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УДК 343.98  

 Бєлік Л. С., кандидат юридичних наук, доцент 

кафедри криміналістики Національного 

університету «Одеська юридична академія» 

 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТУ НЕПРАВОМІРНОЇ 

ВИГОДИ ЯК ОДНОГО З ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ОДЕРЖАННЯМ 

НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ 

 

PROBLEM ASPECTS OF DETERMINATION OF SUBJECT OF UNLAWFUL 

BENEFIT AS ONE OF THE ELEMENTS OF THE CRIMINALISTIC 

CHARACTERISTICS OF CRIMES RELATED TO  

OBTAINING OF UNLAWFUL BENEFITS 

Анотація. Стаття присвячена деяким проблемам визначення предмету неправомірної вигоди 

як одного з елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з одержанням 

неправомірної вигоди. Досліджується законодавство України щодо реалізації антикорупційної 

політики. Окреслюються межі визначення терміну предмету неправомірної вигоди. Звернено увагу на 

безпосереднього тлумачення терміну предмет. Проаналізовано всі складові предмету неправомірної 

вигоди. Запропоновано визначення вигоди нематеріального характеру. 

Ключові слова: боротьба з корупцією, неправомірна вигода, злочини, пов’язані з одержанням 

неправомірної вигоди, матеріальні активи, нематеріальні активи. 

 

Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам определения предмета неправомерной 

выгоды как одного из элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с 

получением неправомерной выгоды. Исследуется законодательство Украины по реализации 

антикоррупционной политики. Очерчиваются границы определения срока предмета неправомерной 

выгоды. Обращено внимание на непосредственное толкование термина предмет. Проанализированы 

все составляющие предмета неправомерной выгоды. Предложено определение выгоды 

нематериального характера. 

Ключевые слова: борьба с коррупцией, неправомерная выгода, преступления, связанные с 

получением неправомерной выгоды, материальные активы, нематериальные активы. 

 
Abstract. The article is devoted to some problems of the object of unlawful benefit, as one of the 

elements of the criminalistical characteristics of crimes related to obtaining of unlawful benefits. The laws of 

Ukraine "On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Bringing of National Legislation 

in Compliance with the Standards of the Criminal Convention on Combating Corruption", the Law of Ukraine 

"On Amending Certain Legislative Acts of Ukraine on the Implementation of the State Anti-Corruption 

Policy" and others are examined. The boundaries of the definition of the term of the object of unlawful benefit 

are outlined. Attention is drawn to the interpretation of the term object. All the components of the object of 

unlawful benefit have been analysed, namely: cash; property; advantages; privileges; intangible assets; any 

other benefits of monetary or non-monetary nature. It is suggested that under any other benefits of an 

monetary or non-monetary nature, any benefit, profit or other positive consequences in any sphere of social 

(personal and official) existence of a person that is monetary or non-monetary, is not benefits, benefits or 

intangible assets, are offered or promised to this person by others and can be obtained by him. 

Key words: combating corruption, unlawful benefit, crimes related to obtaining unlawful benefits, 

intangible assets, tangible assets.  

 

Постановка проблеми. На виконання вимог, які було поставлено 
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Європейським Союзом перед Україною в частині вдосконалення стандартів 

боротьби та протидії корупції, Верховної Радою України було прийнято низку 

законів, які окреслили зміни у законодавстві України, присвяченому протидії 

корупції та хабарництву, а саме, – було прийнято Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення 

національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної 

конвенції про боротьбу з корупцією», який набув чинності 18 травня 2013 

року [1], Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації державної антикорупційної політики», який набув 

чинності 9 червня 2013 року [2], та деякі інші. Цими законами було проведено 

заміну терміну «хабар» на термін «неправомірна вигода», який є більш 

широким та охоплює не тільки матеріальну вигоду, але й немайнову; всі 

правопорушення, пов’язані з отриманням неправомірної вигоди, було 

віднесено до злочинів; здійснено криміналізацію обіцянки та пропозиції 

отримання неправомірної вигоди; розширено коло осіб, які можуть бути 

суб’єктами злочинів означеної категорії. 

Отже, спочатку законодавцем було внесено відповідні зміни у ст. 1 

діючого на той час Закону України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» від 07 квітня 2011 року [3] (який втратив чинність з початком 

роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до 

Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1700-VII), а потім дослівно 

ідентичне визначення поняття «неправомірної вигоди» було наведено і у 

новому, діючому і на цей час, Законі України «Про запобігання корупції» 

14.10.2014 № 1700-VII [4].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика предмету 

неправомірної вигоди у наукових дослідженнях кримінально-правової сфери 

(включаючи кримінальне право, кримінальний процес, криміналістику, 

кримінологію) висвітлювалася такими вченими, як О. М. Грудзур, 

В. В. Калитаєв, Г. С. Крайник, Р. Л. Максимович, Н. Р. Палій, О. О. Семенюк, 

В. І. Тютюгін, С. С. Чернявський, С. В. Якимова, О. Д. Ярошенко та інших. 

Проте виділення предмету неправомірної вигоди у працях названих авторів не 

відбувалося.  

Метою цієї статті є визначення та тлумачення терміну «предмет 

неправомірної вигоди», який є елементом криміналістичної характеристики 

злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди.  

Виклад основного матеріалу. Окреслюючи межі визначення терміну 

«предмет неправомірної вигоди», насамперед, звернемось до безпосереднього 

тлумачення терміну предмет, який тлумачний словник української мови 

визначає як:  

1) будь-яке конкретне матеріальне явище, що сприймається органами 

чуття;  

2) логічне поняття, що становить зміст думки, пізнання і т. ін.;  

3) те, на що спрямована пізнавальна, творча, практична діяльність 

кого -, чого-небудь [5, с. 867]. 

Як ми вже зазначали вище, після внесення у 2013 році низки змін до 
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законодавства України щодо протидії корупції та хабарництву, термін «хабар» 

було не тільки технічно замінено на термін «неправомірна вигода», але й було 

розширено предмет цього злочину, а саме: додано до нього вигоди 

нематеріального чи не грошового характеру: неправомірна вигода – це 

грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні 

активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які 

обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав [4].  

Проаналізуємо всі складові предмету неправомірної вигоди більш 

детально:  

Грошові кошти - а) готівка: вітчизняна чи зарубіжна валюта; 

б) безготівкові засоби розрахунку: платіжні доручення, чеки, акредитиви, 

банківські платіжні картки; в) цінні папери: документи, які засвідчують право 

володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, 

яка випустила цінні папери, та їх власником, передбачають, як правило, 

виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів і можливість передачі 

грошових та інших прав, пов’язаних з володінням цими документами, іншій 

особі, а саме: приватизаційні папери, акції, облігації внутрішніх і зовнішніх 

державних позик, облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання, ощадні 

сертифікати, інвестиційні сертифікати, векселі тощо [6]; г)  електронні гроші: 

одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як 

засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим 

зобов’язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі 

[7]. Електронні гроші означають грошову вартість, як представлено у вимозі 

до емітента, які зберігаються на електронному пристрої, в тому числі 

магнітному, випускаються для отримання коштів з метою здійснення 

платіжних операцій та приймаються фізичною або юридичною особою, 

відмінною від установи-емітента електронних грошей [8]. 

Майно – а) будь-які інші, відмінні від грошових коштів, матеріальні 

предмети та речі (матеріальні речі та предмети, рухомі та не рухомі, обіг яких 

не обмежено а також, обіг яких обмежено або заборонено: наркотичні засоби 

та прекурсори, психотропні речовини, сильнодіючі лікарські засоби, зброя, 

боєприпаси, вибухові речовини та інше); б) права на майно - документи, які 

надають право на одержання майна, володіння, користування та 

розпорядження майном, а також документи, що надають право вимагати 

виконання зобов’язань майнового характеру тощо, наприклад, свідоцтво на 

право власності, введення до співзасновників, дарування, різноманітні путівки 

на відпочинок, лікування та інші; в) будь-які дії майнового характеру 

(наприклад, передача майнових вигод або відмова від них) [9 с. 420]. 

Переваги – відповідно до нового тлумачного словника української мови 

переваги – це виключне особисте право на що-небудь, привілей [5, с. 772],. 

Пільги  – відповідно до нового тлумачного словника української мови 

пільги – це повне або часткове звільнення від дотримання встановлених 

законом загальних правил виконання яких-небудь обов’язків [5, с. 754]. 

Нематеріальні активи – відповідно до енциклопедії економіки  

«нематеріальним активом» є немонетарний актив, який не має матеріальної 

форми, може бути ідентифікований і утримується його держателем з метою 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 2’ 2017 

 
9 

 

виконання протягом певного періоду (операційного циклу) операцій з  

виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях та надання в оренду іншим 

особам [10]. 

Будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру – 

відповідно до словнику української мови термін вигода означає «те, що дає 

добрі наслідки в чому-небудь, якийсь прибуток і т. ін.» [11, с. 375], тобто 

будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру – це збірний 

термін, до якого відносяться всі інші вигоди, які не мають матеріального та 

грошового вираження, а також не підпадають під визначення та 

характеристики, наведені у попередніх пунктах, наприклад, отримання 

похвальної характеристики, нагородження почесними званнями, які не мають 

державного значення, лобіювання та протегування інтересів у відповідних 

організаціях та установах, задоволення сексуальних потреб, отримання будь-

яких відомостей та даних на матеріальних носіях чи в електронному вигляді, 

реклама послуг чи товарів та інше.  

Оскільки у законодавчій та науковій літературі не має визначення 

терміну «будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру», а 

опитані нами практичні працівники, на яких покладено обов’язки щодо 

протидії злочинам, пов’язаним з отриманням неправомірної вигоди, не завжди 

чітко та вірно уявляють собі, що саме розуміє законодавець під цим терміном, 

вважаємо за необхідне проведення тлумачення означеного терміну та 

пропонуємо наступне його авторське визначення: будь-які інші вигоди 

нематеріального чи не грошового характеру – це будь-яка користь, прибуток 

чи інші позитивні наслідки у будь-якій сфері соціального (особистого та 

службового) існування особи, які не мають матеріального та грошового 

характеру, не є пільгами, перевагами чи нематеріальними активами, можуть 

бути надані, запропоновані чи обіцяні цій особі іншою та можуть бути нею 

одержані. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене можемо зробити висновок про 

те, що деякі елементи складу криміналістичної характеристики злочинів 

означеної категорії й досі залишаються малодослідженими, не визначеними на 

законодавчому та науковому рівнях. Як приклад цього, наводимо відсутність 

офіційного тлумачення такої, порівняно нової, складової предмету 

неправомірної вигоди, як «будь-які інші вигоди нематеріального чи не 

грошового характеру», які ми пропонуємо визначити, як «будь-яка користь, 

прибуток чи інші позитивні наслідки у будь-якій сфері соціального 

(особистого та службового) існування особи, які не мають матеріального та 

грошового характеру, не є пільгами, перевагами чи нематеріальними 

активами, можуть бути надані, запропоновані чи обіцяні цій особі іншою та 

можуть бути нею одержані». 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В 

КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 

 

PROBLEMATIC ISSUES OF THE PSYCHOPHISIOLOGICAL EXAMINATION  

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Анотація. У статті висвітлюються проблеми призначення і проведення психофізіологічної 

експертизи у кримінальному провадженні. Наголошується на особливостях вимог, що висуваються до 

проведення психофізіологічної експертизи. Обґрунтовано необхідність розробки типової методики 

проведення психофізіологічної експертизи. Охарактеризовано види психофізіологічної експертизи в 

кримінальному провадженні. Визначено завдання психофізіологічної експертизи.  
Особливу увагу приділено оформленню результатів проведення психофізіологічної експертизи 

– висновку експерта, його допустимості в якості джерела доказів.  
Ключові слова: експертиза, психологічна експертиза, психофізіологічна експертиза, експерт, 

психофізіологічні дослідження, висновок експерта. 
 

Аннотация. В статье освещаются проблемы назначения и проведения психофизиологической 

экспертизы в уголовном производстве. Отмечаются особенности требований, предъявляемых к 

проведению психофизиологической экспертизы. Обоснована необходимость разработки типовой 

методики проведения психофизиологической экспертизы. Охарактеризованы виды 

психофизиологической экспертизы в уголовном производстве. Определены задачи 

психофизиологической экспертизы. 

Особое внимание уделено оформлению результатов проведения психофизиологической 

экспертизы - заключения эксперта, его допустимости в качестве источника доказательств. 

Ключевые слова: экспертиза, психологическая экспертиза, психофизиологическая 

экспертиза, эксперт, психофизиологические исследования, заключение эксперта. 

 
Abstract. The article deals with the problems of appointment and conduct of psychophysiological 

expertise in criminal proceedings. It is emphasized on the peculiarities of the requirements put forward for the 

conduct of psychophysiological expertise. The necessity of development of a typical method of 

psychophysiological expertise is substantiated. Types of psychophysiological expertise in criminal 

proceedings are described. The tasks of psychophysiological expertise are determined. 

Particular attention is paid to the design of the results of the psychophysiological expertise - the 

expert's conclusion, its admissibility as a source of evidence.  
Key words: expertise, psychological expertise, psychophysiological expertise, expert, 

psychophysiological research, expert opinion. 

 

Постановка проблеми. Сучасний стан судової експертології потребує 

розробки нових методик та вдосконалення і актуалізації вже атестованих 

методик проведення судових експертиз. Одним з таких нових видів експертиз 

має стати психофізіологічна експертиза, в рамках якої, з метою виконання 

експертного завдання, експерти, базуючись на запитах практики призначення 

експертиз, існуючих методиках проведення судових експертиз, діючій 

нормативно-правовій базі та інших документах і даних, мають створити 

окрему самостійну методику психофізіологічної експертизи людини, тобто 

учасника кримінального провадження.  
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На сьогодні наявний широкий спектр питань, які ефективніше можуть 

вирішуватися за допомогою психофізіологічної експертизи, в тому числі, 

враховуючи сучасні досягнення у сфері невербальної інформації та подальше 

використання цих результатів в рамках кримінального провадження. Тому, 

сучасний розвиток технологій, зростання рівня злочинності, її 

професіоналізація, практичні потреби слідчої та судової практики породжують 

нагальну необхідність у розробці такого нового виду експертизи, як 

психофізіологічна. 

Аналіз останніх досліджень. В. Ю. Шепітько, О. Ю. Паладійчук, 

О. І. Мотлях, Т. А. Вежновець, Л. М. Головченко, Д. В. Давидова, 

О. О. Волобуєва, А. Ф. Волобуєв та інші автори у свої дослідженнях приділяли 

увагу окремим аспектам проведення психофізіологічної експертизи, 

комплексного ж дослідження психофізіологічної експертизи та проблем її 

проведення у вітчизняній криміналістичній науці не проводилося.  

