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Анотащя. В умовах европейсько! штеграцп дощльним е приведения критерии ефективносп 
дгяльносл вiтчизияиих експертних установ до вимог свиових стандарпв. Запропоновано напрямки та 
критерп оптим!зацп судово-експертно! д!яльносп за рахунок удосконалення збору шформацшно- 
доказово! бази, а саме: розвиток ствробггаицтва з шоземними партнерами, напрямки подальшо! 
европейсько! штеграци в обласп судово-експертно! д!яльност1, використання позитивного досвщу 
заруб1жних кра!н, поширення у практищ складання «психолог1чного портрету злочинця» саме на баз! 
в!тчизняних експертних установ, комп’ютеризащя зазначено! процедури. Висвгтлено питання 
п1двищення рол! експертно! профшактики як елемента д1яльност1 вгтчизняних експертних установ, що 
сприятиме попередженню кримшальних правопорушень.

Ключовi слова: оптим1зац!я судово-експертно! д!яльностр !нформац!йно-доказова база, 
психолог1чний портрет злочинця, експертна профшактика.

Аннотация. В условиях европейской интеграции целесообразным представляется приведение 
критериев эффективности деятельности отечественных экспертных учреждений с требованиями 
мировых стандартов. Предложены направления и критерии оптимизации судебно-экспертной 
деятельности за счет совершенствования сбора информационно-доказательной базы, а именно: 
развитие сотрудничества с иностранными партнерами, направления дальнейшей европейской 
интеграции в области судебно-экспертной деятельности, использование положительного опыта 
зарубежных стран, распространение в практике составления «психологического портрета 
преступника» на базе отечественных экспертных учреждений, компьютеризация указанной процедуры. 
Освещены вопросы повышения роли экспертной профилактики как элемента деятельности 
отечественных экспертных учреждений, что будет способствовать предупреждению уголовных 
преступлений.

Ключевые слова: оптимизация судебно-экспертной деятельности, информационно -
доказательная база, мировые стандарты, психологический портрет преступника, экспертная 
профилактика.

Abstract. The urgency o f the represented article is due to the fact that during the period of significant 
reforms of the law-enforcement system it is necessary to maximize the efficiency o f forensic-expert activity. 
In the conditions of European integration, it is expedient to bring the criteria o f the efficiency of the domestic 
expert institutions to the requirements of world standards.

The objectives of the research work are as follows: to analyze scientific approaches of scientists 
regarding the functioning o f expert institutions in the foreign countries and the most up-to-date achievements 
in the field of forensic expertise; to explore the possibility of introducing progressive achievements of foreign 
countries in the field of forensic expert activity in the practice of the Expert Service; to provide suggestions on
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optimization o f forensic expert activity on the basis of improvement of the information-proof base, taking into 
account the best world experience.

To solve these problems, was used a dialectical materialistic method of scientific knowledge of 
phenomena and processes, and based on it general scientific and special methods. The use of these methods 
allowed to analyze scientific approaches to the trends and priorities of the development of international 
cooperation in the field of forensic expertise, to formulate a conclusion on the effectiveness of the activities of 
expert institutions in developed countries, as well as the possibility o f introducing progressive achievements in 
Ukraine.

The directions and criteria for optimization of forensic expert activity were proposed, due to the 
improvement of the collection of information and evidence base, namely: development of cooperation with 
foreign partners, directions o f further European integration in the field of forensic expert activity, use of 
positive experience of foreign countries, dissemination in the practice of compilation "Psychological portrait 
of the offender" is based on the domestic expert institutions, computerization of the specified procedure. In 
addition, the article highlights the issue of increasing the role of expert prevention as an element of the activity 
of expert institutions, which will contribute to the prevention of criminal offenses. The criterion of 
optimization is the high level o f efficiency o f forensic expert activity, the removal from track information of 
the maximum possible volume of evidence base for the minimum time after the commission of a criminal 
offense, aimed at increasing the credibility of domestic expert institutions both on the national and 
international scales.

