) розробка і 
впровадження науково обґрунтованих рекомендацій з організації взаємодії: 
при проведенні експертиз у кримінальних провадженнях; за участю в 
провадженні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, проведення 
досліджень за оперативними матеріалами; при веденні криміналістичних 
картотек та колекцій тощо; 4) розробка і впровадження науково-
обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення інформаційних основ 
експертної діяльності; 5) розробка і впровадження науково-обґрунтованих 
рекомендацій щодо використання окремих напрямків експертної діяльності з 
метою підвищення ефективності організації криміналістичної операції і 
криміналістичної комбінації; 6) розробка і впровадження науково-
обґрунтованих рекомендацій щодо забезпечення підвищення ефективності 
організації подолання протидії експертній діяльності; 7) розробка і 
впровадження науково-обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на 
вдосконалення організації розшукової діяльності на основі використання 
результатів окремих напрямів експертної діяльності; 8) розробка і 
впровадження науково-обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на 
вдосконалення експертної профілактики; 9) створення й удосконалення умов, 
що сприяють ефективному аналізу експертних ситуацій, і прийняття на їх 
основі вірних криміналістичних рішень; 10) створення й удосконалення умов, 
що сприяють ефективному криміналістичному прогнозуванню. 

Визначаючи сферу застосування алгоритму, необхідно зупинитися на 
актуальних для експертної діяльності проблемах технологічного плану, що не 
знайшли належного відображення в криміналістичній літературі. Згідно з 
нашим дослідженням, низький ступінь розробленості характерний для таких 
сфер, як: наукова організація діяльності експертів (фахівців); вдосконалення 
інформаційних основ експертної діяльності; використання окремих напрямків 
експертної діяльності з метою підвищення ефективності організації 
криміналістичної операції й криміналістичної комбінації; організація 
подолання протидії експертній діяльності.  

У зв'язку з цим особливе практичне значення має розробка й 
впровадження рекомендацій з експертної технології, що включає проблемні 
питання застосування і вдосконалення форм організації діяльності експерта.  

Так, експертна діяльність може здійснюватися у різних організаційних 
формах: одноосібне проведення експертизи; колективне проведення 
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експертизи: у вигляді групи експертів (комісії експертів), яка становить 
спільну діяльність кількох експертів однієї спеціальності, об'єднаних для 
організації та провадження комісійної судової експертизи, і по суті вона є 
монопрофесійною; у вигляді групи експертів (комісії експертів), яка являє 
спільну діяльність кількох експертів різних спеціальностей, об'єднаних для 
організації та провадження комплексної судової експертизи (такі групи, з 
урахуванням об'єднання різних фахівців, є поліпрофесійними); спеціалізація 
експерта; комбіновані форми організації діяльності експерта – поєднання 
колективного проведення експертизи і спеціалізації (спеціалізовані експертні 
групи або спеціалізований експертно-криміналістичний підрозділ). 

Колективна діяльність експерта може здійснюватися у вигляді 
тимчасово сформованих комісій експертів, для організації та проведення 
конкретної комісійної або комплексної експертизи, а також формування 
постійних груп експертів для проведення комісійних комплексних експертиз. 
Відповідно експертні групи можуть бути: відомчого значення, в яких об'єднані 
співробітники одного відомства; міжвідомчого значення, коли об'єднані 
співробітники різних відомств. У зв'язку з цим, актуальним є питання про 
статус керівника зазначеної форми організації діяльності  «експерта-
організатора». За аналогією з керівником слідчої групи, експерт-організатор є 
керівником, координатором й організатором проведення комплексної 
експертизи комісією експертів [14]. 

Обґрунтування норм введення посад за спеціальними видами експертиз 
і досліджень базується на необхідності наявності в експертному підрозділі як 
мінімум однієї штатної посади експерта за кожним видом спеціалізації для 
організації проведення експертиз спеціальних видів. У ряді експертиз 
(криміналістичні експертизи матеріалів, речовин та виробів; експертиза 
запахових слідів людини; вибухотехнічна й фоноскопічна експертизи) 
спочатку необхідною є наявність декількох штатних посад експертів, що 
обумовлено особливостями методик проведення даних видів експертиз і 
вимогами техніки безпеки. 

Спеціалізація експерта, як форма організації діяльності, має двоїстий 
характер. З одного боку, в якості позитивної тенденції можна виділити 
ефективність запровадження спеціалізації для організації проведення 
експертиз спеціальних видів. З іншого, вузька спеціалізація експертів не 
сприяє підвищенню ефективності техніко-криміналістичного забезпечення 
слідчих дій [15, с. 35]. 

Професори Т. В. Авер'янова і В. Ф. Статкус, розглядаючи питання про 
компетентність фахівців експертних підрозділів ОВС, підкреслюють, що 
«досить часто людина спеціалізується в одній сфері криміналістики (зазвичай 
займається проведенням експертиз), з часом стаючи вузьким професіоналом, і, 
на жаль, втрачає знання в інших сферах криміналістики... Тому іноді 
складається ситуація, коли фахівець формально бере участь у проведенні 
слідчої дії, але реальної користі не приносить» [16, с. 173].  

Однак, спеціалізація як форма організації експерта дозволяє постійно 
вдосконалювати професійну майстерність, кваліфікацію, накопичувати досвід 
проведення експертиз спеціальних видів. У зв'язку з цим, розв'язання цієї 
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проблемної ситуації, вважаємо, є можливим шляхом визначення спеціалізації 
експертів (експертних груп) щодо участі в слідчих діях, в першу чергу в 
оглядах місця події та ін., а також спеціалізації стосовно окремих видів 
злочинів (Наприклад, з метою посилення боротьби з кримінальним 
автобізнесом існує потреба у створенні на базі ЕКП відділів чи відділень, 
співробітники яких спеціалізуватимуться на виконанні двох видів експертних 
досліджень: експертиза маркувальних позначень транспортних засобів (для 
встановлення факту зміни ідентифікаційних маркувальних позначень 
транспортних засобів з їх наступною ідентифікацією за допомогою 
встановлення початкових (заводських) маркувальних позначень); 
радіотехнічна експертиза пристроїв, які використовуються для розкрадання 
транспортних засобів). 

Створення і вдосконалення умов, що сприяють підвищенню 
ефективності діяльності, зокрема доцільною є організація робочого місця 
експерта; розробка, вдосконалення та повсюдне впровадження програмного 
забезпечення АРМ експерта. 

Робоче місце в експертних підрозділах може бути запроваджено в 
різних видах, в залежності від підстав класифікації: 1) за суб'єктним 
призначенням – робоче місце керівника експертного підрозділу і робоче місце 
експерта; 2) за ступенем автоматизації – автоматизоване робоче місце (АРМ) і 
не автоматизоване робоче місце; 3) за тимчасовою характеристикою – 
постійне або тимчасове (для участі у проведенні різних слідчих дій, 
провадження різних видів попередніх досліджень, судових експертиз тощо); 4) 
за ступенем мобільності – стаціонарне й мобільне (оснащене на базі 
пересувного автоматизованого авто-транспортного комплексу, що дозволяє 
оперативно діяти в польових умовах). 

Робоче місце може бути комплексним, тобто володіти декількома 
характеристиками (наприклад, об'єднувати суб'єкта призначення і ступінь 
автоматизації та бути автоматизованим робочим місцем експерта та 
автоматизованим робочим місцем керівника експертного підрозділу або ж – 
ступінь автоматизації й мобільності і бути автоматизованим робочим місцем 
експерта на базі пересувного автотранспортного комплексу). 

Робоче місце експерта – це ланка трудового процесу і частина території, 
на якій розташовані елементи експертної технології, тобто, організований 
простір, де експерт (одноосібно або в колективі) відповідно до визначеного 
цільового призначення, спеціалізацією і в певних умовах здійснює свою 
трудову діяльність. 