Виклад основного матеріалу. Міністерством юстиції України 27 липня 

2015 р. було видано наказ № 1350/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства 

юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5» [1], яким було зроблено 

ключові зміни в рекомендації з питань підготовки і призначення судових 

експертиз та проведення експертних досліджень. Було доповнено розділ VI 

«Психологічна експертиза» новим п. 6.8, де було закріплено можливість 

проведення опитування із застосуванням технічного засобу – поліграфа з 

метою отримання орієнтуючої інформації. Результатом було отримання нового 

підвиду експертизи – психологічна із застосуванням поліграфа [2].  

Виконавцем психологічної експертизи із застосуванням поліграфа є 

особа (експерт-поліграфолог, спеціаліст-поліграфолог тощо), яка володіє 

спеціальними знаннями і навиками, та має право на проведення такої 

експертизи.  

В Законі України «Про судову експертизу» (ст. 7) закріплено, що для 

проведення деяких видів експертиз, що не здійснюються виключно 

державними спеціалізованими установами (до яких належить, і психологічна і 

психофізіологічна експертиза), за рішенням особи або органу, що призначили 

судову експертизу, можуть залучатися, крім судових експертів, також інші 

фахівці з відповідних галузей знань [3].  

Отже, експерт-поліграфолог повинен мати документи, що засвідчують 

отримання ним загальної вищої освіти, а також здобуту спеціальну 

компетентність (підвищення кваліфікації, курси тощо). Водночас законодавець 

не вимагає його атестації як судового експерта та внесення до Реєстру 

атестованих судових експертів. Тільки з 2010 р. професія «експерт-

поліграфолог» внесена до Національного класифікатора професій відповідно 

до наказу Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 237 [4]. 
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Проте, на даний момент чітко врегульований законодавчо правовий статус 

поліграфолога відсутній, оскільки неясно, яку саме вищу освіту повинен мати 

поліграфолог (юридичну, медичну, технічну тощо), що слід розуміти під 

спеціальною підготовкою в сфері поліграфологічної діяльності, та де її 

потрібно проходити, до того ж існує ще низка додаткових неврегульованих 

моментів (технологія проведення дослідження, обладнання тощо). 

Також поки не атестована самостійна методика проведення 

поліграфологічного дослідження з визначенням типового переліку 

вирішуваних питань. Саме відсутність типового переліку, яким має керуватися 

слідчий/прокурор під час призначення поліграфологічної експертизи, 

приводить до звуження, чи, навпаки, невиправданого збільшення предмета 

дослідження. Водночас при формуванні таких питань слідчий/прокурор мають 

чітко уявляти, що саме вони хочуть встановити, враховуючи обставини 

кримінальної події. Перед формулюванням конкретних питань доцільно 

завчасно проконсультуватися з експертом-поліграфологом (спеціалістом-

поліграфологом) щодо предмету дослідження та можливих наслідків. З 

практики проведення поліграфологічного дослідження, питання зазвичай 

стосуються обставин злочинної події та відвертості учасників кримінального 

провадження. Однак, формулюючи питання для поліграфологічного 

дослідження, слідчому/прокурору слід враховувати межі компетенції експерта-

поліграфолога (спеціаліста-поліграфолога). Експерт-поліграфолог (спеціаліст-

поліграфолог) теоретично не може впевнено стверджувати щодо дій і 

поведінки опитуваної особи в минулому, тому що він дає відповіді на питання 

у теперішньому часі щодо реакцій особи на зовнішні подразники. Наприклад, 

наявні чи відсутні у особи ідеальні сліди щодо певних подій чи окремих 

обставин; чи утворено ці сліди природним шляхом у результаті особистої 

присутності або особистої участі, або штучним шляхом (передача від третьої 

особи тощо). Аналізуючи фізіологічні реакції особи на питання під час 

поліграфологічного дослідження експерт-поліграфолог (спеціаліст-

поліграфолог) визначає, чи стосуються вони обставин злочинної події, та 

акцентує увагу на їх обумовлені зв’язки. 

Питання проведення психологічної експертизи із застосуванням 

поліграфа не є предметом дослідження цієї статті. Однак, психологічна 

експертиза із застосуванням поліграфа і психофізіологічна експертиза мають 

багато спільного і однорідного. Тому, користуючись наявними розробками 

вчених щодо проведення психологічної експертизи із застосуванням поліграфа 

доцільніше виявити проблемні питання на початковій стадії формування 

методики проведення психофізіологічної експертизи. Отже, поточні проблеми 

при проведенні психофізіологічної експертизи стосуються відсутності 

атестованої методики проведення психофізіологічної експертизи в рамках 
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кримінального провадження, порушень порядку призначення 

психофізіологічної експертизи, неповного розуміння 

слідчим/прокурором/суддею кола питань психофізіологічної експертизи, 

непрофесійно сформульованими питаннями, умисного збільшення експертного 

завдання, що виходить за межі компетенції експерта або виду 

психофізіологічної експертизи. Перелік означених проблем не є вичерпним на 

даний момент, однак і він буде змінюватися з урахуванням сучасного стану 

досліджень та науково-технічного прогресу. Саме тому, метою даної статті є 

висунення теоретично сконструйованих пропозицій щодо вирішення 

проблемних питань при призначенні і проведенні психофізіологічної 

експертизи. 

Оскільки сутність слідчої дії слід пов’язувати з урегульованими КПК 

України діями посадової особи, яка провадить діяльність, що вважається 

слідчою дією, (яку нерідко називають «призначенням судової експертизи»), не 

включаючи до найменування діяльності з її проведення, тому що саме 

проведення експертизи здійснюється не слідчим/прокурором/судом, а 

експертом. Разом з тим, дослідження, проведені експертом, також протікають у 

процесуальній формі, інакше кажучи, проведення експертизи певною мірою 

врегульовано КПК України. Крім того, в ході призначення і проведення 

експертизи певними процесуальними правами наділені інші учасники 

кримінального провадження. Форма висновку експерта передбачена ст. 101-

102 КПК України [5], тобто діяльність по його укладанню також є 

процесуальною. Таким чином, процесуальна регламентація властива як 

призначенню експертизи, так і її проведенню. Мають рацію ті автори, які у 

визначенні судової експертизи закладають врегулюваність процесуальним 

законом не тільки призначення експертизи, а й проведення досліджень [6; 7; 8; 

9; 10].  

Психофізіологічна експертиза – це діагностичне дослідження 

особистості, результатом якої є визначення її психологічного і фізіологічного 

стану. Зміст методики психофізіологічної експертизи включає комплекс 

методів, обумовлених злочинною подією і теперішнім станом особи. При 

призначенні психофізіологічної експертизи експерт кожного разу стикається з 

обранням методів дослідження, які залежать від завдань дослідження і питань, 

поставлених слідчим/прокурором/судом. 

Психофізіологічна експертиза встановлює особливості психологічного, і 

фізіологічного стану і діяльності особи, які мають значення в кримінальному 

провадженні і викликають певні правові наслідки. Основні завдання 

психофізіологічної експертизи – це визначення: 

• психологічних особливостей особи (закономірностей стану, рівня 

розвитку, індивідуальних особливостей, мотивації, поведінки і інше); 
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• фізіологічних особливостей особи (біологічне і анатомічне); 

• емоційного стану особи (реакцій, особливостей і змін). 

Отримавши постанову про призначення експертизи експерт повинен 

дотримуватися чинних вимог законодавства. Його роль полягає у проведенні 

дослідження з чітким подальшим описом робочого процесу експертизи та 

отриманого результату. Експертне завдання психофізіологічної експертизи 

знаходить своє призначення при формулюванні експертом висновку по 

завершенні дослідження. Експерт виступає виконавцем при проведенні 

експертизи, маючи можливість самостійно обирати методи та прийоми, 

завдяки яким буде проводити психофізіологічну експертизу. 

Методи, які входять в методику психофізіологічної експертизи 

обумовлюють тести. Тести при проведенні психофізіологічної експертизи 

класифікуються за різними підставами: 

1. За особливостями використовуваних завдань (вербальні і невербальні, 

практико-спрямовані, теоретико-обумовлені); 

2. За формами процедури обстеження (тести групові, індивідуальні та 

змішані); 

3. За спрямованістю (тести інтелекту і тести особистості, тести зростання 

і тести стану, тести агресії). 

У експерта при проведенні психофізіологічної експертизи є три часових 

зрізи для дослідження: 

1. Ретроспективний (підекспертний в минулому і злочинна подія, які 

мали місце); 

2. Теперішній (підекспертний в сьогоденні, в певний момент й умовах і 

його ставлення до злочинної події в даний час); 

3. Майбутній (можливі прогнози поведінки і стану підекспертного в 

недалекому чи віддаленому майбутньому). 

У свою чергу, слідчому/прокурору слід при призначенні 

психофізіологічної експертизи зібрати якомога більше характеризуючих 

матеріалів, таких, як медичні документи (довідки, діагнози, результати аналізів 

і т. ін.), особисті карти і справи, шкільні та інші освітні характеристики, також 

характеристики з місця роботи, показання членів сім'ї і знайомих (друзів, 

колег, педагогів, сусідів і т. п.), щоденники та інші записи, в тому числі 

електронні, листи та інші документи, які характеризують підекспертного. Йому 

також слід приділити увагу показанням осіб та іншим криміналістичним даним 

щодо психофізіологічного стану особи в проблемних ситуаціях і засвідчення її 

емоційного стану в ці моменти. 

З урахуванням існуючих методик проведення експертиз, слід відмітити 

синтез завдань, які істотно розширюються, і обсяг питань, які будуть 

вирішуватися під час проведення саме психофізіологічної експертизи в 
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кримінальному провадженні.  

Види психофізіологічної експертизи в кримінальному провадженні: 

• первинна; 

• додаткова; 

• повторна; 

• комісійна; 

• комплексна. 

Основними складовими психофізіологічної експертизи в кримінальному 

провадженні є: 

• об'єкт психофізіологічної експертизи; 

• підстави для проведення психофізіологічної експертизи 

(процесуальний документ); 

• підготовка матеріалів для проведення психофізіологічної експертизи; 

• формування питань на розгляд експерта при проведенні 

психофізіологічної експертизи; 

• організація проведення психофізіологічної експертизи; 

• терміни проведення психофізіологічної експертизи; 

• проведення психофізіологічної експертизи (етапи: попередня, робоча, 

заключна); 

• правила збору, зберігання і використання зразків для проведення 

психофізіологічної експертизи (вільних, експериментальних, умовно-

експериментальних); 

• повноваження експерта (права, обов'язки і відповідальність експерта); 

• висновок експерта (вступна частина, дослідна частина і заключна 

частина). 

Для використання в кримінальному провадженні методики 

психофізіологічної експертизи необхідна її первинна апробація в практиці, 

проходження державної атестації з урахуванням можливих авторських 

модифікацій. Тому, виділяємо три етапи у формуванні методики 

психофізіологічної експертизи в кримінальному провадженні:  

1. Початковий (формування категорій, елементів і складових самої 

методики психофізіологічної експертизи); 

2. Апробація (лабораторні та польові дослідження методики в цілому і 

окремих її елементів з одночасним удосконаленням процедури проведення 

психофізіологічної експертизи); 

3. Затвердження (подача на державну реєстрацію, розгляд, прийняття).  

Проте, вже на разі виникає дискусійне питання щодо можливості 

створення і атестації однієї універсальної методики психофізіологічної 

експертизи в кримінальному провадженні. 

Наша відповідь однозначна, на даний момент – неможливе створення і 
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атестація однієї універсальної методики психофізіологічної експертизи в 

кримінальному провадженні, однак цілком вірогідним є створення типової 

методики психофізіологічної експертизи в кримінальному провадженні. Така 

відповідь обумовлена, декількома причинами. По-перше, особливості об'єкта 

дослідження під час кожної психофізіологічної експертизи в кримінальному 

провадженні будуть вимагати до себе певної адаптації. По-друге, рівень 

професійних та особистісних якостей, об’єм володіння експертом 

спеціальними вміннями і навичками буде впливати на процес і результати 

експертного дослідження. По-третє, у зв'язку з поставленими на розгляд 

експерта питаннями - створення авторських модифікацій. Однак, слід 

відмітити, що всі три причини несуть в собі незначні зміни, які в цілому не 

впливають на сутність і необхідність розробки типової методики 

психофізіологічної експертизи. 

Психофізіологічна експертиза містить вербально-невербальну складову. 

Невербальна сутність психофізіологічної експертизи не настільки очевидна, 

разом з тим, висновок експерта – вербальне джерело доказів не тільки за 

формою (як, наприклад, протоколи слідчих дій), але і за способом формування 

та по пізнавальному прийому, використовуваному посадовою особою у 

кримінальному провадженні. 

Вербальна та невербальна інформація як зміст висновку експерта 

формується безпосередньо в ході процесуальної дії – проведення експертизи. 

Спочатку на основі сприйняття представлених на експертизу об’єктів і 

проведення необхідних досліджень пізнавальні образи формуються у 

свідомості експерта, потім ці образи за допомогою мовних засобів 

перетворюються в доступну іншим особам письмову вербальну інформацію, 

наділену процесуальною формою висновку експерта. Подібні пізнавальні 

процеси відбуваються і при формуванні показань як самостійного джерела 

доказів (в період початкових наукових досліджень висновку експерта як 

джерела доказів в науці була поширена думка про те, що висновок експерта є 

різновидом показань). Тобто особа сприймає інформацію (вербальну і 

невербальну), в результаті чого в її свідомості формуються певні пізнавальні 

образи. Наприклад, після набуття процесуального статусу в ході процесуальної 

дії (допиту) допитуваний перетворює пізнавальні образи в мовну інформацію, 

яку, в свою чергу, сприймає посадова особа, яка здійснює кримінальне 

провадження, і на основі сформованих вже в її свідомості образів за 

допомогою мовних засобів переносить в протокол. Таким чином, і в тому, і в 

іншому випадку спочатку вербальна інформація формується безпосередньо в 

ході процесуальної дії (допиту чи то проведення експертизи).  

За результатами проведеного експертного дослідження у висновку 

експерт при проведенні психофізіологічної експертизи виділяє такі групи 
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знань: 

1. Дані, що характеризують умови проведення психофізіологічної 

експертизи (підстава, де, ким і коли тощо); 

2. Дані про матеріали, що були надані для проведення 

психофізіологічної експертизи, експертного завдання і питань, що 

надавалися на розгляд експерта; 

3. Дані про застосовану методику психофізіологічної експертизи з 

описом основних методів (тестів); 

4. Дані, що свідчать про встановлені властивості та стани 

підекспертного; 

5. Дані, що містять висновки (відповіді на питання), як досягнення 

кінцевої мети експертного дослідження; 

6. Дані про вирішення поставленого експертного завдання.  

Кінцевим оформленням результатів проведення психофізіологічної 

експертизи є формування висновку експерта. У випадку неможливості надання 

висновку направляється відповідне повідомлення органу або особі, яка 

призначила експертизу.  

Висновок експерта повністю відповідає всім вимогам, що 

пред'являються до процесуального джерела доказів (ст. 84 КПК України). 