Key words: optimization o f forensic expert activity, information and evidence base, world standards, 
psychological portrait of the offender, expert prevention.

Постановка проблеми. Укршш, як европейськш держав^ вкрай необхщно 
довести сво1м шоземним партнерами, що вти зн ян а  правоохоронна система 
стабшьна та прогресивна, i становить мщний фундамент для захисту прав кожно! 
людини. Враховуючи европейський штеграцшний курс нашо! держави, необхщно 
запроваджувати у практику свiтовi стандарти, вимоги СС щодо функщонування 
правоохоронно1 системи.

Кримш ^стика як наука «на передньому план боротьби 3i злочиншстю» 
повинна завжди динамiчно розвиватися, глобально використовуючи при цьому 
передовi досягнення науково-техшчного прогресу. В цьому контекст
актуалiзуеться судово-експертна та науково-методична дiяльнiсть пращвнишв 
експертних установ, спрямована на виршення завдань як кримшального, так i 
цивiльного судочинства.

Свггова практика свiдчить про значнi здобутки в галузi кримiналiстичного 
забезпечення розкриття кримшальних правопорушень. Впровадження передового 
зарубiжного досвiду у сферi судово-експертно! дiяльностi дозволить
максимiзувати збiр шформацшно-доказово! бази за мтмальний часовий термiн 
шсля скоення кримiнального правопорушення.

Анал1з останшх дослщжень i публж ацш. Передовий св^овий досвiд в 
областi судово-експертно! дiяльностi вже аналiзувався в наукових працях такими 
вченими та практиками як Клименко Н. I., Матвеевський О. В., Орлов Ю. Ю., 
Романенко Л. М., Яковенко О. П. та шшими. Питання ж впровадження окремих 
свггових досягнень в практику дiяльностi експертних установ в Укршш оглядалась 
вченими лише фрагментарно, що i актуалiзуе обрану тематику репрезентовано! 
статтi.

Метою дано! статтi е аналiз окремих наукових пiдходiв та досягнень 
передового свггового досвiду в област кримiналiстичного забезпечення розкриття 
та розслщування злочинiв та визначення на цш основi напрямкiв та шляхiв
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on™Mi3a^i судово-експертно'1 дiяльностi з метою MaKOTMi3a î шформацшно- 
доказово1 бази.

Виклад основного матер1алу. Пiсля свого реформування суспшьство 
потребуе вiд правоохоронно1 системи ч^ких змш, якi б забезпечили права та 
свободи «вах та кожного». Апрюр^ що «доки iснуе злочиншсть у с в т , доти й 
юнуе кримiналiстика».

Функцiонування експертних установ в державi може здiйснюватися за 
принципами як центр^зацп, так i децентр^зацп. На нашу думку, централiзацiя 
в функцюнуванш експертними установами призводить до монополп на 
проведення судових експертиз, що не дае право вибору Ыщатору проведення 
експертизи, коли це необхщно для об’ективносл дослiдження (наприклад, за 
необхщносп призначення повторно1 експертизи). Конкуренщя в будь-якiй сферi -  
це «двигун» прогресу, в процес судово-експертно'1 дiяльностi це забезпечуе 
об’ектившсть дослiдження, стимулюе пiдвищення якостi експертиз, дозволяе 
уникнути «:подвшних стандартiв».

Федотов О. А. в тдтвердження вказано1 вище думки, зазначае, що 
монополiзацiя в судово-експертнiй дiяльностi не сприятиме змщненню довiри до 
висновкiв експерлв. А централiзацiя експертно1 дiяльностi зашкодить i засадам 
кримiнального провадження, зокрема, принципу змагальносл сторiн та свободи в 
поданш ними суду сво1х доказiв i у доведеннi перед судом 1х переконливостi [1, 
с. 45].