Робоче місце, як зона трудової діяльності одного або кількох 
співробітників експертних підрозділів, його раціональна організація, технічна 
оснащеність, забезпечення і вдосконалення умов праці сприяють ефективному 
застосуванню спеціальних знань в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі для 
встановлення фактичних обставин відповідно до основних напрямків 
діяльності (Робоче місце має певні критерії, а саме: 1) забезпечує отримання 
результату діяльності, що здійснюється співробітниками експертних 
підрозділів; 2) відповідає характеру трудової діяльності кількісних і якісних 
умов робочих місць співробітників експертних підрозділів виходячи з 
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посадового регламенту співробітника; 3) виступає первинною ланкою в 
спеціалізації співробітників і організації колективної трудової діяльності в 
експертних підрозділах, координації та взаємного узгодження елементів 
експертної технології; 4) організовується з урахуванням ергономічності 
обладнання приміщень, в яких здійснюється трудова діяльність в експертних 
підрозділах, окремих робочих місць, і допоміжних приміщень; 5) 
організовується з урахуванням ряду обов'язкових параметрів і в повній 
відповідності з вимогами, що пред'являються до робочих місць). 

Аналіз експертної і судової практики показує, що підвищення 
доказового значення, надійності й наочності експертних висновків, 
скорочення термінів проведення експертиз при високій якості досліджень, 
об'єктивна оцінка експертних висновків слідчим і судом можливі тільки за 
умови нових підходів до обробки інформації, широкого застосування 
комп'ютерної техніки. Одним з перспективних напрямків застосування 
сучасних комп'ютерних технологій в судову експертизу є розробка 
програмних комплексів автоматизованого вирішення експертних завдань, що 
включають комп'ютеризацію не тільки трудомістких розрахунків, а і 
підготовку експертного висновку [17, с. 23]. 

Комп'ютеризація експертних досліджень – головний напрямок у 
вдосконаленні експертної технології. На дану обставину було привернуто 
увагу респондентів при відповіді на питання: «Які напрямки діяльності, на 
Ваш погляд, можливо вдосконалити за допомогою автоматизованого робочого 
місця експерта (спеціаліста)?».  

Проведений аналіз результатів опитування респондентів дозволив 
зробити висновок, що за рахунок використання можливостей 
автоматизованого робочого місця експерта по кожному виду спеціалізації з 
метою організації ефективного проведення експертиз спеціальних видів, а 
також оптимізації форми й змісту експертних висновків забезпечується: 1) 
підвищення інтенсифікації праці експерта, оскільки комп'ютеризація 
експертних досліджень дозволяє підготувати експертний висновок у 
мінімальні терміни, у повному обсязі і у суворій відповідності з методикою 
(86,4%); 2) підвищення професійної підготовки й кваліфікації експерта 
(81,1%); 3) уніфікація експертних методик, яка призводить до конкретизації 
експертних висновків, що істотно полегшує слідчому й суду оцінку 
експертного висновку (76,3%); 4) оптимізація процесу складання експертних 
висновків. Результати проведених досліджень систематизуються, і на їх основі 
формується комплекс методик у вигляді стандартизованого опису конкретної 
методики дослідження і варіантів її можливого викладу у висновку експерта 
(71,5%); 5) організація діяльності з формування, ведення та використання 
обліків, які ведуться в НДЕКЦ ОВС МВС України (70,6%); 6) показники 
експертно-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування 
злочинів (62,2%) та ін. 

Як бачимо з наведених вище якісних показників, вдосконалення 
діяльності експертних підрозділів за допомогою автоматизованого робочого 
місця експерта (спеціаліста) має бути спрямовано перш за все на показники, 
що забезпечують підвищення ефективності експертної діяльності. До числа 
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перспективних напрямків застосування сучасних комп'ютерних технологій в 
експертизі належать: створення основних елементів автоматизованих робочих 
місць експертів, що включають автоматизовані інформаційно-пошукові 
системи криміналістично значущих характеристик об'єктів, електронні книги, 
довідники і каталоги, програмні комплекси вирішення експертних завдань; 
створення міжвідомчої автоматизованої інформаційно-довідкової системи 
експертних технологій, орієнтованої як на експертів (фахівців), так і на 
споживачів експертних технологій – суддів, слідчих, адвокатів, прокурорів, 
сторін та інших учасників процесу. 

Раціональна організація робочого часу й відпочинку експерта 
безпосередньо пов'язана з термінами проведення експертизи у кримінальному 
провадженні. Разом з тим зазначені терміни законодавцем не регламентовані. 
Терміни проведення експертиз у кримінальному провадженні є прерогативою 
експертних установ, а не слідчих й суддів, і встановлюються не законом, а 
відомчими нормативно-правовими актами [18, с. 140-144]. Так, п. 1.13 
Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень визначає строк проведення експертизи, що встановлюється 
залежно від складності дослідження, з урахуванням експертного навантаження 
фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи 
керівником структурного підрозділу) [19]. 

В якості рекомендацій з раціоналізації термінів проведення експертиз у 
кримінальному провадженні можна запропонувати наступні заходи: 1) 
уніфікацію видів судових експертиз [20, с. 68]; 2) розробку механізму 
узгодження з експертними установами термінів проведення експертизи з 
урахуванням виду судової експертизи та питань, які необхідно поставити на 
вирішення експерта; 3) розробку механізму узгодження з експертними 
установами термінів проведення експертизи з урахуванням наявних методик 
проведення різних видів експертиз та науково-технічним, техніко-
криміналістичним забезпеченням експертної діяльності; 4) розробку і 
впровадження науково-обґрунтованих рекомендацій уніфікованого характеру 
про терміни проведення експертиз у залежності від ступеня складності й 
трудомісткості експертного дослідження; 5) виключення фактів нецільового 
використання трудових ресурсів співробітників експертно-криміналістичних 
підрозділів. Вищенаведені положення дозволять запропонувати рекомендації, 
спрямовані на раціональне використання робочого часу й відпочинку, і 
виробити оптимальний режим трудової діяльності експерта (спеціаліста). 

У зміст трудової діяльності експерта (спеціаліста) входить: 1) науково-
дослідне забезпечення, спрямоване на підвищення ефективності діяльності; 2) 
організація профілактичної діяльності; 3) участь у процесуальних діях й 
оперативно-розшукових заходах; 4) участь у службових нарадах і наукових 
заходах; 5) участь у судовому засіданні; 6) організація консультування з 
питань, що належать до компетенції експерта; 7) формування, ведення та 
використання при виявленні, розслідуванні злочинів експертно-
криміналістичних обліків; 8) організація і проведення експертних досліджень 
відповідно до спеціалізації; 9) підготовка письмового висновку експерта за 
результатами дослідження; 10) здійснення організаційно-управлінської 
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діяльності і т. д. 
Для визначення тимчасових витрат із здійснення основних напрямків 

трудової діяльності експерта (спеціаліста) потрібно провести хронометраж 
робочого часу. Для визначення тимчасових витрат на виконання експертиз 
одним експертом; часові витрати з участі одного експерта в процесуальних 
діях і оперативно-розшукових заходах з одного злочину, зареєстрованому на 
території обслуговування НДЕКЦ по областях. Так, на сьогодні середнє 
навантаження складає 53 експертизи і дослідження в рік на людину. Дані 
показники відповідають рівню останніх трьох років, проте майже в два рази 
перевищують норматив. (Автор при проведенні розрахунків враховував 
витрати часу на вивчення матеріалів, поданих на дослідження; зовнішній 
огляд об'єктів дослідження з їх фотофіксацією; відбір проб та 
пробопідготовку; проведення дослідження, оформлення висновку експерта. 
Тому, розрахунки проводилися з урахуванням рівня складності експертиз й 
середнього процентного співвідношення простих і складних експертиз 
спеціальних видів, які виконуються експертом конкретної спеціалізації 
протягом року).  

Розробка рекомендацій з нормування діяльності експерта. Проблема 
нормування експертної діяльності полягає не тільки в тому, щоб визначити 
кількість експертиз, яке може одночасно перебувати у провадженні експерта, а 
і у рівномірному розподілі навантаження на всіх співробітників експертної 
установи (територіального підрозділу). Нормування є методом визначення 
роботи експерта шляхом встановлення єдиного комплексу показників, що 
характеризують трудову діяльність, виходячи з якісних і кількісних критеріїв. 

Оптимальне робоче навантаження експерта може бути визначено як 
загальна кількість експертиз, досліджень, які перебувають у провадженні 
експерта (спеціаліста), що дозволяє йому здійснювати професійну діяльність 
якісно, у встановлені кримінальним процесуальним законом терміни, на 
основі розроблених і науково обґрунтованих методик і рекомендацій. 