Разом з тим, допустимість висновку експерта як джерела доказів визначається 

наявністю інших процесуальних актів, які відображають виконання 

процесуальних дій, передбачених КПК України. До таких актів належать: 

постанова про призначення експертизи, протокол ознайомлення 

уповноважених учасників процесу з постановою про призначення експертизи і 

з висновком експерта [див. також: 11]. 

Слід враховувати, що доказове значення у висновку експерта можуть 

мати як відомості про конкретні факти, встановлені в процесі дослідження, так 

і висновки експерта, що випливають з цих фактів, тобто докази можуть 

міститися як у дослідницькій частині, так і в частині, що містить висновки. 

Можливі судження експерта доказового значення не мають, що однак не 

позбавляє доказового значення конкретні відомості про факти, на яких такі 

судження засновані. Від ймовірних висновків слід відрізняти висновки 

експерта, в яких зроблені твердження про збіг об’єктів за родовими ознаками. 

Такі твердження експерта є категоричним твердженням про збіг родових ознак. 

Так, стаття 101 КПК України, яка визначає природу висновку експерта, має 

кореспондувати зі ст. 102 КПК України, у зв’язку з чим необхідна чітка 

відповідність дій експерта і процесуальної форми їх фіксації. Співвідношення 

показань експерта і його укладення з точки зору передумов формування 

залишилося поза увагою законодавця. Про те, які процесуальні способи 

існують для формування висновку експерта, реалізацією яких повноважень 

експерта є джерело доказів, можна лише припускати. При цьому право на 

існування мають різні точки зору. На жаль, законодавець не дає відповіді на 

нагальні питання, що мають важливе практичне значення.  
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Проведення експертизи регламентоване таким же чином, як і будь-яка 

інша діяльність експерта, тому, як і у будь-якій іншій експертизі, 

завершальним етапом є укладання висновку психофізіологічної експертизи.  

Аналізуючи існуючі види та форми висновків експерта при проведенні 

експертних досліджень, слід виділити найбільш вірогідні відповідно до 

особливостей проведення психофізіологічної експертизи в кримінальному 

провадженні. При цьому висновок експерта має тільки письмову форму. 

Види висновків експерта при проведенні психофізіологічної експертизи 

в кримінальному провадженні: 

1. Категоричні: позитивні та негативні; 

2. Імовірнісні: позитивні та негативні; 

3. Альтернативні. 

При проведенні психофізіологічної експертизи в кримінальному 

провадженні декількома експертами одночасно (комісійна) - висновок 

погоджується кожним з ним, а у випадку не погодження з ним формулюється 

окрема думка експерта, що додається до висновку як обов’язкова його 

складова. Висновок експерта підлягає оцінці з боку слідчого та інших 

учасників кримінального провадження та має також доказове значення, як і 

інші докази в кримінальному провадженні. У випадку, недостатнього 

розкриття експертом питань або неточності в наданих відповідях може бути 

призначена додаткова експертиза з цих питань або з пов’язаних з ними. Її 

проведення можуть доручити тому ж експерту або ж іншому. При незгоді з 

висновком експерта може бути призначена повторна експертиза, яку проводить 

вже інший експерт. 

Висновок експерта при проведенні психофізіологічної експертизи 

складається з урахуванням діючих норм законодавства та методики її 

проведення. Порядок дій експерта на заключній стадії проведення 

психофізіологічної експертизи поділяється на стадії формулювання висновку 

експерта. Сам висновок експерта складається зі вступної, дослідницької та 

заключної частини. Його складові варто дослідити більш ретельно при 

проведенні психофізіологічної експертизи.  

У вступній частині висновку експерта при проведенні 

психофізіологічної експертизи в кримінальному провадженні зазначається: 

 дата призначення психофізіологічної експертизи;  

 найменування експертної установи (адреса та інші реквізити);  

 дані про експерта (ПІП, номер посвідчення тощо); 

 попередження експерта про кримінальну відповідальність (з 

конкретним зазначенням статей Кримінального кодексу України); 

 дані про додатковий запит матеріалів для проведення експертизи 

(якщо мало місце (дата, результати)); 

 дані про підстави та осіб, які були присутні при проведенні 

експертизи; 

 дані про дотримання нормативно-правових актів (загальних, 

спеціальних); 

 дані про методику психофізіологічної експертизи (методи (тести) і т. 

ін.); 
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 процесуальний документ про призначення експертизи; 

 реквізити кримінального провадження; 

 загальні відомості щодо кримінального провадження; 

 спосіб транспортування та кількість зустрічей експерта з 

підекспертним; 

 запис про відповідність підекспертного та його стану отриманому 

експертному завданню; 

 перелік питань, що поставлені експерту на вирішення; 

 перелік питань, на які відповів експерт в рамках власної ініціативи. 

У дослідницькій частині зазначається експертом наступне коло даних 

при проведенні психофізіологічної експертизи в кримінальному провадженні: 

 дані про теперішній психофізіологічний стан підекспертного; 

 умови застосування методики психофізіологічної експертизи; 

 опис процесу застосування методики психофізіологічної експертизи; 

 пошук та вирішення експертного завдання; 

 узагальнення та експертна оцінка результатів психофізіологічної 

експертизи. 

Експерт у заключній частині викладає висновки за результатами 

психофізіологічного дослідження у вигляді відповідей на поставлені питання у 

послідовності, що була дотримана у процесуальному документі про 

призначення експертизи. У випадку внесення змін до порядку, експерт 

додатково роз’яснює причини, що вплинули на таке рішення. Відповіді на 

питання повинні бути сформульовані у стислій формі, а у випадку 

неможливості виконання цієї умови допускається посилання на результати 

дослідження у дослідницькій частині висновку. 

В свою чергу, повідомлення про неможливість надання висновку 

експерта складається з таких частин: 

 вступна частина; 

 мотивувальна частина; 

 заключна частина. 

Зміст частин повідомлення про неможливість надання висновку експерта 

при проведенні психофізіологічної експертизи в кримінальному провадженні 

подібне за вищеозначеного формування висновку експерта з урахуванням 

стадій кримінального провадження та отриманих результатів дослідження. 

Однак, проблемною є ситуація, коли експерт, маючи відповіді на певне коло 

питань з експертного завдання, на інші відповідей не має. В такому випадку він 

формує висновок експерта з поясненням відсутності відповіді на ті питання, які 

не розкриті у ньому. 

Висновок експерта є заключним в проведенні психофізіологічної 

експертизи в кримінальному провадженні та укладається у двох примірниках, 

один з яких направляється слідчому, що призначив експертизу, а інший 

зберігається як наглядове провадження в архіві експертної установи. Звичайно, 

є особливості при формуванні, наданні та збереженні висновку експерта, якщо 

це повторна, додаткова, комплексна або комісійна експертиза. Однак, на разі 

це вимагає додаткового дослідження, яке ми в майбутньому плануємо 

провести. 
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Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок про 

необхідність застосування комплексного підходу до формування методики 

проведення психофізіологічної експертизи у кримінальних провадженнях. 

Потребує розробки нова ефективна методика психофізіологічної експертизи у 

кримінальних провадженнях, що буде спиратися не на розрізнені норми і 

рекомендації, а на їх сукупність.  
Примітка: Дана публікація містить результати досліджень, проведених за 

грантом Президента України за конкурсним проектом (Ф70/193-2017 

(0117U003832)) Державного фонду фундаментальних досліджень. 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІНСТИТУТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

FOREIGN EXPERIENCE OF NORMATIVE AND LEGAL SUPPLY FOR THE 

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE IMPACT ON ENVIRONMENT 

Анотація. Наголошено, що становлення і розвиток нормативно-правового забезпечення 

екологічної оцінки впливу на довкілля (екологічної експертизи, як це традиційно іменувалося 

вітчизняною доктриною екологічного права), слід розглядати у контексті правового забезпечення 

державної екологічної політики. Звернено увагу на те, що розуміння змісту інституту екологічної 

оцінки впливу на довкілля та його успішне впровадження у національне законодавство можливе за 

умов аналізу зарубіжного досвіду його нормативно-правового забезпечення. Охарактеризовано 

нормативно-правові акти загального міжнародного та регіонального міжнародного рівнів, які заклали 

основу національних процедур оцінки впливу на довкілля за принципами ринкової економіки та 

верховенства права. Викладено теоретичні та практичні аспекти функціонування інституту 

екологічного впливу на навколишнє середовище на прикладі економічно розвинених держав - США, 

Канади, Японії, Німеччини. Розглянуто етапи розвитку і становлення екологічної оцінки впливу на 

довкілля у цих країнах, критеріями виокремлення яких є розробка і прийняття основних нормативно-

правових актів, що регулюють цю сферу. 

Ключові слова: екологічне право зарубіжних країн, екологічна експертиза, оцінка впливу на 

довкілля; екологічна оцінка впливу на навколишнє природне середовище,  США, Канада, Федеративна 

Республіка Німеччина, Японія. 

 

Аннотация. Отмечено, что становление и развитие нормативно-правового обеспечения 

экологической оценки воздействия на окружающую среду (экологической экспертизы, как это 

традиционно именовалось отечественной доктрине экологического права), следует рассматривать в 

контексте правового обеспечения государственной экологической политики. Обращено внимание на 

то, что понимание содержания института экологической оценки воздействия на окружающую среду и 

его успешное внедрение в национальное законодательство возможно при условии анализа зарубежного 

опыта его нормативно-правового обеспечения. Охарактеризованы нормативно-правовые акты общего 

международного и регионального международного уровней, которые заложили основу национальных 

процедур оценки воздействия на окружающую среду по принципам рыночной экономики и 

верховенства права. Изложены теоретические и практические аспекты функционирования института 

экологического воздействия на окружающую среду на примере экономически развитых государств - 

США, Канады, Японии, Германии. Рассмотрены этапы развития и становления экологической оценки 

воздействия на окружающую среду этих странах, критериями выделения которых является разработка 

и принятие основных нормативно-правовых актов, регулирующих эту сферу. 

Ключевые слова: экологическое право зарубежных стран, экологическая экспертиза, оценка 

влияния на окружающую среду; экологическая оценка воздействия на окружающую среду, США, 

Канада, Федеративная Республика Германия, Япония. 

 
Abstract. Emphasized that the formation and development of normative and legal supply for the 

ecological assessment of the impact on environment (ecological expertise, as traditionally called by the 

national doctrine of environmental law), should be considered in a larger context - in the context of the legal 

provision of state environmental policy. The attention is paid to the fact that understanding the content of the 

institute of ecological assessment of the impact on environment and its successful implementation in national 
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law is possible in the light of the analysis of foreign experience of its legal and regulatory framework. This 

will help to effectively regulate the legal means of state ecological activity and solve existing practical 

problems and contradictions in this sphere. 

The normative and legal acts of the general international and regional international levels that laid the 

foundation for national environmental impact assessment procedures in accordance with the principles of 

market economy and the rule of law are described. 

In foreign countries there is a tendency to pay special attention to the issue of legal regulation of this 

sphere of social relations. The theoretical and practical aspects of the functioning of the institute of ecological 

assessment of the impact on environment are presented on the example of economically developed countries – 

the USA, Canada, Japan, Germany. The stages of development and formation of the ecological assessment of 

the impact on environment in these countries are considered, the criteria of which are the development and 

adoption of the basic legal acts regulating this sphere. 

National environmental policy is based on a unified approach to the organization of environmental 

measures, but in different countries, their features are saved. By way of organization of environmental policy, 

two groups of countries are distinguished: the first - the West European countries and Japan; the second - the 

United States and Canada. In the countries of the first group, the main emphasis in the implementation of 

environmental policy is on the system of laws. In countries of the second group, for the justification of 

political measures, the focus is on different programs, plans and recommendations. 

Key words: environmental law of foreign countries, environmental assessment, environmental 

impact assessment; ecological assessment of the impact on environment, USA, Canada, Germany, Japan..  

 

Постановка проблеми. Євроінтеграційний курс внутрішньої і 

зовнішньої політики України вимагає модернізації існуючих та запровадження 

нових правових інститутів, які вже протягом тривалого часу функціонують у 

провідних економічно розвинутих країнах світу. Багато змін має відбутися й у 

сфері захисту навколишнього середовища.  

Значним кроком у цьому напрямку є прийняття влітку цього року 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», у преамбулі якого 

визначено його цілі та завдання, а саме: він 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 [1].  

Перед Україною стоїть завдання з формування дієвого механізму, що 

дозволить упровадити належне регулювання інституту оцінки впливу на 

навколишнє природне середовище. Одним із шляхів вирішення цієї задачі є 

звернення до зарубіжного досвіду регулювання даного інституту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До аналізу зарубіжного 

досвіду проведення екологічних експертиз чи оцінки впливу на навколишнє 

природне середовище  зверталися такі науковці, як В. І. Андрейцев, О. Г. 

Бубнов, А. П. Гетьман, С. Л. Гоштинар, В. М. Морозова, А. Скиба, 

В. Г. Сминова, І. С. Тихоцька, Ю. С. Шемшученко ін.  

Виклад основного матеріалу. Становлення і розвиток нормативно-

правового забезпечення екологічної оцінки впливу на довкілля (екологічної 

експертизи, як це традиційно іменувалося вітчизняною доктриною 
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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 [2, с. 158–159]. 

Інститут екологічної оцінки впливу на довкілля врегульовано на 

загально-міжнародному та міжнародно-регіональному рівнях. Головними 

нормативно-правовими актами у цій сфері є: 

– Конвенція ООН щодо зміни клімату і біологічного різноманіття 

(1992 р.), яка запровадила додаткові вимоги до екологічної оцінки 

довкілля;  

– Конвенція 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 цього процесу оцінювання у багатьох країнах з 

метою забезпечення інвестиційної привабливості;  

– директива 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. 

Аналізуючи одну із глобальних криз людства початку ХХІ століття, 

дослідники відокремлюють центри стабілізації та дестабілізації 

навколишнього природного середовища. До центрів дестабілізації відносять 

Північноамериканський, Європейський та Азіатський центри. У 

Північноамериканський центр включено США, частково Канаду й Мексику; у 

Європейський центр – Західну, Центральну і Східну Європу, країни Балтії; до 

Азіатського центру – країни Індостану, Цейлон, Малайзію, Бірму, Індонезію 

(без о. Суматри), Китай (за винятком Тибету та пустелі Такла–Макан й Гобі), 

Японію, Корейський півострів, Філіппіни. Найбільшою мірою екосистеми 

порушено у Європі, Північній Америці та Японії. До центрів стабілізації 

навколишнього природного середовища віднесено Північний Євроазіатський, 

Північноамериканський, Південноамериканський та Австралійський центри та 

Світовий океан. Північноамериканський центр – це території Канади та 
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Аляски; Південноамериканський центр – це Амазонія та прилеглі до неї 

території; Австралійський центр – території Австралії (крім Східної та 

Південної частин). 

Національна екологічна політика будується на уніфікованому підході до 

організації природоохоронних заходів, але у різних країнах зберігаються свої 

особливості. За способом організації екологічної політики виокремлюють дві 

групи країн: перша – західноєвропейські країни і Японія; друга – США і 

Канада. У країнах першої групи основний акцент при реалізації екологічної 

політики здійснюється на систему законів. У країнах другої групи для 

обґрунтування політичних заходів основна увага приділяється різним 

програмам, планам, рекомендаціям [3, с. 57]. 