В нашш державi функцюнують експертнi служби в рiзниx державних 
установах, яю проводять судово-експертну дiяльнiсть згiдно зi своею 
спецiалiзацiею. Крiм того, вiдповiдно до чинного законодавства не виключаеться 
функцiонування експертних установ на приватнш основi та надання ними платних 
публiчниx послуг. Напрямок розвитку експертних установ в Укршш вбачаеться у 
1х подальшiй европейськш штеграцп. Чим ефективнiша та тюшша буде спiвпраця 
з iноземними партнерами в обласл судово-експертно'1 дiяльностi, тим бурхливше 
буде розвиток в^чизняно'1 експертно1 служби.

Крiм того, не виключаеться, що украшська експертна спiльнота при 
подальшш глобалiзацii процесiв европейсько'1 штеграцп, буде iнтегруватись у 
склад загальноевропейських експертних установ. В даному контекст доцiльно 
максимально пiдготовити пiдrрунтя для зазначених процеав, щоб нашi шоземш 
партнери були зацiкавленi у сшвпращ. Безсумнiвно, що необxiдно адаптуватись 
саме до европейсько'1' моделi функцiонування експертних установ, адже без цього 
буде складно ефективно сшвпрацювати на рiвнi одного европейського простору. 
Звюно, це не означае, що треба «:кошювати», наприклад, англшську чи 
французьку модель. Доцшьним вважаеться, в першу чергу, перейняття лише тих 
европейських щнностей в галузi судово-експертно'1 дiяльностi, я к  необxiднi для 
налагодження ефективно1 взаемодп з iноземними експертними установами. Це, 
перш за все, приведення судово-експертно'1 дiяльностi до загальноевропейських 
стандарлв, високий професшний рiвень суб’ектiв спецiальниx знань, яюсть та
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об’ектившсть проведених експертиз.
Впровадження нов^шх технологш та науково-технiчних 3aco6iB в судову- 

експертну дiяльнiсть актуалiзуеться в перюд пiсля реформування в^чизняно! 
правоохоронно! системи, коли все суспшьство потребуе вщ не! кардинальних 
позитивних змiн. Використання найсучасшшого обладнання та прогресивних 
методик при проведенш експертних дослiджень дозволить як об’ективувати 
процес проведення експертиз, так i шдвищити до максимуму !х результативнiсть.

В зазначеному контекст декларуе сво! погляди Клименко Н. I., яка 
стверджуе, що реалiзацiя штеграцп судово-експертно! дiяльностi на
мiжнародному просторi приведе до гармошзацп та удосконалення експертного 
нацiонального законодавства, наукових основ експертизи, упровадження 
наукового досвщу шших держав, покращення програм шдготовки експертiв [2, 
с. 19].

Слщ зазначити, вiтчизнянi розробники та вчеш спрямовують сво! науковi 
дослiдження на удосконалення кримiналiстичних методiв та науково-техшчних 
засобiв.

Так, укра!нськими вченими створено понад 10 засобiв кримiналiстично'! 
техшки, 7 з яких отримали патент Укра!ни на винахiд [3, с. 48].

На жаль, як свщчать матерiали експертно! практики, бiльшiсть вказаних 
розробок ще не знайшли свого глобального поширення. Причини в цьому 
об’ективш: недостатне матерiальне забезпечення, спрямування державних
асигнувань на iншi актуальш проблеми сьогодення (вiйськовий конфлiкт на 
Донбаа, агресiя сусщньо! держави тощо).

Враховуючи вищевикладене, подальший напрямок удосконалення 
функцiонування експертних установ в Укра'!ш вбачаеться в глобалiзащ! процесiв 
впровадження новел науково-техшчного прогресу в судово-експертну дiяльнiсть, 
комп’ютеризацiя, накопичення i використання кримiналiстично'! шформацп та 
постiйне шдвищення професiйностi суб’ектiв спецiальних знань. Деклароваш цiлi 
досягаються шляхом мiжнародного сшвроб^ництва: проведенням мiжнародних 
конференцiй, зустрiчей, обговорень, курав пiдвищення квалiфiкащ!, обмiну 
кримiналiстичною iнформацiею, здiйснення пiдготовки судових експертв згiдно зi 
свiтовими стандартами, постшне вдосконалення ними свое! професiйностi.