Середнє навантаження експертів варіюється в залежності від видів 
(спеціальності) трудової діяльності і в ідеалі не повинно перевищувати 30 
експертиз і досліджень на рік на одного співробітника. 

Для розрахунку оптимального робочого навантаження експерта при 
дотриманні якості й термінів проведення експертиз у кримінальному 
провадженні, обов'язків зі здійснення профілактичної роботи, підтримці 
раціонального режиму праці та відпочинку, а також можливостей щодо 
підвищення рівня професійної діяльності фахівця важливо враховувати 
наступні критерії: відповідність експерта основним вимогам професіограми; 
контроль з боку керівника експертно-криміналістичного підрозділу; обсяг і 
складність експертиз; професійний досвід й кваліфікація експерта; рівень 
професійної освіти експерта; кількість експертиз, які перебувають у його 
провадженні і т. д. 

Залежно від рівня й динаміки злочинності, оперативної обстановки і 
кількості штатних одиниць співробітників ДЕУ показники навантаження в 
тому чи іншому підрозділі можуть відрізнятися. Відповідно проблему 
унормування діяльності експерта необхідно вирішувати виходячи з 
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конкретних умов функціонування експертно-криміналістичного підрозділу з 
використанням спеціально розробленої методики. 

Значне перевищення навантаження сприяє зниженню якості 
виконуваної роботи (експерти не встигають знайти всю потрібну інформацію, 
знайдену інформацію перевірити на коректність, нетиповість об'єктів, які 
потребують часу для дослідження, як правило, робляться висновки про 
неможливість дослідження). Тому, потрібно провести роботу в рамках робочої 
групи з метою підготовки науково обґрунтованих розрахунків трудовитрат за 
кожним видом спеціалізації з подальшою апробацією в територіальному 
органі поліції обласного рівня. 

Проведені експертизи (дослідження) за оперативними матеріалами 
відрізняються за своєю складністю, яка залежить від якості вилучених слідів, 
кількості об'єктів, що надійшли на дослідження (прості й багатооб'єктні), 
кількості й змісту питань, що стоять перед експертом (ідентифікаційні й 
діагностичні експертизи), кількості фахівців, що залучаються для проведення 
дослідження (прості й комісійні експертизи). Експертами органів внутрішніх 
справ проводяться також повторні експертизи, в процесі проведення яких 
вивчаються первинні висновки експертів, виконані співробітниками НДЕКЦ 
системи МВС, інших міністерств і відомств, фахівцями організацій, які не є 
державними експертними установами. Залежно від складності та обсягу 
вирішуваних завдань варіюється й кількість часу, що витрачається на 
проведення однієї експертизи або дослідження. 

Розробка рекомендацій щодо вдосконалення професійної підготовки 
експерта. Підвищити ефективність професійної підготовки співробітників 
експертних підрозділів можливо за рахунок впровадження в практику 
рейтингової оцінки діяльності кожного експерта, що дозволить: підвищити 
відповідальність й зацікавленість експертів в результатах своєї роботи; 
забезпечити оперативність і стабільність роботи кожного експерта; визначити 
професійну компетентність експерта, що полягає у володінні сучасними 
методиками експертного дослідження; визначити кваліфікаційний індекс 
співробітників; виявити кращих співробітників; забезпечити передачу 
передового досвіду; своєчасно виявити менш кваліфікованих співробітників і 
надати їм сприяння в підвищенні кваліфікації або в зміні діяльності; 
удосконалювати методику підготовки співробітників ДЕУ. 

Одним із проблемних питань криміналістичної технології є недостатній 
кваліфікаційний індекс співробітників експертно-криміналістичних 
підрозділів, оскільки не всі вони мають необхідні допуски. В невеличких 
районних органах працює по одному експерту, який, як правило, проводить 
тільки дактилоскопічні та трасологічні експертизи. Це призводить до 
необхідності направляти вилучені речові докази в експертні підрозділи 
обласних центрів. 

На думку автора, необхідно відзначити, що досягнення ефективності 
криміналістичної технології розслідування злочинів буде реалізовано у разі 
забезпечення поступового (алгоритмізованого) комплексу всіх або основних 
організаційних положень. З цією метою важливо в процесі розкриття й 
розслідування злочинів на будь-якому рівні (в рамках криміналістичного 
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аспекту) забезпечити практичну реалізацію всього комплексу положень і 
рекомендацій, консолідованих в рамках вчення про криміналістичну 
технологію. У зв'язку з цим визначення основних напрямків реалізації 
положень вчення про криміналістичну технологію стосовно технології 
експертної діяльності сприятиме як підвищенню ефективності даної 
діяльності, так і забезпеченню накопичення, систематизації й активного 
використання наукових й прикладних криміналістичних знань. 
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ЗНАЧЕННЯ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ПРОФІЛАКТИЧНІЙ 

РОБОТІ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 

 

THE SIGNIFICANCE OF FORENSIC ECONOMIC EXPERTISE IN 

PREVENTIVE WORK ON CRIME PREVENTION IN THE FIELD OF ECONOMY 

 

Анотація. У статті розглянуто питання значущості проведення профілактичної роботи в 
організації боротьби з економічною злочинністю. Реалізація профілактичної роботи здійснюється 
шляхом узагальнення експертної практики. В процесі аналізу проводиться групування об’єктів 
досліджень за типовими обставинами та знов виниклих видах економічних досліджень. На цій підставі 
розробляються рекомендації профілактичного характеру, націлені на усунення недоліків, сприятливих 
вчиненню злочинів та попередження їх у майбутньому. Бажано, щоб подібні заходи вживалися усіма 
експертними установами Міністерства юстиції. 

Однак не можна спиратися лише на дані експертів без проведення відповідними органами 
заходів, які виходять за рамки компетенції експерта. Обґрунтовано залучення експертів-економістів до 
профілактичної роботи ще і тим, що в процесі виконання досліджень не тільки встановлюються і 
документально підтверджуються порушення, але і визначаються їх механізми і способи, що також 
неможливо без спеціальних знань в цій області.. 

Ключові слова: профілактична робота, судово-економічна експертиза, економічна 
злочинність. 

 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос значимости проведения профилактической работы в 

организации борьбы с экономической преступностью. Реализация профилактической работы 
осуществляется путем обобщения экспертной практики. В процессе анализа проводится 
группирование объектов исследования по типичным обстоятельствам и вновь возникшим видам 
экономических преступлений. На этом основании разрабатываются рекомендации профилактического 
характера, направленные на устранение недостатков, благоприятных для совершения преступлений и 
предупреждения их в будущем. Желательно, чтобы подобные меры предпринимались всеми 
экспертными учреждениями Министерства юстиции. 

Однако нельзя опираться только на данные экспертов без проведения соответствующими 
органами мероприятий, которые выходят за рамки компетенции эксперта. Обосновано привлечение 
экспертов-экономистов к профилактической работе еще и тем, что в процессе выполнения 
исследований не только устанавливаются и документально подтверждаются нарушения, но и 
определяются их механизмы и способы, что также невозможно без специальных знаний в этой 
области. 

Ключевые слова: профилактическая работа, судебно-экономическая экспертиза, 
экономические преступления. 

 
Abstract. The article considers the importance of conducting preventive work in organizing the fight 

against economic crime. The implementation of preventive work is carried out through the generalization of 
expert practice. In the process of analysis, research objects are grouped according to typical circumstances and 
newly emerging types of economic crimes. On this basis, recommendations of a preventive nature are 
developed, aimed at eliminating the shortcomings that are favorable for committing crimes and preventing 
them in the future. It is desirable that such measures are taken by all the expert institutions of the Ministry of 
Justice. 

However, it is not possible to rely solely on the data of experts without carrying out activities by the 
relevant bodies that fall outside the competence of the expert. The involvement of experts in economics in 
preventive work is also grounded in the fact that in the process of carrying out the research not only violations 
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are established and documented, but their mechanisms and methods are also determined, which is also 
impossible without special knowledge in this field 

Key words: preventive work, forensic economic expertise, economic crimes. 

 
В організації боротьби з економічною злочинністю має велике значення 

профілактична робота, спрямована на виявлення та усунення причин і умов, 
що сприяли вчиненню цих злочинів та інших правопорушень. Особливе місце 
у цій роботі займає профілактична діяльність судово-експертних установ. 