Охарактеризуємо нормативно-правове забезпечення інституту 

екологічної оцінки впливу на довкілля на прикладі країн – представників 

першої та другої груп. 

Досвід США. Екологічну оцінку впливу на довкілля у США було 

запроваджено законом «Про національну політику у сфері навколишнього 

середовища» (1969 р.). У ньому пропонувалося «враховувати при прийнятті 

відповідальних рішень екологічні наслідки діяльності, яку планується 

здійснювати». Прийняттю рішень, здатних спричинити «значні екологічні 

наслідки», має передувати складання спеціальної «Декларації про екологічні 

наслідки» (Environmental Impact Statement – EIS). У цьому документі було 

закладено й методологічні основи її проведення, що передбачає 

запровадження  міждисциплінарного підходу, при якому забезпечується 

інтеграція природознавчих та суспільних наук, при проектуванні середовища 

проживання, при плануванні та прийнятті рішень». 

Становленню методології екологічної експертизи сприяли американські 

суди, до яких зверталися громадські та державні організації, громадяни у 

зв’язку із недотриманням приписів NEPA, це сприяло формуванню процесу 

Environmental Impact Assessment (EIA). Було сформульовано основні вимоги 

до процесу EIA: всебічні дослідження і виявлення очікуваних екологічних 

наслідків альтернатив запропонованої діяльності; можливість 

використовувати EIS при прийнятті рішень із проекту; доступність EIS для 

зауважень зацікавлених сторін, у тому числі населення [4]. 

В середньому у США щорічно проводиться екологічна експертиза для 1 

тис. нових федеральних проектів, при цьому тимчасове або часткове 

зупинення виконання проектів, заборона на їх здійснення стосуються не 

більше 2-3% їх загального числа. 

Екологічному експертуванню піддають: 

– важливі господарські проекти, реалізація яких розрахована на 

тривалий термін і передбачає фінансові витрати понад 100 млн. дол.; 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 2’ 2017 

 
26 

 

– якщо проект передбачає використання мінерально-сировинні  

ресурси у великих масштабах; 

– невеликі проекти, якщо їх впровадження пов’язано із серйозними 

змінами якості навколишнього середовища. 

Досвід Канади. Значний інтерес для України у вирішенні екологічних 

проблем має досвід Канади. Спеціальне законодавство з охорони 

навколишнього середовища, органи державного управління із 

природокористування у цій країні почали формуватися у 70–х роках 

ХХ століття. Важливішими з актів федерального рівня є Закони «Про охорону 

навколишнього середовища Канади» та «Про екологічну експертизу». На 

місцевому рівні здійснюється практична природоохоронна діяльність – 

планування використання земель, розподіл водних ресурсів, збір та обробка 

відходів тощо. 

Перший федеральний закон Канади «Про екологічну експертизу» був 

прийнятий у 1992 році. Через 20 років, у 2012 р., був прийнятий другий закон, 

що регулює цю сферу суспільних відносин.  

Основні завдання цього документу: 

– захист навколишнього середовища від значного несприятливого 

впливу, викликаного проектом, представленим на експертизу; 

– гарантування дотримання висновків експертизи на федеральному 

рівні; 

– сприяння у співпраці та координація між федеральними та місцевими 

урядами; 

– сприяння комунікації та співпраці з корінними народами; 

– гарантування участі громадськості у проведенні екологічних 

експертиз;  

– гарантування дотримання термінів, встановлених для виконання 

екологічних експертиз; 

– гарантування фінансування проведення екологічних експертиз, 

ініційованих федеральними органами, на федеральному рівні та ін. 

У системі виконавчих органів на федеральному рівні створено Агенцію 

із екологічної експертизи. Передбачається, що після розробки відповідного 

проекту Агенція із екологічної безпеки має вирішити, чи потребує він 

федеральної екологічної експертизи. Це не має відношення до проектів, 

розроблених Національною енергетичною Радою та Комісією із ядерної 

безпеки, оскільки ці проекти підлягають обов’язковій екологічній експертизі. 

Ініціювати проведення екологічної експертизи може й Міністерство охорони 

навколишнього середовища. 

У Канаді виділяються наступні види екологічних експертиз у 

залежності від того, хто її проводить: екологічна експертиза, що здійснюється 
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відповідальною владою (можна сказати, державна екологічна експертиза) та 

екологічна експертиза групою експертів (можна сказати, громадська 

експертиза). Екологічна експертиза, що здійснюється відповідальною владою, 

проводиться Агенцією, Національною енергетичною Радою або Комісією 

ядерної безпеки. Екологічна експертиза групою фахівців проводиться групою 

людей, призначених Міністром охорони навколишнього середовища та 

підтриманою Агенцією. 

Процес проведення екологічної експертизи та терміни її проходження 

визначені у такий спосіб. Для проведення екологічної експертизи, що 

здійснюється відповідальною владою, визначено термін її проведення в один 

рік (365 днів). Зокрема, Агенцією відведено 45 календарних днів, включаючи 

20–денний період для її коментаря громадськістю, щоб визначитися, чи є 

необхідність у проведенні федеральної екологічної експертизи. Обчислення 

цього терміну починається з моменту розміщення повідомлення про неї на 

сайті реєстрації і закінчується, коли Міністр охорони навколишнього 

середовища приймає рішення щодо того, чи спричиняє проект, що підлягає 

екологічному експертуванню, несприятливому впливу на навколишнє 

середовище чи ні. 

Паралельно із державною експертизою Міністр охорони навколишнього 

середовища протягом 60 днів після повідомлення про її початок може 

відіслати проект на експертизу до групи фахівців. Екологічна експертиза 

групою фахівців має бути здійснена протягом 24 місяців [5]. 

Досвід Японії.  Промислово розвинені країни, які раніше зіткнулися з 

проблемою погіршення стану природного середовища, були змушені 

розпочати розробку методики і системи оцінки впливу на навколишнє 

середовище. В Японії екологічні експертизи почали проводитися з 1965 р. На 

початку 70-х років ХХ століття у країні було створено систему 

природоохоронних органів, до якої включено Міністерство з питань охорони 

навколишнього середовища. Для екологічної політики Японії характерним є 

поєднання адміністративних та економічних методів регулювання. 

Адміністративні заходи – це запровадження стандартів якості продукції і 

навколишнього середовища; екологічна експертиза; угоди між місцевими 

органами влади та підприємствами щодо контролю за забрудненням; система 

арбітражу екологічних конфліктів. У Японії запроваджено один із 

найсуворіших у світі нормативів щодо забруднення атмосферного повітря, 

який перевершує аналогічні параметри в інших країнах у 2–3 рази. Економічні 

заходи – це платежі за природні ресурси (вони спрямовуються на 

фінансування екологічних проектів); податки на джерела викидів сірки, 

податки на споживачів бензину, підвищений податок на купівлю земель у 

межах міст чи поряд із ними [6, с. 62–63].  
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У Японії здійснюється екологічна оцінка впливу на навколишнє 

природне середовище промислових та соціальних проектів (незалежно від їх 

масштабів) за наступними напрямками: 

– забруднення повітря, води, ґрунту важкими металами та хімічними 

речовинами, осідання ґрунту, рівень шуму, вібрація та неприємний 

запах; 

– вплив на навколишнє природне середовище й культурні пам’ятки; 

– затемнення сусідніх будинків (відповідність встановленим 

стандартам), створення перешкод радіохвилям, утилізація та 

заховання твердих відходів, вплив на комунікації.   

Досвід Федеративної Республіки Німеччини. Ця країна вважається 

лідером серед європейських країн у сфері захисту навколишнього середовища. 

Нормативно-правове врегулювання питань оцінки впливу на навколишнє 

природне середовище представлено низкою законів. З одного боку, мова йде 

про міжнародні конвенції  та директиви ЄС, імплементовані національним 

законодавством, з іншого боку – про регулювання втручання специфічними 

для країни інструментами.  

Статус загальноєвропейського інститут впливу на навколишнє 

середовище 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 у 1990 р.). Протягом двадцяти років до Директиви 85/337/ЄЕС 

вносилися поправки (1997, 2003, 2009), які кінець кінцем спричинили 

прийняття Директиви 2011/92/ЄС.  

Для вирішення екологічних завдань в рамках єдиного Європейського 

екологічного простору діє регіональна екологічна організація – Європейська 

агенція з навколишнього середовища (ЕЕА), покликана здійснювати 

достовірну експертизу з оцінки ступеня екологічної небезпеки, сприяти 

розробці екологічного законодавства і створення умов для реалізації програм 

у сфері охорони навколишнього середовища. Європейське співтовариство має 

широку компетенцію у галузі екології. Слід мати на увазі, що компетенція ЄС 

у цій сфері є спільною із державами-членами ЄС. 

Слід зазначити, що інститут оцінки впливу на навколишнє середовище 

у Німеччині було запроваджено ще до  прийняття відповідної Директиви  ЄС 

1985 р. федеральним законом «Про охорону природи» (1976 р.). Нормативно-

правова база з охорони навколишнього середовища у Німеччині налічує 

багато законодавчих актів та правових положень. Базові з них – це 

федеральний закон про охорону природи, про ландшафтне планування, закони 
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про емісії, про генні технології, про включення у плани економічного 

розвитку питань охорони навколишнього середовища. У 2002 і 2009 роках 

внесено зміни до закону «Про охорону природи», що вплинули на 

регулювання інституту оцінки впливу на навколишнє середовище. У 

теперішній редакції від 29 липня 2009 року він регулюється у §§ 13–19 [7].  

На рівні земель екологічне управління із реалізації впливу на 

навколишнє середовище у Німеччині організовано по-різному, що пов’язано із 

відмінностями у розмірі та структурі земель. Відмінності полягають у назві 

управлінських структур, а не у їх функціях. У структурі урядів в усіх землях 

створено екологічні міністерства. 

Сфера повноважень федеральних органів з охорони навколишнього 

середовища і регулювання використання природних ресурсів обмежується 

розробкою і реалізацією федеральної екологічної політики; законотворчістю; 

нормативно-правовим регулюванням; координацією природоохоронної 

діяльності, екологічним моніторингом, міжнародним співробітництвом, 

включаючи роботу з ЄС; регулюванням виробництва і використання всіх 

видів радіоактивних речовин і атомної енергії. Федеральному міністерству з 

охорони навколишнього середовища, наділеному переважно управлінськими 

функціями, підпорядкований ряд федеральних органів, серед яких Екологічна 

федеральна служба (відповідальна за експертизу), Федеральна служба захисту 

природи (на відміну від першої її компетенція поширюється і на охорону 

природи і ландшафтів), Федеральна служба із захисту від радіаційного впливу, 

Інститут Роберта Коха (відповідальний за введення в обіг генно 

модифікованих організмів) та ін. 

Висновки. Нормативне врегулювання оцінки впливу на навколишнє 

природне середовище налічує майже 50 років. За цей період розроблялися й 

удосконалювалися моделі її проведення на національному та міжнародному 

рівнях. Промислово розвинені країни, які раніше зіткнулися з проблемою 

погіршення стану природного середовища, були змушені розпочати розробку 

методики і системи оцінки впливу на навколишнє середовище. У зарубіжних 

країнах простежується тенденція актуалізації уваги до цього питання. Для 

України вивчення даного досвіду має допомогти в удосконаленні власної 

правової бази регулювання цього правового інституту. 
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE «AROTSKER 

READINGS», DEDICATED TO THE 90TH ANNIVERSARY OF THE FAMOUS 

FORENSIC SCIENTIST LEV YUKHYMOVYCH AROTSKER 

Анотація. У статті міститься інформація щодо міжнародної науково-практичної конференції 

«Ароцкерівські читання», присвяченої 90-річчю від дня народження Л. Ю. Ароцкера. Конференція 

відбулася 25 травня 2017 року на базі Полтавського відділення Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. Відповідно до програми «Ароцкерівських 

читань» заслухано та обговорено доповіді, присвячені пам’яті Лева Юхимовича Ароцкера – 

розробника фундаментальних основ етики судового експерта, засновника вчення про судову тактику, 

автора методики проведення не ідентифікаційних криміналістичних експертиз, одного із 

основоположників харківської школи судових експертів. 

Окрему увагу у статті приділено обговоренню у ході пленарного засідання конференції 

теоретичних, загальнометодичних та процесуальних питань судової експертизи та криміналістики, а 

також інформації щодо організації судово-експертної діяльності, проведення різних видів судових 

експертиз та міжнародному досвіду у цій сфері діяльності. 

Підкреслено, що обговорення проблем, розглянутих на «Ароцкерівських читаннях», 

відображає загальну зацікавленість учасників у зміцненні та подальшому розвитку міждержавної 

співпраці судово-експертних установ, вдосконаленні організаційної, науково-методичної, науково-

дослідної, експертної роботи; наведено ухвалені учасниками конференції рекомендації. 

Ключові слова: міжнародна науково-практична конференція, видатний вчений, учасники, 

судова експертиза, криміналістика, судово-експертна діяльність, Л. Ю. Ароцкер. 

 

Аннотация. Статья содержит информацию о международной научно-практической 

конференции «Ароцкеровские чтения», посвященной 90-летию со дня рождения Л.Е. Ароцкера. 

Конференция проходила 25 мая 2017 года на базе Полтавского отделения Харьковского научно-

исследовательского института судебных экспертиз им. Засл. проф. Н.С. Бокариуса. В соответствии с 

программой конференции было представлено и обсуждено доклады, посвященные памяти Льва 

Ефимовича Ароцкера – разработчика фундаментальных основ этики судебного эксперта, основателя 

учения о судебной тактике, автора методики проведения неидентификационных криминалистических 

экспертиз, одного из основоположников харьковской школы судебных экспертов. 

Отдельное внимание в статье уделено обсуждению на пленарном заседании конференции 

теоретических, общеметодических и процессуальных вопросов судебной экспертизы и 

криминалистики, а также информации об организации судебно-экспертной деятельности, проведении 

разных видов судебных экспертиз и международному опыту в этой сфере деятельности. 

Подчеркнуто, что обсуждение проблем, рассмотренных на «Ароцкеровских чтениях», 

отражает общую заинтересованность участников в укреплении и дальнейшем развитии 

межгосударственного сотрудничества судебно-экспертных учреждений, усовершенствовании 
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организационной, научно-методической, научно-исследовательской и экспертной работы. Приведены 

принятые участниками конференции рекомендации. 

Ключевые слова: международная научно-практическая конференция, выдающийся ученый, 

участники, судебная экспертиза, криминалистика, судебно-экспертная деятельность, Л. Е. Ароцкер. 

 
Abstract. The article contains the information about the international scientific-practical conference 

«Arotsker readings», dedicated to the 90th anniversary of the famous L. Yu. Arotsker. The conference took 

place on 25 May 2017 by the Poltava division of Honorary Professor M. C. Bokarius Kharkiv Research 

Institute of Forensic Examinations. We recall that over 60 people participated in the meeting including: 

representatives of the Ministry of justice of Ukraine, other bodies of State power of local self-governments 

bodies, forensic institutions of the Ministry of justice of Ukraine, Ministry of Internal Affairs, educational 

institutions, law enforcement agencies, courts, public and other organizations of Ukraine, the Republic of 

Lithuania, the Republic of Montenegro, of the Republic of Belarus, the Republic of Armenia, the Republic of 

Latvia and others. 