Одним з прогресивних напрямюв розвитку експертних установ вважаеться 
впровадження у практику складання «психолопчного портрету злочинця», 
позитивний досвщ дано! дiяльностi, висвiтлений у статтях вчених [4; 5], на 
прикладi дiяльностi вiдповiдних спецiалiстiв ФБР.

Як вщомо, в практицi розслщування кримiнальних правопорушень iснують 
випадки гострого дефщиту доказово! шформацп, коли слщова картина у виглядi 
iдеальних та матерiальних слiдiв мiзерна, в даному аспект актуалiзуеться 
складання «психологiчного портрету» ймовiрного злочинця, що дозволило б 
здшснювати цiлеспрямований розшук зловмисника, висувати версп, звужувати 
коло пiдозрюваних тощо.
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Як стверджуе Жерж Н. А.: «сьогодш науковцi найчастiше розглядають 
питання складання психолопчного портрета за слiдами на мющ вчинення 
кримiнального правопорушення, але iнформацiю про особу можна отримати i з 
iнших джерел, одним з яких е и усне мовлення» [6, с. 174]. Даний автор видшяе 
наступнi стадп складання психолопчного портрета в США:

- стадiя перша -  збiр шформацп;
- стадiя друга -  класифшащя невiдомого злочинця;
- стадiя третя -  створення iмовiрнiсноi моделi особистосп злочинця;
- стадiя четверта -  пропозицп щодо стратеги захоплення;
- стадiя п’ята -  розробка рекомендацш щодо тактики допиту злочинця [6, 

с. 177].
Таким чином, при побудовi «психолопчного портрету» здшснюеться 

покроковий (поетапний) аналiз шформацп вiдповiдно до рiзних критерий, що 
дозволяе сформувати рiзностороннi ознаки особи злочинця, а саме: 
передбачуваний вш, раса, стать, шмейний стан, службовий статус, сексуальна 
зртсть , можливе кримiнальне минуле, взаемини з жертвою, ймовiрнiсть скоення 
кримшального правопорушення.

Складання «психологiчного портрету» мае деяку схожiсть з «суб’ективним 
портретом», але вщмшшсть полягае в тому, що «психолопчний портрет» мiстить 
рiзносторонню iнформацiю (кримiналiстичну, кримiнологiчну, психологiчну 
тощо) про ймовiрного злочинця, що дозволяе максимiзувати цiлеспрямований 
розшук. Дана шформащя формуеться шляхом використання знань з психологи, 
психiатрп, кримшологи, психопатологи та кримiналiстики. При використаннi ж 
суб’ективного портрету злочинця використовують здебiльшого ознаки 
зовшшностк Доцiльним е використання для розшуку злочинця суб’ективного та 
психолопчного портрету у комплекса

Актуальним питанням е i комп’ютеризацiя процесу складання 
«психолопчного портрету». Таю комп’ютерш програми не замшюють спецiалiста, 
а лише орiентують на вибiр обгрунтованого ршення.

Як доречно зазначае Фокiна А. А., що кримiналiстична характеристика, яка 
закладена в комп’ютернiй програмi, не замшить слщчого, а лише спрямуе його, 
озброшши його знаннями об’ективно юнуючих реалiй [7, с. 19]. Теж саме 
стосуеться складання психолопчного портрету, коли потрiбно проаналiзувати 
значний масив рiзносторонньоi шформацп про злочинщв i конкретизувати И щодо 
окремого випадку скоення кримшального правопорушення.

Так, програмш комплекси для складання «шсихолопчного портрету» мають 
мiстити актуалiзовану шформащю про злочинцiв за рiзноманiтними критерiями 
(за прикладом досвiду США), вносячи до них вщповщш данi. В свою чергу 
програма пропонуе орiентовний психологiчний портрет злочинця.