Аналіз і узагальнення експертної практики дозволяють виявити типові 
обставини, що сприяють вчиненню злочину у сфері економіки, розробити 
рекомендації стосовно їх профілактики, що стосуються порушень порядку 
організації і ведення бухгалтерського обліку, податкової звітності і контролю. 
Особлива роль в організації профілактичної роботи належить експертній 
діяльності.  

Спеціальні пізнання експерта у різних галузях знань можуть 
використовуватися для застосування необхідних заходів щодо попередження 
можливості повторення аналогічних злочинів у майбутньому. Виявлення 
експертом у процесі досліджень обставин, що сприяють правопорушенням, та 
розробка на цій основі пропозицій профілактичного характеру є основним 
завданням його профілактичної діяльності. Експертна профілактика 
здійснюється у двох формах - процесуальній і непроцесуальній. 

Профілактична діяльність у процесуальній формі проводиться 
експертом при виконанні конкретних експертних досліджень при призначенні 
експертизи і виконанні завдання, що міститься у постанові (ухвалі).  

У процесі таких досліджень експертом встановлюється факт 
правопорушень, одночасно з'ясовується механізм (спосіб, прийом) його 
здійснення. Виявлення причин, що сприяють вчиненню злочинів при цій 
формі, є частиною процесуальної діяльності експерта, а пропозиції 
профілактичного характеру - результатом цієї діяльності. При цьому 
профілактична діяльність експерта може обмежитися тільки виконанням 
завдання, зазначеного у постанові (ухвалі), або експерт, у випадках 
встановлення ним обставин, що мають значення для справи і за якими йому не 
були поставлені питання, може реалізувати надане йому право на ініціативу. 

Було б неправильно очікувати ефекту від профілактичної роботи тільки 
від поданих експертом пропозицій без вжиття заходів щодо їх реалізації, які 
виходять за межі компетенції експерта. Його діяльність, в основному, 
зводиться до оперативної розробки і передачі профілактичних рекомендацій 
відповідним органам. 

На стадії судового розгляду ставляться питання про реалізацію 
профілактичних пропозицій з усунення обставин, що сприяють нанесенню 
матеріального збитку державі, підприємству, фізичній особі та інші. 
Дослідження експертом проводяться в порядку, встановленому Законом 
України «Про судову експертизу», Кримінально-процесуальним кодексом 
України, Цивільним процесуальним  кодексом України, Господарським 
процесуальним кодексом України. 

Непроцесуальна форма є однією з важливих форм профілактичної 
діяльності експертної установи. Реалізація цієї форми здійснюється шляхом 
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узагальнення експертної практики. У процесі узагальнення проводиться 
угруповання об'єктів дослідження по типових обставинах, що сприяють 
вчиненню злочинів.  

На зазначеній підставі розробляються рекомендації профілактичного 
характеру, спрямовані на усунення типових недоліків, які сприяють вчиненню 
злочинів, та запобігання їм у майбутньому. Ефективність експертної 
профілактики у непроцесуальній формі доцільна при її регулярному 
проведенні усіма експертними установами Міністерства юстиції за 
затвердженим планом.  

Політичні та економічні процеси, що відбуваються в Україні, сприяли 
виявленню не тільки позитивних змін в державі, а й негативних. З'явилися 
нові види економічних злочинів, змінилися методи їх вчинення. Отримала 
розвиток організована злочинність із ознаками корупційних діянь, що вийшла 
за межі підприємств, регіонів, країн. Впровадження ринкових відносин, зміна 
форм власності сприяли різкому скороченню діяльності державних 
підприємств і утворенню комерційних структур. 

З роздержавленням утворення комерційних структур пов'язано із 
появою нових видів економічних злочинів, у процесі яких відбувається 
перекачування і привласнення коштів державних підприємств, а також 
привласнення коштів підприємств усіх форм власності шляхом заниження 
платежів до бюджету, проведення безтоварних операцій, необґрунтованого 
заниження податків. Фальсифікація обліку стає однією з основних умов і 
одним з видів економічних злочинів. Створення систем аудиторського 
контролю не дало позитивних результатів у припиненні цих злочинів. 
Навпаки, в окремих випадках вона сприяла їх розвитку. 

Значення судово-економічної експертизи у профілактичній роботі 
полягає в тому, що в процесі проведення досліджень не тільки 
встановлюються і документально обґрунтовуються факти нестач (надлишків) 
коштів, суми неврахованих доходів і платежів до бюджету, а одночасно 
з'ясовуються механізм утворення і способи їх приховування, основними з яких 
є порушення правил організації та ведення бухгалтерського обліку, складання 
фінансової та податкової звітності, недоліки контролюючих органів, інші 
обставини, що сприяють вчиненню злочинів. 

Слід зазначити, що розібратися у цих недоліках в умовах, коли 
фальсифікація бухгалтерського обліку, фінансової та податкової звітності 
стала одним  з основних видів економічних злочинів, без застосування 
спеціальних наукових і практичних знань експерта-економіста складно, а 
часом практично неможливо. 

Аналіз практики експертних досліджень свідчить про те, що потреба у 
судово-економічній експертизі при розслідуванні кримінальних справ щодо 
розкрадання грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, 
ненадходження до бюджету податків та зборів тощо з кожним роком зростає, а 
отже зростає і значення судово-економічної експертизи у профілактичній 
роботі з попередження злочинів у сфері економіки. 
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ПРОБЛЕМИ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

PROBLEMS OF FORENSIC-EXPERT ACTIVITY 

 

Анотація. У статті надано аналіз запропонованих проектом Закону України «Про внесення 
змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» змін до 
кримінального та кримінального процесуального законодавства України. У пояснювальній записці до 
законопроекту зазначалося, що прийняття цього закону сприятиме подоланню процесуальних проблем, 
що перешкоджають ефективному судовому розгляду в Україні. Однак запропоновані формулювання 
даного законопроекту мають певні неточності, що в свою чергу може призвести до зворотного ефекту: 
неправильного розуміння і трактування певних норм закону, невиправданих формальних і 
неформальних обмежень у використанні засобів доказування, нівелювання принципу змагальності 
сторін тощо. Крім того, у різних статтях законопроекту 6232 спостерігається використання різних 
термінів щодо однакових по суті процесуальних дій, хоча доречним було б використання одних і тих 
же термінів у всіх нормативних документах. Відзначено, що ліквідація зазначених прогалин і 
невідповідностей в законопроекті матиме позитивний вплив на стан експертного забезпечення 
правосуддя в Україні 

Ключові слова: судова експертиза, судово-експертна діяльність, судовий експерт, 
процесуальні проблеми, засоби доказування. 

 
Аннотация. В статье проанализированы некоторые, предложенные проектом Закона Украины 

«О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский 
процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие 
законодательные акты» изменения в уголовное и уголовное процессуальное законодательство 
Украины. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что принятие данного закона будет 
способствовать преодолению процессуальных проблем, препятствующих эффективному судебному 
рассмотрению дел в Украине. Однако предложенные формулировки данного законопроекта имеют 
некоторые неточности, что в свою очередь может привести к обратному эффекту: неправильному 
пониманию и трактовке определенных норм закона, неоправданным формальным и неформальным 
ограничениям в использовании средств доказывания, нивелированию принципа состязательности 
сторон и пр. Кроме того, в разных статьях законопроекта 6232 наблюдается использование разных 
терминов в отношении совпадающих по сути процессуальных действий, хотя уместным было бы 
использование одного и того же термина во всех нормативных документах. Отмечено, что ликвидация 
указанных пробелов и неточностей в законопроекте окажет позитивное влияние на состояние 
экспертного обеспечения правосудия в Украине.  

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экспертная деятельность, судебный эксперт, 
процессуальные проблемы, средства доказывания. 