19 people presented their reports and communications at the meeting. Considerable interest was 

aroused in the report of Dr. Habriele Yuodkaite-Hranskiene the Director of Institute of Forensic Sciences, 

Center Lithuania, associate Professor of criminal justice at faculty of law in Vilnius, the permanent 

representative of ENFSI, who made a brief presentation about forensic system of Lithuania. Not less 

interesting was the speech of Dr. prof Alexander Ivanovich – the Chairman of the Department of processing of 

evidence, court expert analyses and quality control – the Deputy Director of the forensic centre of the Republic 

of Montenegro, the permanent representative of the ENFSI, which presented the question about the 

organizational subordination of the forensic institutions in Europe. 

According to the program «Arotsker readings» the reports devoted to the memory of L. Y. Arotsker – 

the developer of the fundamentals of the forensic experts’ ethics, the founder of the doctrine of the trial tactics, 

the author of the methodology used in non-identification expertise, one of the founders of the Kharkiv school 

of forensic experts, were heard and discussed.  

Significant attention was paid to discussion in plenary meeting of the conference «Arotsker readings» 

of theoretical, general methodological and procedural issues of forensic expertise and criminalistics, as well as 

information about the organization of forensic activities, carrying out various types of forensic expertise and 

the international experience in this area.  

It was emphasized that the discussion of the issues on «Arotsker readings», reflects the common 

interest of participants in strengthening and further development of international cooperation of forensic 

institutions, the improvement of the organizational, scientific-methodical, scientific-research, expert work. The 

conference recommendations, approved by the participants, are given. 

Key words: international scientific-practical conference, honoured scientist, participants, forensics 

expertise, criminalistics, forensic activities, L. Y. Arotsker. 

 

25 травня 2017 р. на базі Полтавського відділення Харківського науково-

дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса 

відбулася міжнародна науково-практична конференція «Ароцкерівські 

читання», присвячена 90-річчю від дня народження видатного харків’янина, 

доктора юридичних наук, професора, провідного фахівця в галузі судової 

експертизи та криміналістики Л. Ю. Ароцкера.  

У засіданні взяли участь понад 60 осіб, серед яких представники 

Міністерства юстиції України, інших органів державної влади та місцевого 

самоврядування, судово-експертних установ Міністерства юстиції України 

(Харківського, Київського, Одеського, Донецького, Львівського та 

Дніпропетровського науково-дослідних інститутів судових експертиз, 

Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної 

власності), Міністерства внутрішніх справ, вищих навчальних закладів, 

правоохоронних органів, судів, громадських та інших організацій України, 

Литовської Республіки, Республіки Чорногорії, Республіки Білорусь, 
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Республіки Вірменія, Латвійської Республіки. Усього на конференцію 

надійшло близько 100 доповідей та наукових повідомлень. 

Урочисту частину пленарного засідання міжнародної науково-

практичної конференції відкрив директор Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства 

юстиції України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист 

України Олександр Миколайович Клюєв. 

Із привітанням до учасників конференції виступила начальник 

Управління експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань 

судової роботи та банкрутства Міністерства юстиції України, кандидат 

юридичних наук Наталія Миколаївна Ткаченко. Із вітальними словами до 

учасників звернулися директор Центру судової експертизи Литви, 

асоційований професор кафедри кримінального правосуддя юридичного 

факультету Університету Вільнюса, постійний представник у ENFSI д-р 

Габріеле Юодкайте-Гранскіене та керівник відділу обробки даних судово-

експертних досліджень і контролю якості, заступник директора Судово-

експертного центру Чорногорії, постійний представник в ENFSI д-р 

Александар Іванович. 

Надіслані до організаційного комітету матеріали наукових доповідей 

учених і практиків у галузі судової експертизи, криміналістики та 

кримінального процесу дозволили визначити основні напрями роботи 

пленарного засідання й розмістити матеріали в збірнику, який видано та 

презентовано в ході відкриття конференції. 

Відповідно до програми «Ароцкерівських читань» заслухано та 

обговорено доповіді, присвячені пам’яті Лева Юхимовича Ароцкера – 

розробника фундаментальних основ етики судового експерта, засновника 

вчення про судову тактику, автора методики проведення неідентифікаційних 

криміналістичних експертиз, одного із основоположників харківської школи 

судових експертів. 

Із доповіддю щодо організації судово-експертної діяльності та 

міжнародного досвіду в цій сфері виступила начальник Управління 

експертного забезпечення правосуддя Департаменту з питань судової роботи та 

банкрутства Міністерства юстиції України, кандидат юридичних наук 

Н. М. Ткаченко «До питання про класифікацію та правовий статус суб’єктів 

судово-експертної діяльності в кримінальному провадженні». Вона звернула 

увагу на необхідність створення належного правового становища й 

нормативно-правового забезпечення організації діяльності державних судово-

експертних установ, підвищення мотивації судових експертів і протидії 

корупційним проявам. 

Директор Центру судової експертизи Литви д-р Габріеле Юодкайте-
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Гранскіене виступила з «Короткою презентацією судово-експертної наукової 

системи Литви». Вона як основну перевагу інституціональної судово-

експертної системи, що діє в Литві, відокремила такий комплекс чинників, як 

гармонізація судових експертиз, стандартизація методик, акредитація, 

наявність мінімальних стандартів щодо кваліфікації та компетенції судового 

експерта, упровадження в судово-експертну практику стандартів ЄС, 

публічність Реєстру судових експертів. 

Заступник директора Судово-експертного центру Чорногорії д-р 

Александар Іванович презентував доповідь за темою «Організаційна 

підпорядкованість судово-експертних установ у Європі – сучасний стан», 

визначаючи організацію судово-експертних установ у країнах Європи, 

зауважив, що в основному й головним чином ці установи організаційно 

підпорядковуються міністерствам внутрішніх справ (поліції), однак у деяких 

країнах вони органічно входять до Міністерства юстиції. 

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського 

національного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент 

М. Г. Щербаковський зосередив увагу на структурі знань судового експерта та 

виділив такі складові знань, якими має володіти судовий експерт: спеціальні 

базові знання, спеціальні експертні знання (основні), спеціальні експертні 

знання (додаткові) та правові знання. 

Директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Д. Ю. Порошин звернув увагу на актуальні питання підготовки 

експертних кадрів на сучасному етапі, зокрема він підкреслив, що 

кваліфікаційні вимоги до експертів є досить високими й ґрунтуються на 

глибокому професійному рівні теоретичних знань, практичному досвіді роботи 

у відповідній галузі, бездоганній репутації та дотриманні норм професійної 

етики судового експерта. 

Відповідно до програми міжнародної науково-практичної конференції 

«Ароцкерівські читання» в ході пленарного засідання заслухано й обговорено 

інформацію, що стосується проведення різних видів судових експертиз. 

Директор Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз, 

кандидата хімічних наук О. Ф. Курильова у доповіді «Використання методів 

експертних досліджень для аналізу втомного знеміцнення елементів 

конструкцій залізничної інфраструктури» розкрила сутність проблеми сучасної 

судової залізнично-транспортної експертизи, пов’язаної із дослідженням вузлів 

і конструкцій рухомого складу після їх руйнування та виявлення механізму 

виникнення несправностей, які мали вплив на факт залізнично-транспортної 

пригоди. 

Асистент кафедри кримінального та адміністративного права й процесу 

Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету 
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імені Ярослава Мудрого О. А. Панасюк в повідомленні щодо окремих питань 

порядку дослідження доказів під час судового розгляду кримінального 

провадження звернув увагу на те, що суду необхідно забезпечити ефективне 

здійснення судового розгляду, керівництво ходом судового засідання, створити 

необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав і виконання 

процесуальних обов’язків. 

Доцент кафедри судової медицини, медичного правознавства 

Харківського національного медичного університету, кандидата медичних 

наук В. В. Бондаренко розповів про необхідність участі медичного експерта в 

слідчому експерименті та обґрунтував рекомендації слідчому щодо 

необхідності залучення судово-медичного експерта до проведення слідчого 

експерименту для підвищення його поінформованості, оскільки від цього 

залежить ефективність проведення судово-медичних експертиз. 

Завідуюча відділом Харківського науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України, кандидата юридичних наук 

Н. М. Косміна довела інформацію про нові види синтетичних наркотиків і 

проблеми регулювання їх обігу. Вона висвітлила сутність змін, які відбулися в 

причинно-наслідкових зв’язках і є характерними для процесу нової хвилі 

наркотизації, та окреслила низку проблем, які з цим пов’язані. 

Головний судовий експерт Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру О. В. Куровська виступила із повідомленням про 

ритміку як один із параметрів дослідження особи за голосом і мовленням. 

Після презентації відбулася дискусія, під час якої особливу увагу було 

приділено необхідності зміцнення та подальшого розвитку міждержавної 

співпраці судово-експертних установ, удосконалення організаційної, науково-

методичної, науково-дослідної, експертної роботи. 

Учасниками конференції прийнято такі рекомендації: 

1. Вирішення проблем експертного забезпечення правосуддя в 

Україні спрямувати на подальший розвиток теорії й методології судової 

експертизи та криміналістики. 

2. Вважати актуальним вирішення питань щодо процесуальних, 

організаційних, фінансових і кадрових проблем експертного забезпечення 

правосуддя. 

3. Звернути увагу на необхідність внесення відповідних змін у 

процесуальне законодавство та викладення в новій редакції базового закону 

України «Про судову експертизу» з метою вирішення проблем щодо 

вдосконалення нормативно-правового регулювання питань судово-експертної 

діяльності в ході судово-правової реформи в Україні. 

4. При проведенні наукових досліджень приділяти особливу увагу 

вдосконаленню методичної бази судової експертизи, у тому числі подальшому 
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розвитку наукових ідей Л. Ю. Ароцкера. 

5. Для оптимізації процесу акредитації судово-експертних установ в 

Україні запровадити в неакредитованих установах систему менеджменту якості 

відповідного до вимог ISO/IEC 17025. 

6. Упроваджувати єдиний підхід при проведенні судових експертиз 

із використанням сучасних науково-технічних досягнень. 

7. Ужити заходів щодо розвитку криміналістичної техніки з 

урахуванням процесу в різних галузях науки й техніки, їх взаємозв’язків і 

взаємодії з потребами слідчої, експертної, оперативно-розшукової й судової 

практики. 

8. Зосередити зусилля на вирішенні проблем фінансування 

державних установ експертизи, пов’язаних із питанням їх забезпечення 

сучасним обладнанням, що використовується під час проведення наукових та 

експертних досліджень, зокрема новітніх приладів, устаткування, апаратно-

програмних комплексів тощо. 

9. Із метою уникнення недоліків під час проведення слідчих 

експериментів і покращення якості розслідування кримінальних проваджень 

рекомендувати органам прокуратури та Міністерства внутрішніх справ 

України: розробити внутрівідомчі інструкції та накази щодо обов’язкового 

залучення лікарів-спеціалістів до проведення слідчих експериментів у 

випадках розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із 

встановленням механізму нанесення тілесних ушкоджень та проведення 

судово-медичних експертиз, віддаючи пріоритет у виборі лікаря-спеціаліста 

судово-медичним експертам обласних бюро судово-медичної експертизи 

Міністерства охорони здоров’я України. У разі фіксації слідчого експерименту 

на відеокамеру, при уточненні відомостей про механізм нанесення тілесних 

ушкоджень залучити лікаря-спеціаліста для допомоги під час опису дій 

учасників слідчого експерименту при відображенні інформації, яка міститься 

на відеозапису, на паперовий носій протоколу. 

10. Рекомендувати міністерствам, відомствам і спеціалізованим 

установам судових експертиз ужити заходів щодо більш повного використання 

механізмів співпраці та потенціалу міністерств юстиції та інших міністерств і 

відомств різних країн. 

 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 2’ 2017 

 
37 

 

 

Виступ директора Харківського науково-дослідного інституту судових 

експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, доктора юридичних наук, професора, 
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УДК 343.9 

 Сапун Н. П., завідуюча відділу товарознавчих 

та фінансово-банківських досліджень 

Одеського науково-дослідного інституту 

судових експертиз Міністерства юстиції 

України 

 

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ 

 

FEATURES OF THE EVALUATION OF THE QUALITY  

OF LEATHER FOOTWEAR 

Анотація. В статті розглянуті питання експертних досліджень одного з видів  споживчих 

товарів складного асортименту – шкіряне взуття. Автором звернено увагу на те, що таке визначення 

пов’язано з широким комплексом вимог споживачів до взуття та залежить від багатьох чинників. 

Експертиза даного виду продукції проводиться з метою визначення відповідності кількості та якості 

такої продукції супровідним документам і вимогам нормативної документації, при цьому показником 

якості продукції, в тому числі і шкіряного взуття, є відповідність попиту споживачів та задоволення 

потреб в даному виді виробу.  

Постійне насичення ринку взуттям іноземного виробництва впливає на вимоги, що 

висуваються споживачами до якості і асортименту виробів, тому перелік вимог є широким і 

багатозначним. Крім того, надано визначення термінів «недолік» та «істотний недолік» та вказано 

алгоритм проведення експертного товарознавчого дослідження взуття з переліком етапів. 

Ключові слова: шкіряне взуття, відповідність кількості та якості, товарознавча експертиза 

взуття. 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы экспертных исследований одного из видов 

потребительских товаров сложного ассортимента – кожаной обуви. Автором обращено внимание на то, 

что такое определение связано с широким комплексом требований потребителей к обуви и зависит от 

многих факторов. 

Экспертиза данного вида продукции проводится с целью определения соответствия 

количества и качества такой продукции сопроводительным документам и требованиям нормативной 

документации, при этом показателем качества, в том числе и кожаной обуви, является соответствие 

спроса потребителей и удовлетворения потребностей в данном виде изделия. 

Постоянное насыщение рынка обувью иностранного производства влияет на требования, 

предъявляемые потребителями к качеству и ассортименту изделий, поэтому перечень требований 

является широким и многозначным. Кроме того, дано определение терминов «недостаток» и 

«существенный недостаток» и указан алгоритм проведения экспертного товароведческого 

исследования обуви с перечнем этапов. 

Ключевые слова: кожаная обувь, соответствие количества и качества, товароведческая 

экспертиза обуви.  

 
Abstract. This article considers the issues ща the expert research of one of a kind of consumer goods 

of a complex assortment – leather footwear. The author draws attention to the fact that given definition is 

connected with a wide range of consumers’ requirements for footwear and depends on many factors. 

Expertise of given kind of products is conducted to determine the compliance of the quantity and 

quality of such products with accompanying documents and the requirements of regulatory documentation, 

whereas the quality index of such products, including leather footwear, is the compliance of consumer demand 

and of meeting of needs in the given kind of products. 