Таким чином, формування зазначених програм -  це постшний процес 
накопичення кримiналiстичноi, кримшолопчно!, психологiчноi та iншоi 
iнформацii (про злочинщв, способи та обстановку вчинення злочишв тощо),
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зпдно з якою отримуеться кiнцевий результат -  психолопчний портрет злочинця.
Anpiopi, що спецiалiсти 3i складення «психолопчного портрету» повиннi 

бути за освпою психологами, але oбластi 1х професшних знань досить шиpoкi: 
кpимiналiстичнi, кримшолопчш, псиxiатpичнi тощо. Кpiм того, необхщним е 
iнфopмування пiдpoздiлiв полщп про те, я к  мoжливoстi надае «психолопчний 
портрет» ймoвipнoгo злочинця для розкриття та poзслiдування кpимiнальниx 
правопорушень. Для цього доцшьно проводити спiльнi семшари, конференцп та 
зустpiчi мiж пращвниками пiдpoздiлiв полщп' та експертно! служби за даною 
тематикою.

Основним завдання кримш ^стики, oкpiм poзслiдування кpимiнальниx 
правопорушень, е ix попередження. Максимiзацiя ефективнoстi функщонування 
вггчизняно! правоохоронно! системи, приведення ii у вiдпoвiднiсть зi свiтoвими 
стандартами, детермшовано пiдвищенням poлi профшактично! дiяльнoстi. Свiтoва 
практика свiдчить про високий piвень ефективнoстi профшактично! дiяльнoстi 
правоохоронщв для боротьби зi злoчиннiстю.

Профшактична дiяльнiсть пpавooxopoнцiв pеалiзуеться шляхом 
узагальнення, накопичення та використання кpимiналiстичнoi шформацп' про 
причини piзниx пpoявiв злочинносл, про обставини, що сприяли вчиненню 
кpимiнальниx правопорушень.

Саме завдяки ефективним дiям з попередження кpимiнальниx 
правопорушень стае можливим уникнення негативних злочинних наслщшв. В 
даному контексл актуалiзуеться дiяльнiсть суб’ектiв спецiальниx знань з 
виявлення причин та обставин, я к  сприяли вчиненню кримшальних 
правопорушень (т. з. експертна профилактика).

Слiд зазначити, що тематика експертно! пpoфiлактики не е новою в наущ. 
Дане питання висвгглено в наукових працях вггчизняних та заpубiжниx вчених.

Так, Журавель В. А. дослщжуе питання експертно! пpoфiлактики як 
складне системне утворення, фундамент якого становить дiяльнiсть експерлв, 
кoтpi на базi сво'х спецiальниx знань виявляють причини вчинення кримшальних 
правопорушень [8, с. 36].

Мо'сеев О. М. торкаеться питання технолопчного шдходу до експертно'1' 
профшактики, який полягае у включеннi до експертних технологш завдання iз 
встановлення факту знищення, перекручування, фальсифшацп слвдв та ознак, а 
також встановлення шших обставин пpoфiлактичнoгo характеру [9, с. 113].

Таким чином, в процес судово-експертно! дiяльнoстi виникають випадки, 
коли експерт при проведенш свое! професшно! дiяльнoстi виявляе причини 
скоення кримшального правопорушення. В даному випадку дoцiльним е надання 
зазначено! шформацп' правоохоронцям з метою pеалiзацii профшактично! 
дiяльнoстi.

Так, судовий експеpт-балiст приходить до висновку, що зразки шстолелв 
певно! конструкцп легко переробити на вогнепальну зброю, або судовий експерт- 
автoтеxнiк встановлюе, що ДТП сприяла невщповщшсть теxнiчнoгo стану
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автомобшю; судовий експерт з напрямку ТЕД виявляе новий cnoci6 пiдробки 
грошей, судовий експерт-трасолог при проведенш експертизи встановлюе 
невiдомий ранiше спосiб зламу замшв тощо. Вказана iнформацiя шсля проведення 
експертизи повинна надаватись правоохоронцям, я к  використовують ii для 
попередження скоення кримшальних правопорушень.