 
Abstract. The paper presents the analysis of amendments to the criminal and criminal procedural 

legislation of Ukraine, proposed by the project of the Law of Ukraine “On Amendments to the Commercial 
Procedural Code of Ukraine, the Civil Procedural Code of Ukraine, the Code on Administrative Proceedings 
of Ukraine and other legislative acts”. The explanatory note to the draft law states that the adoption of this law 
will help to overcome procedural problems that hamper effective judicial consideration in Ukraine. However, 
the proposed formulations of this draft law have some inaccuracies, which, in its turn, may lead to the opposite 
effect: incorrect understanding and interpretation of certain norms of law, unjustified formal and informal 
restrictions in the use of means of proof, violations in adversarial principle, etc. In addition, in different articles 
of the draft law 6232 there is observed the use of different terms with respect to the essentially equal 
procedural actions, although it would be appropriate to use the same terms in all normative documents. It is 
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noted that the elimination of these omissions and inaccuracies in the draft law will have a positive impact on 
the status of expert provision of judicial power in Ukraine. 

Key words: forensic expertise, forensic-expert activity, forensic expert, procedural problems, means 
of proof. 

 

Проблеми призначення судової експертизи (залучення судового 
експерта) у кримінальному процесі України  є предметом постійної уваги 
науковців [1-17 та ін.]. Аналіз вказаних та інших  наукових праць демонструє, 
що й сьогодні ці проблеми залишаються не вирішеними. Вважаємо, що певний 
інтерес для обговорення науковою спільнотою може являти аналіз 
запропонованих проектом Закону «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» (далі – законопроект 6232) останніх змін до 
Кримінального процесуального кодексу України. У пояснювальній записці до 
законопроекту 6232  наголошувалося, що прийняття вказаного закону 
сприятиме подоланню процесуальних проблем, які перешкоджають 
ефективному судовому захисту в Україні, зокрема таких: 

- формальне ставлення судів до дотримання конституційних та 
встановлених законом принципів судочинства, в тому числі змагальності 
сторін; 

- недостатній рівень єдності та послідовності правозастосовної 
практики; 

- недосконалість, а подекуди – відсутність ефективних 
процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів осіб, які 
звертаються до суду; 

- недосконалість правил та неузгодженість у розмежуванні 
юрисдикції судів; 

- надмірна тривалість розгляду справ та відсутність правової 
визначеності через практично необмежені можливості перегляду рішення суду 
по суті спору; 

- невиправдані формальні та неформальні обмеження у 
використанні деяких засобів доказування; 

- абсолютизація принципу поширення юрисдикції судів на всі 
правовідносини; 

- нерозвиненість інструментів підтримки системи альтернативних 
способів вирішення спорів; 

- надмірні витрати організаційних, людських та фінансових 
ресурсів для розгляду судом справ незначної складності та таких, спір в яких 
фактично відсутній; 

- низький рівень правової культури учасників процесу, 
зловживання процесуальними правами та невиконання процесуальних 
обов’язків, поєднані з неефективними заходами відповідальності за 
порушення правил судового процесу. 

Позитивними рисами законопроекту визначалися: ефективний захист 
прав як превалююче завдання судочинства; змагальність, диспозитивність та 
пропорційність як засади судочинства; нові правила юрисдикції та 
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підсудності; розширення засобів доказування, дієві механізми забезпечення 
доказів та позову; спрощення та прискорення розгляду нескладних справ; 
забезпечення ґрунтовної підготовки та розгляду складних справ; розгляд 
справи у розумні строки, забезпечення правової визначеності; механізми 
запобігання зловживанню процесуальними правами; ефективна компенсація 
судових витрат тощо.  

Яким же чином передбачається впровадити вказані характеристики у 
кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство України в аспекті 
питань призначення судової експертизи (залучення судового експерта)? 
Розглянемо коротко деякі з норм, які відображені у проекті вказаного Закону 
України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 
адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». 

У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 
2001 р., № 25 - 26, ст. 131 із наступними змінами) передбачається назву та 
абзац перший частини першої статті 384 викласти в такій редакції: 

«Стаття 384. Введення в оману суду або іншого уповноваженого органу 
1. Завідомо неправдиве показання свідка, потерпілого, завідомо 

неправдивий висновок експерта, складені для надання або надані органу, що 
здійснює досудове розслідування, виконавче провадження, суду, Вищій раді 
правосуддя, тимчасовій слідчій чи спеціальній тимчасовій слідчій комісії 
Верховної Ради України, подання завідомо недостовірних або підроблених 
доказів, завідомо неправдивий звіт оцінювача про оцінку майна, а також 
завідомо неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих 
випадках». У той же час, даною статтею не передбачено кримінальної 
відповідальності за давання завідомо неправдивих показань судовим 
експертом. Вважаємо, що це є прогалиною законодавства, яку необхідно 
ліквідувати. 

У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості 
Верховної Ради України, 2013 р., № 9 - 13, ст. 88 із наступними змінами)  
законопроектом 6232 у статті 242 передбачено частину першу викласти у 
такій редакції: 

«1. Експертиза проводиться експертною установою, експертом або 
експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням 
сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що 
мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні 
знання.»; 

абзац перший частини другої викласти у такій редакції: 
«2. Слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до 

слідчого судді для проведення експертизи щодо:». 
Вважаємо з цього приводу висловити деякі зауваження. По-перше, 

експертна установа, як юридична особа, є суб’єктом судово-експертної 
діяльності, а не судової експертизи, єдиний суб’єкт судової експертизи – 
судовий експерт, адже тільки він може бути притягнутий до кримінальної 
відповідальності за давання завідомо неправдивого висновку. На нашу думку, 
необхідно у даній статті вказати, що експертиза проводиться експертом або 
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експертами експертної установи,  щоб запобігти неточності у виокремленні 
суб’єкта судової експертизи.  

По-друге, вважаємо, що невиправдано застосовано сполучник «або» у 
першому реченні розглядуваної проектної частини 1 статті 242 КПК. 
Застосування цього сполучника викривлює сенс підстав для проведення 
експертизи. За умов його використання, експертиза проводиться за 
дорученням слідчого судді чи суду або, якщо для з’ясування обставин, що 
мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. 
Виходить, що у першому випадку спеціальні знання не потрібні. З даного 
речення проектної норми треба виключити сполучник «або».  

По-третє, надання виключного права призначення судової експертизи у 
кримінальному процесі слідчим суддею або судом, на наш погляд, не 
відповідає принципу  змагальності сторін та свободи в поданні ними суду 
своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Даний принцип 
встановлений як одна із загальних засад кримінального провадження. Більш 
того,  законопроектом 6232 у цивільному, господарському та 
адміністративному процесах експерт може призначатися судом або залучатися 
учасником справи. Таким чином, спостерігаються невиправдані формальні та 
неформальні обмеження у використанні деяких засобів доказування, які за 
сенсом проекту мали б бути виключеними. До того ж, в умовах сучасного  
стану судів на теперішній час, коли судова реформа не завершена та 
відчувається брак навіть у кількості суддів, які фізично не спромозі своєчасно 
розглядати справи та приймати рішення, додаткове навантаження з прийняття 
рішень про доручення проведення експертизи за клопотаннями сторін 
кримінального провадження не найкращим чином відобразиться на швидкому 
та ефективному розслідуванні кримінальних проваджень.  

Законопроектом 6232 передбачено статтю 243 викласти у такій редакції: 
«Стаття 243. Порядок залучення експерта 

1. Експерт залучається за наявності підстав для проведення 
експертизи, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням 
сторони кримінального провадження».  Як бачимо, самий порядок у даній 
статті не викладений. Далі він викладається щодо слідчого судді у статті 244, 
та суду –в статті 332. Тобто стаття 243 стає зайвою.  

Крім того у різних статтях законопроекту 6232 спостерігається 
використання різних термінів щодо  однакових по суті процесуальних дій: 
«залучення судового експерта (експертів)», «доручення проведення 
експертизи». Вважаємо, що доцільним було б використання одного й того ж 
терміну в усіх нормах щодо проведення судової експертизи.  

У той же час, позитивно слід оцінити введене законопроектом 6232 
правило, встановлене частиною 6 статті 295 КПК «Порядок продовження 
строку досудового розслідування прокурором». Так, вказаною нормою 
визначено, що прокурор задовольняє клопотання та продовжує строк 
досудового розслідування, якщо переконається, що додатковий строк, 
необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час 
судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, 
за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об’єктивних 
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причин. Адже на теперішній час у провадженні судово-експертних установ 
знаходиться безпрецедентна кількість судових експертиз, а тому строки їх 
виконання перевищують строки досудового розслідування. Експертне 
навантаження за окремими видами судових експертиз в десятки разів більше 
нормативів, які встановлюються в судово-експертних установах в залежності 
від складності досліджень.  