Permanent market saturation with footwear of foreign manufacturing affects the requirements shown 

by consumers to quality and assortment of products, therefore the list of requirements is wide and multivalued. 

Furthermore, definitions of the terms «fault» and «essential fault» are given, and an algorithm of the 

commodity expert research with a list of stages has been specified. 

Key words: leather footwear, quantity and quality compliance, commodity expertise of footwear. 
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Постановка проблеми. Товари легкої промисловості – це вироби, без 

яких людина не може існувати в сучасному світі, оскільки вони несуть не 

тільки утилітарну, а й інформаційно-естетичну функцію. Так чи інакше, вони є 

візитівкою людини, вказуючи оточуючим на її вік, стать, вподобання, 

професію, соціальну належність тощо. 

Незважаючи на те, що споживчий кошик середньостатистичного 

українця значно «схуднув» через економічну кризу в країні, товари легкої 

промисловості все ще займають в ньому не останню позицію. В умовах 

сьогодення людина не може обходитись без таких простих речей як одяг і 

взуття. 

Підвищення якості продукції - це найважливіше завдання, поставлене 

перед будь-яким виробником продукції. Поліпшення якості продукції - це 

економія розхідних і трудових ресурсів, більш повне задоволення зростаючого 

попиту на товари народного споживання.  

Аналіз останніх досліджень. Експертиза непродовольчих товарів, і 

зокрема, якості взуття, висвітлювалася у працях таких дослідників, як 

А. І. Бабич, Л. Грибович, Т. М. Артюх, М. К. Кушнір, Н. В. Притульська, В. В. 

Архіпов, Л. І. Байдакова в загальному або конкретному аспектах.  

Виклад основного матеріалу. Експертиза продукції проводиться з 

метою визначення відповідності кількості та якості відповідної продукції 

супровідним документам і вимогам нормативної документації. Показником 

якості продукції, в тому числі і шкіряного взуття, є відповідність попиту 

споживачів, задоволення потреб в даному виді виробу. 

Постійне насичення ринку взуттям вітчизняного й іноземного 

виробництва впливає на вимоги, що висуваються споживачами до якості і 

асортименту виробів. 

Вимоги до асортименту і якості з боку споживачів підвищується як із 

збільшенням кількості взуття, що перебуває в особистому користуванні, так і з 

прискоренням морального зносу взуття у порівнянні з його фізичним зносом. 

Забезпечення населення товарами особистого вжитку, в тому числі і 

шкіряним взуттям, що відповідають його запитам, - одне з найважливіших 

завдань, які сьогодні стоять перед промисловістю і торговими організаціями. 

Значну роль у вирішенні цього завдання може і повинна відіграти товарознавча 

експертиза товарів народного споживання, оскільки відомо, що дійсна якість 

продукції виявляється лише у споживанні, отже і оцінити її повною мірою 

може лише експерт-товарознавець, який користується арсеналом 

товарознавчих досліджень. 

Шкіряне взуття відносять до товарів складного асортименту, що 

пов’язано з широким комплексом вимог споживачів до взуття, залежно від 

статево-вікового і цільового призначення, природних і соціальних умов 
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використання, індивідуальних смаків, а також різноманітних способів 

задоволення вимог за рахунок виготовлення взуття різних конструкцій, 

застосування різних матеріалів та їх комбінацій і методів виготовлення. 

Оцінювання якості шкіряного взуття проводиться за широкою 

номенклатурою показників, більшість з яких в умовах торгівлі безпосередньо 

визначити неможливо. Її можна лише прогнозувати, знаючи властивості 

застосованих матеріалів і методи їх сполучення. 

Успіх комерційної діяльності із шкіряним взуттям залежить від 

врахування чинників, які впливають на формування вимог споживачів, і, 

насамперед, вимог, пов’язаних із забезпеченням нормального функціонування 

стопи. 

Перелік вимог, які висуваються до шкіряного взуття, є широким і 

багатозначним. В першу чергу, взуття повинно надійно захищати ногу від 

зовнішніх впливів, регулюючи волого-, тепло- і газообмінність стопи в 

оточуючому середовищі, бути зручним в експлуатації, не надавати шкідливого 

впливу на організм людини. Взуття має володіти високою зносостійкістю, а 

також добре вписуватись в загальний ансамбль костюму, тобто бути 

вишуканим.  

Все це обумовлює необхідність у методах проведення товарознавчої 

експертизи для вирішення завдань підвищення якості і удосконалення 

асортименту взуттєвих товарів.  

Останнім часом у роздрібній мережі магазинів взуття спостерігається 

тенденція до збільшення кількості звернень громадян, суб’єктів 

підприємницької діяльності, ухвал суду в цивільних справах, що ставлять на 

вирішення експерта-товарознавця питання стосовно визначення наявності 

дефектів взуття, яке було в експлуатації протягом гарантійного терміну, та 

причин їхнього виникнення. Тому для роз’яснення даного питання, а також з 

метою вирішення спірних питань між покупцями та продавцями роздрібної 

торгівлі при виникненні у взутті дефектів, проводяться комплексні 

дослідження щодо якості взуття, яке було в експлуатації протягом гарантійного 

терміну.  

Взуття є предметом першої необхідності та належить до найважливіших 

споживчих товарів, але воно не є продукцією, яка підлягає обов’язковій 

сертифікації в Україні (згідно з наказом Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 р. № 28). 

Основними нормативними документами щодо регулювання якості 

взуття є стандарти. На теперішній час чинні такі стандарти на побутове взуття: 

ДСТУ ГОСТ 26167:2009 «Обувь повседневная. Общие технические условия»; 

ГОСТ 26166-84 «Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. 

Общие технические условия»; ГОСТ 19116:2007 «Обувь модельная. Общие 
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технические условия»; ДСТУ ГОСТ 26165:2009 «Взуття дитяче. Загальні 

технічні умови»; ДСТУ ГОСТ 1135:2007 «Обувь домашняя и дорожная»; 

ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности»; ДСТУ 2158-93 «Взуття. 

Дефекти. Терміни та визначення»; ДСТУ 4142-2002 «Взуття. Маркування, 

пакування, транспортування та зберігання»; ДСТУ 2157-93 «Взуття. Терміни та 

визначення». 

Гарантійні терміни носіння взуття відповідно до чинних стандартів 

обчислюються з дня продажу через роздрібну торговельну мережу або від 

початку сезону. Згідно зі стандартом ДСТУ ГОСТ 26167 гарантійний термін 

носіння повсякденного взуття становить 60-80 днів (залежно від матеріалу 

підошви); гарантійний термін носіння модельного взуття становить 30-45 днів 

(залежно від матеріалу підошви); гарантійний термін носіння гумового взуття 

становить 90 днів; гарантійний термін носіння домашнього та дорожнього 

взуття – не менше 40 днів. Таким чином, гарантійний термін носіння взуття не 

може бути меншим 30 днів з дня продажу через роздрібну торговельну мережу 

або від початку сезону. Виробник гарантує відповідність взуття вимогам 

зазначених стандартів при дотриманні умов його експлуатації та зберігання. 

Додатком № 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. 

№ 172 затверджено перелік сезонних товарів, гарантійні терміни по яких 

обчислюються з початку відповідного сезону. 

Взуття є сезонним товаром і гарантійні терміни для нього 

обчислюються: для взуття зимового асортименту – з 15 листопада по 15 

березня; для взуття весняно-осіннього асортименту – з 15 березня по 15 травня 

та з 15 вересня по 15 листопада; для взуття літнього асортименту – з 15 травня 

по 15 вересня. Якщо проводиться сезонний розпродаж взуття, то на таке взуття 

також поширюється гарантія. При цьому гарантійні терміни обчислюються не з 

моменту покупки, а з дня початку відповідного сезону. 

Під час експлуатації взуття можуть виявлятися дефекти (недоліки). 

Дефекти, що знижують споживчі властивості взуття, класифікуються за 

багатьма ознаками: місцем розташування, ступенем впливу на якість 

(малозначні, значні, допустимі, критичні, недопустимі), причинами 

виникнення (виробничі та експлуатаційні), можливостями експлуатації взуття 

(неакуратне носіння, недотримання сезонності експлуатації, неправильний 

догляд тощо). 

Причини, що залежать від підприємства-виробника, можуть бути 

прихованими і явними. Багато виробничих дефектів при придбанні взуття 

виявити неможливо. Ці дефекти зазвичай виявляються в процесі експлуатації 

та називаються прихованими виробничими дефектами. В експертній практиці 

найчастіше зустрічаються виробничі дефекти, пов’язані з відклеюванням 

підошви або відривом чи просіданням каблуків. Рідше зустрічаються 
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виробничі дефекти взуттєвих матеріалів: нестійкість фарбування шкіри, розрив 

матеріалу чи осипання покривного шару на деталях верху взуття тощо. Також 

споживачі звертаються з претензіями до якості складання або конструктивних 

недоліків взуття. 

Критичні дефекти взуття, які є неприпустимими (за наявності яких 

неможливе використання виробу за призначенням), визначаються 

міждержавним стандартом ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности», 

дія якого поширюється на дитяче, чоловіче й жіноче взуття модельне та 

повсякденне. Згідно з вимогами стандарту у взутті не допускаються такі 

дефекти: наскрізні пошкодження; розтріскування, відшаровування, липкість 

покривної плівки матеріалу взуття; невідповідний розмір, повнота, фасон 

колодки; неправильно з’єднані деталі; погане з’єднання швів; неправильно 

поставлений каблук; неприклеєна підкладка; нещільність між деталями низу 

взуття; неприклеєна або порвана підкладка; заломи; виступаючі механічні 

кріплення; нестійкість покриття шкір; інші вади, за наявності яких неможливе 

використання виробу за призначенням. 

В Законі України «Про захист прав споживачів», відповідно до ст. 1 

подано визначення терміну недолік та істотний недолік. 

Недолік – будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-

правових актів і нормативних документів, умовам договорів або вимогам, що 

ставляться до неї, а також інформації про продукцію, яка надана виробником 

(виконавцем, продавцем). 

Істотний недолік – це недолік, який робить неможливим чи 

недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, 

виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення 

виявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений 

хоча б однією з таких ознак: він взагалі не може бути усунутий; його усунення 

потребує понад 14 календарних днів; він робить товар суттєво іншим, ніж 

передбачено договором. 

Згідно з вимогами ст. 8 зазначеного Закону: 

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного терміну 

недоліків споживач у порядку та в терміни, що встановлені законодавством, 

має право вимагати: пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення 

недоліків товару в розумний термін; відшкодування витрат на усунення 

недоліків товару. 

2. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного терміну 

істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, 

виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності 

висновком експертизи, споживач у порядку та в строки, що встановлені 

законодавством і на підставі обов’язкових для сторін правил чи договору, має 
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право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника: розірвання 

договору та повернення сплаченої за товар грошової суми; замінити товар на 

такий самий або на аналогічний товар, з числа наявних у продавця 

(виробника). 

Таким чином, алгоритм проведення експертного дослідження взуття, яке 

було в експлуатації, містить такі етапи: 

- дослідження взуття методом візуального обстеження (згідно існуючої 

методики обстеження); 

- проведення експертного дослідження виробу залежно від характеру 

дефектів, які викладено в заяві-претензії та експертний аналіз дефектів згідно 

із заявою-претензією і дефектів, виявлених додатково під час проведення 

обстеження. Порівняння результатів обстеження з вимогами відповідної 

нормативної документації та використання у роботі іншої інформації, наданої 

замовником дослідження (касові або товарні чеки на придбання взуття, 

письмові претензії про його низьку якість, документальні відомості щодо 

проведених ремонтів тощо); 

- опис та класифікація виявлених у взутті недоліків (дефектів) з 

урахуванням причин їхнього виникнення (виробничі або експлуатаційні) 

відповідно до вимог ДСТУ 2158 та ГОСТ 28371; 

- класифікація виявлених у взутті дефектів як недоліків з урахуванням 

вимог Закону України «Про захист прав споживачів»: чи є вони істотними 

недоліками або не істотними. 

За результатами експертизи взуття замовнику видається письмовий 

висновок, який має юридичну силу, де експерт викладає свою компетентну 

думку щодо якості конкретного взуття. Даний офіційний документ замовник 

експертизи має право використовувати в судовому процесі проти виробника 

або недобросовісного продавця. Якщо у висновку експертизи зазначено 

наявність критичних дефектів, подальше використання взуттєвих виробів є 

практично неможливим. 

Висновки. Експертиза взуття - це дослідження незалежними 

кваліфікованими експертами, при якому органолептичним методом 

вивчаються показники якості взуттєвої продукції, стан упаковки, умови 

зберігання взуття, маркування. При необхідності в ході дослідження 

проводяться лабораторні випробування за мікробіологічними, фізико-

хімічними та іншими показниками якості взуттєвої продукції в залежності від 

завдань експертизи. 
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організації наукової роботи відділу 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВИХ ОБЛІКІВ ЗРАЗКІВ 

ПРОДУКЦІЇ КОЛЬОРОВИХ ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЧНИХ АПАРАТІВ – 

ВАЖЛИВА УМОВА УСПІШНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ 

КОЛЬОРОВИХ ЕЛЕКТРОФОТОГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ 

 

FORMATION OF INFORMATION-REFERENCE ACCOUNTING OF SAMPLES 

OF PRODUCTS OF COLOR ELECTROPHOTOGRAPHIC EQUIPMENT - AN 

IMPORTANT CONDITION FOR THE SUCCESSFUL CONDUCT OF THE 

EXAMINATION OF THE COLOR ELECTROPHOTOGRAPHIC IMAGES 

Анотація. В роботі наведено алгоритм відбору зразків продукції сучасних кольорових 

електрографічних апаратів з метою створення інформаційно-довідкової бази ідентифікаційних кодових 

схем для використання при проведенні судово-технічної експертизи документів. Показаний принцип 

отримання нової доказової інформації з досліджуваних апаратів і її впровадження в експертну 

практику.  

Обґрунтовано необхідність формування інформаційної бази з метою вивчення будови кодових 

малюнків або ідентифікаційних схем, визначення типів і видів, властивих певним маркам і моделям, 

встановлення змін (або їх відсутність) у часі ідентифікаційних кодових схем одного і того ж апарату і 

багато іншого. Без цього неможливо не тільки рішення експертних завдань, а й подальший пошук 

використаного для друку пристрою. 

При цьому відбір зразків також має свої особливості, які важливі для аналізу кодових 

малюнків і схем та формування бази даних. Окремо розглянуті проблемні питання, які виникають або 

можуть виникнуть при відборі зразків і складанні інформаційно-довідкової бази електрографічних 

апаратів. 

Ключові слова: кольорові електрографічні апарати, інформаційно-довідкова база, технічна 

експертиза документів. 

 

Аннотация. В работе приведен алгоритм отбора образцов продукции современных цветных 

электрографических аппаратов с целью создания информационно-справочной базы 

идентификационных кодовых схем для использования при проведении судебно-технической 

экспертизы документов. Показан принцип получения новой доказательной информации с исследуемых 

аппаратов и ее внедрение в экспертную практику.  