Слiд зазначити, що експертна профiлактика не обмежуеться констатащею 
тих фактiв, якi експерт виявив при проведенш конкретно'1 експертизи. Це, 
здебшьшого, результат узагальнення експертно'1 практики, накопичення та аналiзу 
кримiналiстично'i шформацп про причини скоення кримшальних правопорушень. 
Доцшьним е надання шдроздшам полщп шформацп' широкого формату, яка б 
мiстила як аналiз, так i пропозицп щодо ii практично'1 реалiзацiй для 
попередження кримiнальних правопорушень.

Таким чином, в якосл механiзмiв реалiзацii експертноi профiлактики 
можна запропонувати проведення аналiзу рiзних фактiв, що сприяли вчиненою 
кримiнальних правопорушень, надання пропозицп' стосовно ix усунення та 
шформування про це пiдроздiлiв полщп' (iнформацiйним листом або проведенням 
спшьних обговорень та нарад). В даному аспект проявляеться взаемодiя служб 
для досягнення единоi поставленоi мети -  боротьби зi злочиннiстю у вах  ii 
проявах. Поширення даних функцш на експертнi установи дозволить 
актуалiзувати ii дiяльнiсть в умовах функщ онування ново! правоохоронно'1' 
системи. Крiм того, це шдвищить ефективнiсть профiлактичноi дiяльностi 
пiдроздiлiв полiцii, надасть 1и нового рiвню ефективностi.

Висновки. Вiтчизнянiй правоохороннш системi пiсля свого реформування 
вкрай необхщно доказати свою ефективнiсть. Правоохоронш органи, перш за все, 
повинш бути гарантами захисту прав i свобод кожно'1 людини, суспiльства та 
держави, а полм -  д ^ ч о '1 влади, лише тодi вони отримають належний авторитет 
серед населення.

В даному контексл актуалiзуеться оптимiзацiя судово-експертно'1 

дiяльностi, оснащення ii найсучаснiшим обладнанням, шдготовка фаxiвцiв вищо'1' 
категорii, перейняття найактуальшших здобуткiв розвинених кра'1'н та розробки 
сш ввтизниш в в областi кримшалютики. Критерiем оптимiзацii виступае високий 
рiвень ефективностi судово-експертно'1' дiяльностi, вилучення зi слiдово'i 
iнформацi'i максимально можливого об’ему доказово! бази за мiнiмальний часовий 
термш пiсля скоення злочину.

Пропонуються наступнi напрямки оптимiзацi'i судово-експертнох'
дiяльностi:

1. Подальший розвиток експертних установ на основi европейсько'i 
iнтеграцi'i, сшвроблництва з iноземними партнерами в обласл судово-експертно'i 
дiяльностi, використання передового свггового досвiду, постiйний обмiн 
iнформацiею, створення передумов для проведення судово-експертно'i дiяльностi в 
рамках единого европейського простору, вщповщшсть загальноевропейським 
стандартам, високий професшний рiвень суб’ектiв спецiальниx знань.
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2. Стимулювання наукових розробок в обласп кримшалiстики, 
глобалiзацri процесiв впровадження новел науково-техшиного прогресу в судово- 
експертну дiяльшсть, комп’ютеризащя, ефективна взаeмодiя з правоохоронними 
органами, шшими експертними установами.

3. Поширення у практицi дiяльностi експертних установ складання 
«шсихолопчного портрету злочинця», iнформування полiцейських пiдроздiлiв про 
можливосл дано! процедури для розкриття та розслщування кримiнальних 
правопорушень, розробка комп’ютерних програм з метою оптимiзацri процесу 
створення психологiчного портрету злочинця.

4. Пщвищення ролi проф^на^иино! дiяльностi експертних установ. 
Зазначена дiяльнiсть буде проявлятися, по-перше, у тому, що експерт при 
проведеннi експертизи виявляе причини та обставини, якi сприяють вчиненню 
кримiнальних правопорушень, та шформуе про них полiцейськi пiдроздiли. По
друге, - це результат узагальнення експертно! практики, накопичення та а н ^ з у  
кримiналiстичноi шформацп про причини скоення кримшальних правопорушень з 
метою шдвищення ефективностi попереджувально! дiяльностi правоохоронцiв.
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