Продовжуючи короткий огляд норм Кримінального процесуального 
кодексу України, які вносяться законопроектом 3262, звернемо увагу ще на 
одну, з нашої точки зору, прогалину. Цим законопроектом передбачається 
частину другу статті 332 «Проведення експертизи за ухвалою суду» 
доповнити новим пунктом 3 щодо  права суду своєю ухвалою доручити 
проведення експертизи незалежно від наявності клопотання сторін 
кримінального провадження у разі, якщо: 

«3) існують достатні підстави вважати висновок експерта (експертів) 
необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи або 
викликає інші обґрунтовані сумніви в його правильності». Як бачимо, по суті 
у даному пункті викладені підстави для проведення повторної експертизи. 
Однак законодавець чомусь не наважується ввести сталий та прийнятний 
термін «повторна експертиза» у закон. Ця проблема стосується і відсутності у 
Кримінальному процесуальному кодексі України  й інших  термінів щодо 
первинної, додаткової, комісійної або комплексної експертиз. У КПК  вони 
відсутні.  У той же час, законопроектом 3262 майже всі наведені поняття 
вводяться в цивільне, господарське та адміністративне судочинство. 

Законопроектом 6232 передбачається також у Законі України «Про 
судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232 
із наступними змінами)  текст статті 1 викласти у такій редакції: 

«Судова експертиза – це дослідження на основі спеціальних знань у 
галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об'єктів, явищ і процесів з 
метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового 
розгляду».  

Вбачається, що у даному визначенні поняття судової експертизи  
міститься два положення, що потребують уточнення. Перше з них стосується 
віднесення до об’єктів судової експертизи «явищ і процесів», оскільки 
безпосередньо саме явище чи процес, пов’язані, наприклад,  з подією злочину, 
судовий експерт не досліджує (вони вже відбулися в минулому). Судовий 
експерт досліджує матеріальні та матеріалізовані носії інформації про явища і 
процеси, яка відобразилися в них. На підставі наведеного пропонуємо  в ст. 1 
Закону України «Про судову експертизу» та, відповідно, у ч. 1 ст. 69 КПК 
внести зміни: виключити слова «явища та процеси» із кола об’єктів 
дослідження, яке доповнити матеріалізованими об’єктами, оскільки факти та  
обставини явищ і процесів, які відбувалися під час підготовки, здійснення й 
приховування злочину (іншого правопорушення) та фактичні дані про них, 
складають поняття предмета судової експертизи. За нашим твердим 
переконанням, у законі, як нормативно-правовому акті, мають бути в якості 
об’єктів судової експертизи названі тільки безпосередні об’єкти, які у 
передбаченому законом порядку можуть бути надані судовому експерту для 
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дослідження, а це матеріальні (або матеріалізовані) носії інформації. Так, 
процес ДТП чи  якесь природне явище не може бути надано судовому 
експерту, йому надаються носії інформації про ДТП чи природне явище 
(речові докази, їх похідні, транспортні засоби, їх частини, людина, її труп, 
зразки речовин чи предметів, протоколи слідчих дій, фотознімки тощо).  

Друге положення, що потребує уточнення у визначенні судової 
експертизи,  міститься у  словосполученні «що є або будуть предметом 
судового розгляду». Адже не завжди висновки судового експерта, надані на 
стадії досудового розслідування, стають предметом судового розгляду, 
оскільки слідчий може визнати їх неналежним або недопустимим доказом, а 
тому й не використовувати під час доказування.  

Крім того, законопроектом 6232 у статті 7 «Закону України «Про 
судову експертизу» передбачається частину першу викласти в такій редакції: 

«Судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні 
здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках – також 
судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці 
(експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених 
цим Законом». Отже законодавець виводить цією нормою з кола суб’єктів 
судової експертизи у кримінальному процесі тих експертів, що не працюють у 
державних спеціалізованих установах. Таким чином, встановлюється 
монополія держави на  проведення судової експертизи у кримінальному 
провадженні. Крім того, в умовах безпрецедентно великої кількості судових 
експертиз, які на теперішній час знаходяться на виконанні судових експертів 
державних спеціалізованих установ, експертне навантаження хоча б частково 
припадає на приватних експертів, що стане неможливим після введення 
вказаної проектної норми статті 7 Закону України «Про судову експертизу».  

Таким чином, за нашою думкою, ліквідація вказаних прогалин та 
неточностей позитивно вплине на стан експертного забезпечення правосуддя в 
Україні.  
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД И СИНЕРГЕТИКА В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

 

SYSTEM APPROACH AND SYNERGETICS IN FORENSIC EXPERTISE 

 

Анотація. В роботі розглянуто питання системного підходу та синергетики при організації та 
проведенні судових експертиз. На прикладі зсувонебезпечного схилу в районі пляжу Дельфін (м. 
Одеса) показано прояв синергетичного процесу як об’єкту дослідження судовими експертами-
екологами. Описано універсальні лінійні енергетичні закони: максимізація засвоєння енергії, мінімуму 
втрат енергії та закон релаксації. Окрім того, представлені процеси нелінійної динаміки, які є новою 
науковою парадигмою, яка з’явилася в кінці другої половини двадцятого століття і називається 
синергетикою чи теорією самоорганізації.  

Ключові слова: системний підхід, синергетика, складна система, екологія, зсув. 
 
Аннотация. В работе рассмотрен вопрос применения системного подхода и синергетики при 

организации и проведении судебных экспертиз. На примере оползнеопасного склона в районе пляжа 
Дельфин (г. Одесса) показано проявление синергетического процесса как объекта исследования 
судебными экспертами-экологами. Описаны универсальные линейные энергетические законы: 
максимизация усвоения энергии, минимума потерь энергии и закон релаксации. Кроме того, 
представлены процессы нелинейной динамики, которые являются новой научной парадигмой, 
появившейся в конце второй половины двадцатого столетия и  называемой синергетикой или теорией 
самоорганизации.  

Ключевые слова: системный подход, синергетика, сложная система, экология, оползень. 
 
Abstract. This paper considers the application of the system approach and synergetics in the 

organization and conduct of forensic expertise. On the example of a landslide slope in the Dolphin beach area 
(Odessa), a synergistic process is shown as an object of investigation by forensic environmental experts. 
Universal linear energy laws are described: the maximization of energy assimilation, the minimum of energy 
losses and the law of relaxation. In addition, the processes of nonlinear dynamics are presented, which are a 
new scientific paradigm that appeared at the end of the second half of the twentieth century and is called 
synergetics or the theory of self-organization. Necessary conditions for the existence of highly nonequilibrium 
processes are the complexity of the system, that is, many components, the set of direct and inverse cyclic links; 
integrity and openness of the system. Sufficient conditions for such processes are remoteness from the 
equilibrium state and sensitivity to small fluctuations. Typically, the following nonlinear processes or 
phenomena are distinguished: a regime with exacerbations and localization of self-sustaining systems. Regular 
localization is an attractor to a fixed neutral-orbital or asymptotic node, as well as an asymptotic focus or 
variety of a saddle. 

Key words: system approach, synergetics, complex system, ecology, landslide. 

 

При проведении судебных экспертиз создание образа, как правило, 
осуществляется в рамках механистического (картезианского) мышления. 
Начиная со второй половины двадцатого столетия, во всех областях знаний 
при создании образа сложного объекта применяется системный подход. 
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Последовательность формирования сложного образа включает два 
этапа: синтез, то есть целостное, интегральное представление и анализ – 
разложение целого на составные части. Традиционно при механистическом 
мышлении под анализом понимается разделение целого на составляющие. 
Например, трактор состоит из деталей. При системном анализе, наряду с 
выделением структур или компонентов, важнейшим элементом являются 
связи или организация. Паттерн, то есть схема, чертеж или рисунок, 
организации важнее составляющих. То есть части, из которых состоит 
трактор, всего лишь груда металла пока они не соединены по надлежащей 
схеме. Компоненты и взаимоотношения изменяются во времени, то есть 
учитываются процессы. В этом случае схема анализа изображается на 
плоскости рисунком в форме треугольника с вершинами: «компоненты», 
«связи» и «процессы».  