Обоснована необходимость формирования информационной базы с целью изучения строения 

кодовых рисунков или идентификационных схем, определение типов и видов, присущих 

определенным маркам и моделям, установление изменений (или их отсутствие) во времени 

идентификационных кодовых схем одного и того же аппарата и многое другое. Без этого невозможно 

не только решение экспертных заданий, но и дальнейший поиск использованного для печати 

устройства.  

При этом отбор образцов также имеет свои особенности, которые важны для анализа кодовых 

рисунков и схем и формирования базы данных. Отдельно рассмотрены проблемные вопросы, которые 

возникают либо могут возникнут при отборе образцов и составлении информационно-справочной базы 

электрографических аппаратов.. 

Ключевые слова: цветные электрографические аппараты, информационно-справочная база, 

техническая экспертиза документов. 
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Abstract. The paper presents an algorithm for sampling products of modern color electrographic 

devices with the purpose of creating an information and reference database of identification code schemes for 

use in forensic examination of documents. The principle of obtaining new evidentiary information from the 

devices under study and its introduction into expert practice is shown. 

The necessity of forming an information base for the purpose of studying the structure of code 

patterns or identification schemes, determining the types and types inherent in certain brands and models, 

establishing the changes (or their absence) in time of identification code patterns of the same apparatus, and 

much more. Without this, it is impossible not only to solve expert tasks, but also to search for the device used 

for printing. 

This sampling also has its own characteristics, which are important for the analysis of code patterns 

and diagrams and the formation of a database. Separately, the problematic issues that arise or may arise in the 

selection of samples and the compilation of the information and reference base of electrographic apparatuses 

are considered separately. 

Key words: color electrographic apparatus, information-reference base, technical expertise of 

documents. 

 

З розвитком сучасної копіювальної техніки, зокрема і кольорових 

електрофотографічних апаратів (далі КЕА) збільшується кількість експертиз 

кольорових електрофотографічних зображень: паперових грошей, документів, 

окремих реквізитів тощо. Але якщо визначення способу друку для експертів 

проблем не складає, то у вирішенні діагностичних, ідентифікаційних, 

класифікаційних чи ситуаційних завдань виникають значні труднощі. Це 

пояснюється тим, що до цього часу: не вивчені і не систематизовані ознаки 

окремих вузлів і деталей механізмів друкувальних пристроїв, які 

відображаються в документі; не зібрані зразки продукції цих апаратів, їх 

кодових малюнків та ідентифікаційних кодових схем; не розроблені схеми і 

методики досліджень зазначених зображень; відсутнє відповідне інформаційне 

забезпечення цього підвиду експертизи (експертизи кольорових 

електрофотографічних зображень) [1-25]. 

Одним із можливих шляхів вирішення вказаної проблеми є 

використання обліків кодових міток, які наносяться абсолютною більшістю 

КЕА. Як показала експертна практика, на сьогоднішньому етапі розвитку 

технічної експертизи документів використання кодових міток є самим 

ефективним методом при дослідженні кольорових електрофотографічних 

зображень, який дозволяє досить успішно вирішувати завдання 

ідентифікаційного, діагностичного, класифікаційного та ситуаційного 

характеру.  

Необхідність формування інформаційно-довідкових обліків кодових 

малюнків та ідентифікаційних кодових схем обумовлена, з одного боку, 

таємністю технології маркування та відсутністю у вітчизняних експертів 

офіційної інформації методичного характеру, приладів Bitmap System, Bitmap 

Analyzе, а з іншого боку, - можливістю самостійного виявлення, візуалізації та 

фіксації кодових точок в кольорових електрофотографічних зображеннях, а 

також можливістю систематизувати та групувати за певними ознаками кодові 

малюнки та ідентифікаційні кодові схеми. 
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Об’єктами, в яких виявлялися кодові мітки, були будь-які кольорові 

електрофотографічні зображення, отримані, як у межах досудового слідства, 

так і здобуті з різних джерел, для проведення численних експериментальних та 

аналітичних досліджень. При цьому, в окремих випадках, зображення могли 

бути навіть малої площі, адже окремо взята ідентифікаційна кодова схема має 

досить малі розміри (наприклад, апарати Хеrох — біля 8x15 мм, деякі моделі 

апаратів НР та Саnоn — біля 13x17 мм тощо) і багаторазово повторюється на 

використаному для друку аркуші (навіть поза межами зображень). 

Обліки потрібні, в першу чергу, для  формування інформативно-

методичної бази з метою вивчення алгоритмів побудови кодових малюнків чи 

ідентифікаційних кодових схем; визначення типів і видів, притаманних певним 

маркам та моделям; встановлення фактів змінності чи не змінності в часі 

ідентифікаційних кодових схем одного і того ж апарату; встановлення 

параметрів контролю; встановлення можливих функцій (принтер, копір, 

багатофункціональний пристрій) використаного апарату;  систематизації  

тощо. Без цього неможливо не тільки вирішувати експертні завдання, а і 

здійснювати подальший пошук використаного для друку КЕА.  

Збір зразків для обліків має свої особливості. Так, при відшуканні 

якихось випадкових кольорових електрофотографічних зображень (візитки, 

буклети, прайс-листи, різноманітні документи, посвідчення, дипломи тощо), як 

правило, невідомі марка та модель використаного КЕА. При спеціальному ж 

відібранні вільних чи експериментальних зразків треба встановлювати ту 

інформацію, яка має значення для аналізу кодових малюнків та 

ідентифікаційних кодових схем, формування обліків, особливо, про точні назву 

марки та моделі апарату. Дані про марку, модель та серійний номер апарату 

можна взяти зі стікера (таблички) на апараті, з технічного паспорту, облікових 

чи бухгалтерських документів як фірми, магазину чи установи, що реалізували 

цей апарат, так і фірми чи установи, що його придбали; із роздрукованих 

«Пробних сторінок друку», «Тестових сторінок», «Сторінок конфігурації» чи 

«Демо-сторінок», де своє відображення також можуть знайти дата та час 

друку. При цьому треба обов’язково встановити відповідність марки, моделі та 

серійного номеру на самому апараті та у вказаних документах. 

Вільні зразки можуть знаходитися не тільки за місцем знаходження 

самого апарату, а і в інших місцях (у замовників, адресатів, рекламних 

оголошеннях тощо). Складнощі у відборі достовірних зразків можуть 

виникнути і тоді, коли в даному офісі встановлено два і більше кольорових 

електрофотографічних апарати, особливо однакових моделей. Зразки, за 

можливості, треба відбирати за різні періоди, від часу встановлення апарату до 

самих «свіжих». Це обумовлюється особливостями алгоритмів побудови 

ідентифікаційних кодових схем, в структуру яких можуть входити дата та час 
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друку, можливо код продукту, код заводу-виробника, код регіону реалізації, 

код користувача тощо. Такі зразки дадуть змогу підтвердити: факт незмінності 

(чи змінності) ідентифікаційної кодової схеми; коду користувача; 

відображення дати та часу (особливо часу, оскільки години та хвилини часто 

не співпадають, отже існує вірогідність цю незмінну різницю підтвердити); 

встановлення можливого введення в зміст коду й іншої інформації; 

підтвердження факту справності апарату (перебування в робочому стані) тощо. 

Якщо за час експлуатації апарату на ньому друкувалися: «Пробні 

сторінки друку», «Тестові сторінки», «Сторінки конфігурації», «Сторінки 

стану розхідних матеріалів», «Сторінки стану мережі», «Демо-сторінки» і вони 

збереглися (за місцем знаходження встановленого апарату, місцем продажу, 

місцем проведення ремонту, місцем проведення сервісного обслуговування), то 

такі зразки слід вилучати в першу чергу. По таких сторінках можна точніше 

встановити їх достовірність, адже в багатьох з них може відображатися досить 

суттєва інформація про марку та модель апарату, його серійний номер, дату та 

час друку, кількість надрукованих сторінок тощо.  

Якщо апарат є багатофункціональним, то необхідно відшукувати, за 

можливості, зразки, надруковані на ньому і в якості копіювального апарату, і в 

якості принтеру, адже це може відображатися в ідентифікаційних кодових 

схемах. Якщо кольоровий лазерний принтер підключений до комп’ютерної 

мережі і завдання на друк надходять з різних комп’ютерів, необхідно шукати і 

відповідні зразки. 

В обов’язковому порядку повинні бути зафіксовані дата та час (з 

точністю до секунд), виставлені на внутрішньому годиннику чи на 

підключеному до принтера комп’ютері, і відповідність їх реальному місцевому 

часу. Ця обставина має суттєве значення для апаратів, в зміст коду яких 

входить дата та час друку (поки що ця функція встановлена лише для апаратів 

Хеrох). 

Експериментальні зразки відбираються слідчим в процесі здійснення 

слідчих дій, чи експертом на етапі проведення технічної експертизи 

документів, а інколи і в ході комп’ютерно-технічної експертизи. При цьому 

повинні бути відображені всі умови та обставини їх отримання. Слід зазначити, 

що у зв’язку зі специфікою системи маркування, режими роботи кольорового 

електрофотографічного апарату на кодові точки суттєво не впливає, тому не 

має принципового значення суворе дотримання аналогічних умов при відборі 

зразків. 

В якості експериментальних зразків найбільш доцільно відбирати 

«Пробні сторінки друку», «Тестові сторінки», «Сторінки конфігурації», 

«Сторінки стану розхідних матеріалів», «Сторінки стану мережі», «Демо-

сторінки», в яких може відображатися досить суттєва інформація про марку та 
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модель апарату, його серійний номер, дату та час друку, кількість 

надрукованих сторінок тощо.  

Крім того, в протоколі слідчої дії чи у висновку експерта повинно бути 

зафіксовано дату і час, виставлені на комп’ютері чи копірі, з яких здійснюється 

друк, та їх відповідність реальним даті і часу, оскільки між ними може бути 

певна відмінність. Встановлення факту відповідності чи невідповідності цих 

показників має особливе значення при дослідженні кодових міток, до складу 

яких входять дата і час друку. При цьому, встановлена невідповідність дасть 

можливість внести певну поправку в результат дослідження. 

Враховуючи можливе відображення в ідентифікаційних кодових схемах 

дати та часу друку, зразки відбираються з розривом в часі. Якщо апарат 

багатофункціональний, то експериментальні зразки необхідно відбирати при 

використанні цього апарату і в якості копіювального апарату, і в якості 

принтера. 

Отже, для ефективного функціонування інформаційно-довідкових обліків 

велике значення має достовірність зразків, тобто їх походження від точно 

встановлених марок та моделей апаратів. Без цього складно «прив’язувати» 

виявлені ознаки КМ та ІКС до певних марок та моделей, тобто здійснювати 

певну класифікацію. 

За період з 1998 до 2017 року в Черкаському НДЕКЦ МВС України 

накопичено значну кількість кодових малюнків та ідентифікаційних кодових 

схем (як з підроблених, так і не з підроблених об’єктів) різних марок та 

моделей багатьох кольорових електрофотографічних апаратів, обладнаних 

системою маркування проти підробок. 

N п/п Марка КЕА 

Кількість апаратів, з яких отримано зразки 

Загальна 

кількість 

зразків 

Кількість 

достовірних 

зразків 

Кількість зразків, 

достовірність 

яких не 

встановлена 

1 BROTHER 3 2 1 

2 CANON 86 20 66 

3 DELL 1 1 - 

4 DEVELOP 2 2 - 

5 EPSON 65 25 40 

6 GESTETNER 16 16 - 

7 HITACHI 2 - 2 

8 HP (Hewlett Packard) 274 84 190 

9 KYOCERA 7 1 6 

10 LANIER 5 2 3 

11 LEXMARK 6 4 2 

12 MINOLTA 313 83 230 

13 NRG 59 21 38 

14 OCE 2 2 - 

15 OKI 23 2 21 

16 RICOH 21 8 13 

17 SHARP 1 1 - 

18 TOSHIBA 8 3 5 

19 XEROX 355 51 304 
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20 

Вірогідно одна, але 

не встановлена 

марка 

5 - 5 

ВСЬОГО: 1254 328 926 

 

Різниця в кількості зразків різних марок апаратів обумовлена з одного 

боку поширеністю певних марок та моделей, а з іншого боку – можливістю 

отримати з них зразки. На жаль, походження значної кількості зразків  

(візитки, буклети, прайс-листи, різноманітні документи, посвідчення, дипломи 

тощо) достеменно не визначене, тому їх систематизація та групування 

здійснені на підставі ознак, встановлених в ході чисельних досліджень. З 

деяких апаратів зразки відбиралися неодноразово, протягом кількох років. 

На даний час ще не вдалося зібрати зразки апаратів таких марок, як: 

Agfa, Apple, GCC, Genicom, IBM, Ikon, Indigo, Infotec, Intec, Kodak, Konica, MB, 

Mita, Nachuatec, Olivetti, Panasonic, QMS, Rex-Rotary, Savin, Tally, Tally 

Genicom, Tektronix, Unit Copier, Utax, Xeicon. 

Проведеними дослідженнями та вивченням доступних інформаційних 

джерел встановлено, що абсолютна більшість КЕА обладнуються системою 

маркування проти підробок, і лише незначна частина КЕА такою системою не 

обладнані.  

При формуванні обліків, їх систематизації, групуванню та оцінці певних 

характеристик обов’язково повинна враховуватися наявність аналогів серед 

апаратів, коли одна фірма виготовляє під своєю торговою маркою КЕА іншої 

фірми, а також поглинання одних фірм іншими тощо. Наприклад, однією з 

найбільших компаній, Ricoh, у 1996 році було придбано концерн NRG 

International Limited, який об’єднує три торгові марки Nashuatec, Rex-Rotary та 

Gestetner. Тепер ці виробники мають прямий доступ до розробок Ricoh. У 

зв’язку з цим техніка, наприклад, Gestetner виробляється на заводах компанії 

Ricoh в Японії, Китаї та Європі і, відповідно, є 100% аналогом техніки Ricoh.  

Така ж ситуація і з американською фірмою Lanier, яка у 2001 році також була 

викуплена корпорацією Ricoh і на теперішній час випускає під своєю торговою 

маркою продукцію цієї корпорації. Послідуючі придбання Ricoh (2002 рік — 

Savin; 2004 рік — типографські підрозділи компаній Hitachi та IBM; 2006 рік 

— європейські підрозділи  компанії Danka Business Systems; 2008 рік - 

компанія IKON Office Solutions, Inc.; 2010 рік - компанія InfoPrint Solutions) 

зробили її одним із найпотужніших виробників копіювальної техніки. Отже, 

враховуючи ці та інші особливості, багато моделей однієї торгової марки, 

мають аналоги серед моделей інших торгових марок. Так, апарати марки Ricoh 

(Японія) у Великобританії випускаються під марками Infotec чи Nashuatec, а в 

Німеччині – під маркою Gestetner. Апарати компанії Canon в Італії 

випускаються під маркою Olivetti. Російські компанії Unit Copier,  МВ 

здійснюють продаж техніки Ricoh, Nashuatec та інших під власною торговою 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 2’ 2017 

 
54 

 

маркою, а у будь-якого апарату з наклейкою «МВ» є точний аналог серед 

Ricoh, Konica Minolta, Oki, Lexmark, Tektronix, QMS, Sharp та інших брендів.         