В качестве примера объекта судебной экспертизы может быть принят 
оползнеопасный склон в районе пляжа Дельфин г. Одесса. 

Синтез. 
Цель: запрет застройки выше оползневого склона на улицах, 

примыкающих к склону. 
Контуры участка от уреза воды моря до бровки оползневого склона и 

вдоль моря – 300 м. 
Открытость или внешние связи – улицы города, примыкающие к урезу 

бровки склона, застроенные многоэтажными домами. И влияние берегового 
прибоя, размывающего пляж Дельфин. 

Анализ. 
Составляющие: пляж Дельфин, припляжный уступ высотой 8-12 м, 

участок дороги, склон, засаженный травой и деревьями. 
Внутренние связи – влияние выпадающих на склон осадков, 

размывающая способность поверхностных вод, стекающих со склона и 
формирующих размыв склона, а также вынос эрозионного материала со 
склона. 

Размыв полосы пляжа прибоем и вынос песка в море. Давление 
застроенной бровки обрыва на склон. Накопление технических и подземных 
вод, их движение к морю по границе раздела «краснобурые глины – 
известняки». 

Процессы. Ежегодное техногенное восстановление бровки пляжа 
подсыпкой песка. Увеличивающаяся плотность застройки на улицах, 
примыкающих к оползневому склону. 

Вывод: срок службы действующих противооползневых сооружений 
(40 лет) давно истек, вследствие чего велика опасность оползня. При этом сам 
возможный оползень является синергетическим процессом. Изменение 
соотношения сил удерживающих и провоцирующих оползень изменяется 
годами, а внезапный оползень произойдет максимум за 15 минут. 

Особенностью системного анализа при проведении судебных экспертиз 
является то, что составляющими или структурами могут быть как 
материальные, так и нематериальные объекты. Материальные компоненты – 
это сооружения, природные ресурсы. Нематериальные составляющие – это 
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смыслы, правила поведения. Нематериальные составляющие подразделяются 
на неформализованные, семантические и формализованные. Это моральные 
установки, права, юридические законы. В этом случае, наряду с содержанием, 
формой и процессами, принципиальное значение приобретает «смысл». А 
схема анализа изображается в виде тетраэдра или треугольной пирамиды, в 
вершине которой фигурирует «смысл». 

Связи – это реализованные свойства объекта и образа. То, что 
разрушается при сохранении составляющих. Организм без связей мертв, 
ландшафт без воды – пустыня, государство без исполняемых законов – 
месторасположение.  

Связующим элементом в биологических сетях выступает метаболизм. В 
социальных сетевых паттернах – общение и коммуникации. Составляющими 
сети при распределении власти при управлении являются государственные 
органы, законы, мораль, общественные организации и бизнес. В 
коммуникационных социальных сетях используются символический язык, 
культурные ограничения и властные отношения. Параметрами социальных 
сетей являются степень узла, то есть число исходящих и входящих связей 
каждого узла; расстояние между узлами, то есть минимальное число связей, 
которое надо преодолеть, чтобы попасть из одного узла  в другой. Более 
детальной характеристикой социальных сетей является кластерный 
коэффициент, учитывающий число связей между соседями узла, число 
соседей узла и степень узла. 

Если границами участка или животного являются его контуры, то 
границей социального сетевого паттерна представляется уровень познания и 
культуры. 

Процесс – это смена состояний. Он может происходить постепенно, 
тогда говорят о постепенном развитии существующего или законах. Но 
возможны и скачкообразные изменения. При этом рассматриваются события, 
инновации, превращения, возникновения. В первом случае процессы 
описываются линейными уравнениями, во втором – нелинейными. 

Наиболее универсальные линейные энергетические законы: 
максимизация усвоения энергии, минимума потерь энергии и закон 

релаксации. Закон усвоения энергии 
max)(
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1  – энтропия всех (j) видов энергии в системе. 
При одновременном влиянии этих двух принципов они формулируются как 
закон максимизации поступления и минимизации потерь энергии.  

Четвертый закон – релаксации или Ле-Шателье-Брауна – отмечает 
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запаздывания реакции на воздействие по сравнению с моментом воздействия. 
Процессы нелинейной динамики – новая научная парадигма, которая 

появилась в конце второй половины двадцатого столетия. Их часто называют 
синергетикой или теорией самоорганизации. 

Необходимыми условиями существования сильнонеравновесных 
процессов являются сложность системы, то есть много составляющих, 
множество прямых и обратных циклических связей; целостность и открытость 
системы. Достаточные условия – это удаленность от равновесного состояния и 
чувствительность к малым флуктуациям. Обычно выделяют следующие 
нелинейные процессы или феномены: режим с обострениями и локализация 
самоподдерживающихся систем. Регулярная локализация – это аттракторы в 
неподвижный нейтрально-орбитальный или асимптотический узел, а так же 
асимптотический фокус или многообразие седла [2]. 

Кроме регулярных локализаций выделяют нерегулярные образования, 
называемые «странными аттракторами». Упомянутые нерегулярности 
достаточно часто проявляются в социальных системах в форме агрессивности, 
вспышек неудержимого гнева или радости. Нерегулярности могут иметь 
окраску межнациональной, религиозной или классовой  непримиримости, 
которая может закончиться даже войной. 
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TO THE QUESTION OF STAFFING OF SCIENTIFIC-RESEARCH 

INSTITUTIONS OF FORENSIC EXPERTISES OF  

MINISTRY OF JUSTICE OF UKRAINE 

 
Анотація. Стаття присвячена деяким аспектам кадрового забезпечення науково-дослідних 

установ судових експертиз. З метою організації діяльності НДУСЕ, які знаходяться в сфері управління 
Мін'юсту, Міністерство у встановленому порядку здійснює підбір кадрів, зафіксований в Довіднику 
кваліфікаційних характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових експертиз МЮ 
України, затвердженому наказом Міністерством юстиції від 19.04.2017 №611/5 і узгодженому з 
Міністерством соціальної політики України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 
де прописані вимоги, які пред'являються при прийомі на роботу в експертні установи. Даний довідник 
містить типові кваліфікаційні характеристики посад і встановлює вимоги до професійної діяльності та 
кваліфікації працівників інститутів, однак не поширюється на експертів, які не є співробітниками 
державних спеціалізованих установ.  

Висловлено припущення, що єдині критерії кадрової політики у відношенні всіх категорій 
експертів (в тому числі - експертів інших відомств) підвищать науковий рівень, якість і 
обґрунтованість експертних висновків. 

Ключові слова: кадровий склад, базова освіта, кваліфікаційні вимоги. 
 
Аннотация. Статья посвящена некоторым аспектам кадрового обеспечения научно-

исследовательских учреждений судебных экспертиз. С целью организации деятельности НИУСЭ, 
которые находятся в сфере управления Минюста, Министерство в установленном порядке 
осуществляет подбор кадров, зафиксированный в Справочнике квалификационных характеристик 
должностей работников научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз МЮ Украины, 
утвержденном приказом Министерством юстиции от 19.04.2017 №611/5 и согласованном с 
Министерством социальной политики Украины и Министерством образования и науки, молодежи и 
спорта Украины, где прописаны требования, которые предъявляются при приеме на работу в 
экспертные учреждения. Данный справочник содержит типовые квалификационные характеристики 
должностей и устанавливает требования к профессиональной деятельности и квалификации 
работников институтов, однако не распространяется на экспертов, которые не являются сотрудников 
государственных специализированных учреждений. 

Высказано предположение, что единые критерии кадровой политики в отношении всех 
категорий экспертов (в том числе – экспертов других ведомств) повысят научный уровень, качество и 
обоснованность экспертных заключений.  

Ключевые слова: кадровый состав, базовое образование, квалификационные требования. 
 
Abstract. This article is devoted to some aspects of staffing of forensic scientific research 

institutions. Thus, Article 10 of the Law of Ukraine «On Forensic Expertise» establishes that forensic experts 
may be persons who have necessary knowledge to provide an opinion on the issues under study. In order to 
organize the activities of the SRIFE, which are in the sphere of administration of the Ministry of Justice, the 
Ministry, in accordance with the established procedure, recruits personnel recorded in the Directory of 
Qualification Characteristics of the Positions of Judicial Expertise Officers of the Ministry of Justice of 
Ukraine, approved by Order No. 611/5 of the Ministry of Justice of April 19, coordinated with the Ministry of 
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Social Policy of Ukraine and the Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine, where the 
requirements are set forth hiring in expert institutions. This handbook contains typical job qualifications and 
establishes requirements for the professional activities and qualifications of institutional staff, but does not 
apply to experts who are not employees of state specialized expert institutions. 

It is suggested that uniform criteria for personnel policy in relation to all categories of experts 
(including experts from other departments) will increase the scientific level, quality and validity of expert 
opinions. 

Key words: staffing, basic education, qualification requirements. 

 

Судовими експертами науково-дослідних установ судових експертиз 
Мін’юсту (далі – НДУСЕ) на сьогодні проводяться експертні дослідження за 
вісімдесяти напрямками у різних галузях знань, зокрема криміналістичні, 
інженерно-технічні, економічні, товарознавчі, у сфері інтелектуальної 
власності, психологічні, мистецтвознавчі, екологічні та інші дослідження. 

Висновки судових експертів базуються на використанні  спеціальних 
знань та спрямовані на забезпечення правоохоронних і судових органів 
незалежною об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне 
використання досягнень науки і техніки. 

Згідно із процесуальним законодавством України, висновки судових 
експертів можуть надаватися лише особами, які відповідають вимогам Закону 
України «Про судову експертизу» (далі – Закон) [1]. Так, статтею 10 Закону 
встановлено, що судовими експертами можуть бути особи, які мають 
необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.  

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. 

Враховуючи, що державні судові експерти перебувають у трудових 
відносинах з державними спеціалізованими установами, вони обіймають 
посади різних категорій, які, в залежності від кола повноважень, мають свої 
характерні ознаки щодо кваліфікаційних вимог. 

Посада судового експерта за своєю природою є винятковою, оскільки 
має певні особливості. З одного боку, робота експерта полягає у проведенні із 
застосуванням своїх спеціальних знань (з практично необмеженого кола 
питань – науки, техніки, ремесла тощо) науково-обґрунтованого дослідження 
для встановлення фактів, що мають доказове значення під час розслідування 
та судового розгляду, з іншого – судовий експерт набуває статусу 
процесуальної особи  під час надання висновку і, таким чином, у своїй 
професійній діяльності поєднує статус фахівця з відповідної галузі знань, 
науковця та учасника процесу. Крім того відповідно до статей 384, 385 
Кримінального кодексу України [2] судові експерти можуть бути притягнуті 
до кримінальної відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків. Це 
суттєво відрізняє роботу професійного судового експерта від інших фахівців у 
відповідних галузях знань – працівників установ, підприємств та організацій 
різних секторів економіки.  

При цьому в НДУСЕ Мін’юсту передбачені також посади наукових 
співробітників, основним завданням яких є проведення прикладних наукових 
робіт, у тому числі й пошукових, пов’язаних з розробкою нових та 
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удосконаленням існуючих методик проведення судових експерти. Наукові 
співробітники, як правило, також мають кваліфікацію судового експерта і 
залучаються до проведення складних комісійних, комплексних та повторних 
судових експертиз. 

Тому створення належного кадрового складу висококваліфікованих 
професіоналів експертних установ Мін’юсту потребує встановлення 
особливих вимог до осіб, що можуть обіймати посади судових експертів та 
керівників різних рівнів НДУСЕ. 

Відповідно до статті 8 Закону, організаційно-управлінські засади 
діяльності державних спеціалізованих установ покладаються на міністерства 
та інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких 
належать державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну 
діяльність. 

Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (далі - 
Положення) [3], Мін’юст з метою організації діяльності НДУСЕ, що належить 
до сфери його управління, в установленому порядку здійснює добір кадрів на 
керівні посади та призначає і звільняє з посад їх керівників. 

З метою якісного та належного добору кадрів, підвищення 
професійного рівня судових експертів, сприяння у підготовці кваліфікованих 
експертних кадрів, надання методичної допомоги та поширення серед 
експертного середовища високоморальних принципів, та на підставі 
вищезазначених положень законодавства Міністерством юстиції розроблено 
та наказом від 19.04.2012 № 611/5 затверджено Довідник кваліфікаційних 
характеристик посад працівників науково-дослідних установ судових 
експертиз Міністерства юстиції (далі – Довідник) [4], який погоджено з 
Міністерством соціальної політики України та Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України. 

Відповідно до назви цього документа, у його основу покладено 
посадову ознаку, оскільки кваліфікаційні вимоги до працівників НДУСЕ 
визначаються їхніми посадовими обов'язками, які у свою чергу зумовлюють 
найменування посади. 

Вказаний Довідник є документом, який містить типові кваліфікаційні 
характеристики посад працівників НДУСЕ та встановлює вимоги до змісту 
професійної діяльності та кваліфікації працівників НДУСЕ. Зокрема у 
Довіднику визначено кваліфікаційні характеристики посад керівників НДУСЕ, 
до яких належать директор, заступник директора, учений секретар, завідувач 
відділення, завідувач лабораторії, завідувач відділу (самостійного), завідувач 
сектору. Також у Довіднику детально прописано кваліфікаційні вимоги до 
осіб, що можуть обіймати посади професіоналів НДУСЕ, зокрема: судових 
експертів, у тому числі головного, провідного та старшого судового експерта, 
наукових співробітників (головного, провідного, старшого, наукового та 
молодшого наукового співробітника). 

Основною метою створення такого Довідника є сприяння вирішенню 
питань ефективного розподілу праці між працівниками НДУСЕ, забезпечення 
єдності при визначенні їхніх посадових обов'язків. 
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Положення вказаного Довідника є підставою для розроблення та 
затвердження посадових інструкцій працівників НДУСЕ, в яких зазначається 
конкретний перелік їх посадових прав і обов'язків, виходячи із завдань, 
функцій, встановлених відповідними нормативно-правовими актами, 
статутами НДУСЕ відповідної експертної установи. 

Поряд з тим, Довідник також є базою під час розроблення статутів 
НДУСЕ та положень про їх структурні підрозділи в частині прав і обов'язків 
керівників, добору й розстановки кадрів, здійснення контролю за 
відповідністю працівника його спеціальності та кваліфікації, конкурсного 
відбору та атестації працівників, організації стажування, розроблення та 
вдосконалення програм підготовки та підвищення кваліфікації працівників 
відповідно до змісту їх професійної діяльності. 

З моменту запровадження Довідника НДУСЕ спільно з Мін’юстом 
проведено роботу з оптимізації структури експертних установ, зокрема за 
рахунок зменшення кількості керівних посад вивільнено штатні одиниці для 
збільшення кількості посад судових експертів. Такі зміни спрямовані на 
максимально ефективне використання кадрового потенціалу. Виходячи з 
показників роботи НДУСЕ, останнім часом спостерігається покращення 
результатів експертної роботи, а саме, – скорочення термінів проведення 
складних багатооб’єктних експертиз.  

На сьогоднішній день у нашій країні загальна кількість судових 
експертів усіх державних спеціалізованих експертних установ та тих, що 
здійснюють судово-експертну діяльність самостійно на професійній основі 
(приватних) налічує близько восьми тисяч фахівців у різних галузях знань, 
якими щорічно проводиться понад мільйон судових експертиз. Єдині підходи 
до належного добору кадрів дають можливість  забезпечити належний рівень 
кваліфікації цих фахівців та, як наслідок, якість, високий науковий рівень та 
обґрунтованість експертних висновків. 

Доцільним вважаємо запровадження таких вимог й до державних 
експертів інших державних спеціалізованих установ (МВС, СБУ, 
Держприкордонслужби та МОЗ). Також, враховуючи велике значення 
результатів роботи судового експерта та його відповідальність за надання 
повних та обґрунтованих висновків, заслуговує на увагу пропозиція щодо 
запровадження окремих кваліфікаційних вимог і до осіб, що мають намір 
здійснювати судово-експертну діяльність як приватні експерти, а саме, – у 
частині вимог до стажу роботи за фахом. 

З огляду на викладене, на нашу думку пропозиція щодо запровадження 
кваліфікаційних вимог до осіб, що мають намір отримати кваліфікацію 
судового експерта, має бути законодавчо закріплена, тому такі положення 
доцільно відобразити в проекті нової редакції Закону України «Про судову 
експертизу». 
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