Перелік описаних аналогів досить великий і налічує сотні апаратів.  

У апаратів однієї марки можуть бути різні типи кодових малюнків та 

ідентифікаційних кодових схем, а у апаратів різних марок можуть бути 

однотипні.  Існування означених аналогів, які можуть утворювати однотипні 

ознаки, змушує з великою обережністю підходити до їх оцінки, визначення 

відповідних марок чи моделей апаратів і, в кінцевому результаті, визначити,  в 

якій таблиці мають розміщатися виявлені кодові малюнки та ідентифікаційні 

кодові схеми.  

Деякі приклади успішного використання інформаційно-довідкових 

обліків кодових малюнків та ідентифікаційних кодових схем. 

Вивчаючи ілюстрації в посібнику Комахи В. О. «Тактика попереднього 

дослідження криміналістичних об'єктів та призначення судових експертиз», було 

встановлено наступне. Кольорові ілюстрації виготовлені плоским офсетним 

друком. Разом з тим, в багатьох з них було виявлено частки барвника жовтого 

кольору, які за формою та розмірами були схожі на кодові точки, а їх 

сукупності – на ідентифікаційні кодові схеми. Подальший аналіз дав підставу 

припустити, що для підготовки поліграфічних ілюстрацій були використані 

кольорові електрофотографічні зображення з кодовими точками в них, а при 

наступному їх фотографуванні для виготовлення офсетних зображень 

посібника, кодові точки відтворилися. Таким чином в офсетних ілюстраціях 

були виявлені не реальні кодові точки, а їх репродукція. Аналіз відображених 

кодових точок дав змогу виокремити ідентифікаційні кодові схеми двох типів,  

порівняти їх з наявними обліками та встановити, що вони характерні для 

апаратів Konica Minolta  magicolor та Ricoh. 

З Кіровограда надійшли: 21 наклейка на мішки з будівельними сумішами 

Ceresit CE33 супер та 779 наклейок на мішки з будівельними сумішами Ceresit 

СМ11. Порівнянням з типовими кодовими мітками в інформаційно-довідкових 

обліках було встановлено, що вони надруковані на 2-х різних апаратах Konica 

Minolta magicolor .  

На експертизу було надано диплом доктора наук. На підставі раніше 

вивчених алгоритмів побудови ідентифікаційних кодових схем та зібраних 

протягом кількох років зразків, було встановлено, що диплом надруковано на 

кольоровому електрофотографічному апараті NRG C7425dn PCL 5c, зразки з 

якого відбиралися раніше та поміщалися в інформаційно-довідковому обліку. 

В кінці 2014 року на експертизу надійшли пачки цигарок «Parlament» з 

наклеєними на них акцизними марками. Дослідженням встановлено, що 

серійні номери марок надруковані на апараті марки Xerox DocuColor, його 

заводський номер 795918, дата друку 24.01.2014. 
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При формуванні та використанні обліків ще існує багато проблем. 

Наприклад, - при вивченні незрозумілих на даний час для дослідника кодових 

малюнків та ідентифікаційних кодових схем, особливо, якщо кількість їх 

недостатня. Але навіть в таких випадках обліки кодових малюнків, а особливо 

ідентифікаційних кодових схем, можна сформувати, навіть якщо достовірно 

невідомі орієнтація, точки відліку. Однак тоді виникне проблема однотипного 

виокремлення ідентифікаційних кодових схем різними експертами, від чого 

залежить і можливість формування єдиних узагальнених систематизованих 

обліків. Систематизація дасть змогу оперативніше проводити порівняння 

кожної нової кодової мітки із десятками чи навіть сотнями  таких міток, раніше 

поміщених в списки, уникнути повторного внесення до обліку одних і тих же 

міток.  

До проблем слід віднести також: відсутність повноцінних обліків 

достовірних зразків кодових малюнків та ідентифікаційних кодових схем 

багатьох марок чи моделей КЕА; відсутність даних про алгоритми побудови 

(структура, зміст закодованої інформації) ідентифікаційних кодових схем 

багатьох марок та моделей КЕА; відсутність автоматизованих систем 

виявлення, зчитування, фіксації, декодування та порівняння ідентифікаційних 

кодових схем; відсутність програмно-апаратних засобів для декодування 

кодових міток; відсутність належної співпраці з Європолом.  

Звичайно, марно очікувати, що всі ці проблеми можна буде швидко 

вирішити. Разом з тим, сформовані на сьогодні інформаційно-довідкові обліки, 

їх аналіз, вже зараз дозволяють досить успішно вирішувати чисельні експертні  

завдання.  

В принципі, існує можливість автоматизації вказаного обліку навіть  при 

відсутності спеціального програмного забезпечення Bitmap. Так, свого часу, 

від ЗАТ «ПАПИЛОН» (м. Міасс Челябінської області, Росія) було отримано 

інформацію про завершення розробки автоматизованої системи дослідження 

підроблених грошових купюр і документів за допомогою «жовтих міток» – 

«ПАПИЛОН-Блип». Вказана система покликана забезпечити: введення 

зображень зі сканерів, камер, файлів, баз даних; автоматичне виявлення 

кодових точок, кодових малюнків та ідентифікаційних кодових схем; 

автоматичне кодування ідентифікаційної кодової схеми; автоматичний пошук 

за базами даних; автоматичну фіксацію відповідних реквізитів грошових 

купюр: номіналу, серії, номеру; збереження в базі даних разом із супровідною 

інформацією: серійний номер та номінал купюри, дату вилучення, номер 

справи, серійний номер принтера тощо; пошук; перегляд експертом виявлених 

пар зображень ідентифікаційних кодових схем, прийняття рішення про 

наявність чи відсутність тотожності; передача в ПАПИЛОН РАСТР зображень 

з відповідними мітками для оформлення експертизи; вигрузка із масиву 
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записів для передачі в інші підрозділи. Зазначена система передбачає 

автоматичний та «ручний» режими роботи. 

Висновки. Кодові малюнки та ідентифікаційні кодові схеми, 

виокремлені з різних кольорових електрофотографічних зображень, 

дозволяють  сформувати інформаційно-довідкові бази, які є засобом 

дослідження алгоритмів побудови кодових міток, виокремлення суттєвих 

ознак, однотипного їх формування та ведення. Результати цієї роботи 

відкривають широкі можливості: ідентифікація КЕА при порівнянні із зразком, 

як правило, проблем не викликає; ідентифікаційний період стійкий та 

тривалий; ідентифікаційна кодова схема існує стільки, скільки існує саме 

зображення, а в кожному новому зображенні залишається незмінною протягом 

всього терміну роботи апарату; один раз встановлені в об’єкті кодовий 

малюнок та ідентифікаційна кодова схема зберігаються і можуть бути 

використані через необмежений період часу для чергового порівняння, а сам 

об’єкт вже не потрібен; можлива ідентифікація за відомим серійним номером, 

у випадку, коли можна розшифрувати серійний номер; можливе встановлення 

єдиного джерела походження абсолютно різних об’єктів дослідження; в 

багатьох випадках можна виокремити  групу апаратів чи їх моделей; при 

дослідженні зображень, отриманих на апаратах марки Xerox, в певних 

випадках вдається розшифрувати шість цифр серійного номеру (власне 

заводського номеру),  встановити дату та, з певною поправкою, час друку 

(години, хвилини) тощо.  

Таким чином, обліки не тільки інформаційно забезпечують технічну 

експертизу документів, а і дозволяють отримувати нову доказову інформацію, 

яку жодним з інших методів дослідження, які використовуються нині в 

експертній практиці, отримати було б проблематично або взагалі неможливо.  

Отже, з метою подальшого розвитку технічної експертизи документів, у 

тому числі розширення можливостей при дослідженні документів за 

допомогою кодових міток, необхідно продовжувати формування 

інформаційно-довідкових обліків ідентифікаційних кодових схем та утворених 

ними кодових малюнків; аналізувати алгоритми їх побудови; вдосконалювати 

методи та прийоми виявлення кодових точок; поповнювати та вдосконалювати 

інформаційно-методичну базу цього підвиду технічної експертизи документів; 

налагоджувати співпрацю та підтримувати контакти із зарубіжними фахівцями 

тощо.  
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УДК 343.985 

 Тимченко О. В., головний судовий експерт 

сектору дактилоскопічних видів досліджень та 

обліків відділу криміналістичних видів 

досліджень Миколаївського науково-

дослідного експертно-криміналістичного 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СУДОВО-ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ 

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКАЗОВОЇ БАЗИ З 

УРАХУВАННЯМ СВІТОВОГО ДОСВІДУ 

 

OPTIMIZATION OF FORENSIC EXPERT ACTIVITY ON THE BASIS OF 

IMPROVEMENT INFORMATION AND EVIDENCE BASIS WITH 

CONSIDERATION OF THE WORLD EXPERIENCE 

Анотація. В умовах європейської інтеграції доцільним є приведення критеріїв ефективності 

діяльності вітчизняних експертних установ до вимог світових стандартів. Запропоновано напрямки та 

критерії оптимізації судово-експертної діяльності за рахунок удосконалення збору інформаційно-

доказової бази, а саме: розвиток співробітництва з іноземними партнерами, напрямки подальшої 

європейської інтеграції в області судово-експертної діяльності, використання позитивного досвіду 

зарубіжних країн, поширення у практиці складання «психологічного портрету злочинця» саме на базі 

вітчизняних експертних установ, комп’ютеризація зазначеної процедури. Висвітлено питання 

підвищення ролі експертної профілактики як елемента діяльності вітчизняних експертних установ, що 

сприятиме попередженню кримінальних правопорушень.  

Ключові слова: оптимізація судово-експертної діяльності, інформаційно-доказова база, 

психологічний портрет злочинця, експертна профілактика. 

 

 

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 of 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 of forensic-expert activity. 

In the conditions of European integration, it is expedient to bring the criteria of 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 of 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 of 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 of 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 of 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 of efficiency of 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 of forensic expert activity, information and evidence base, world standards, 

psychological portrait of the offender, expert prevention. 

 

Постановка проблеми. Україні, як європейській державі, вкрай необхідно 

довести своїм іноземним партнерами, що вітчизняна правоохоронна система 

стабільна та прогресивна, і становить міцний фундамент для захисту прав кожної 

людини. Враховуючи європейський інтеграційний курс нашої держави, необхідно 

запроваджувати у практику світові стандарти, вимоги ЄС щодо функціонування 

правоохоронної системи. 

Криміналістика як наука «на передньому плані боротьби зі злочинністю» 

повинна завжди динамічно розвиватися, глобально використовуючи при цьому 

передові досягнення науково-технічного прогресу. В цьому контексті 

актуалізується судово-експертна та науково-методична діяльність працівників 

експертних установ, спрямована на вирішення завдань як кримінального, так і 

цивільного судочинства.  

Світова практика свідчить про значні здобутки в галузі криміналістичного 

забезпечення розкриття кримінальних правопорушень. Впровадження передового 

зарубіжного досвіду у сфері судово-експертної діяльності дозволить 

максимізувати збір інформаційно-доказової бази за мінімальний часовий термін 

після скоєння кримінального правопорушення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Передовий світовий досвід в 

області судово-експертної діяльності вже аналізувався в наукових працях такими 

вченими та практиками як Клименко Н. І., Матвєєвський О. В., Орлов Ю. Ю., 

Романенко Л. М., Яковенко О. П. та іншими. Питання ж впровадження окремих 

світових досягнень в практику діяльності експертних установ в Україні оглядалась 

вченими лише фрагментарно, що і актуалізує обрану тематику репрезентованої 

статті. 

Метою даної статті є аналіз окремих наукових підходів та досягнень 

передового світового досвіду в області криміналістичного забезпечення розкриття 

та розслідування злочинів та визначення на цій основі напрямків та шляхів 
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оптимізації судово-експертної діяльності з метою максимізації інформаційно-

доказової бази. 

Виклад основного матеріалу. Після свого реформування суспільство 

потребує від правоохоронної системи чітких змін, які б забезпечили права та 

свободи «всіх та кожного». Апріорі, що «доки існує злочинність у світі, доти й 

існує криміналістика».  

Функціонування експертних установ в державі може здійснюватися за 

принципами як централізації, так і децентралізації. На нашу думку, централізація 

в функціонуванні експертними установами призводить до монополії на 

проведення судових експертиз, що не дає право вибору ініціатору проведення 

експертизи, коли це необхідно для об’єктивності дослідження (наприклад, за 

необхідності призначення повторної експертизи). Конкуренція в будь-якій сфері – 

це «двигун» прогресу, в процесі судово-експертної діяльності це забезпечує 

об’єктивність дослідження, стимулює підвищення якості експертиз, дозволяє 

уникнути «подвійних стандартів». 

Федотов О. А. в підтвердження вказаної вище думки, зазначає, що 

монополізація в судово-експертній діяльності не сприятиме зміцненню довіри до 

висновків експертів. А централізація експертної діяльності зашкодить і засадам 

кримінального провадження, зокрема, принципу змагальності сторін та свободи в 

поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості [1, 

с. 45]. 

В нашій державі функціонують експертні служби в різних державних 

установах, які проводять судово-експертну діяльність згідно зі своєю 

спеціалізацією. Крім того, відповідно до чинного законодавства не виключається 

функціонування експертних установ на приватній основі та надання ними платних 

публічних послуг. Напрямок розвитку експертних установ в Україні вбачається у 

їх подальшій європейській інтеграції. Чим ефективніша та тісніша буде співпраця 

з іноземними партнерами в області судово-експертної діяльності, тим бурхливіше 

буде розвиток вітчизняної експертної служби. 

Крім того, не виключається, що українська експертна спільнота при 

подальшій глобалізації процесів європейської інтеграції, буде інтегруватись у 

склад загальноєвропейських експертних установ. В даному контексті доцільно 

максимально підготовити підґрунтя для зазначених процесів, щоб наші іноземні 

партнери були зацікавлені у співпраці. Безсумнівно, що необхідно адаптуватись 

саме до європейської моделі функціонування експертних установ, адже без цього 

буде складно ефективно співпрацювати на рівні одного європейського простору. 

Звісно, це не означає, що треба «копіювати», наприклад, англійську чи 

французьку модель. Доцільним вважається, в першу чергу, перейняття лише тих 

європейських цінностей в галузі судово-експертної діяльності, які необхідні для 

налагодження ефективної взаємодії з іноземними експертними установами. Це, 

перш за все, приведення судово-експертної діяльності до загальноєвропейських 

стандартів, високий професійний рівень суб’єктів спеціальних знань, якість та 
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об’єктивність проведених експертиз.  

Впровадження новітніх технологій та науково-технічних засобів в судову-

експертну діяльність актуалізується в період після реформування вітчизняної 

правоохоронної системи, коли все суспільство потребує від неї кардинальних 

позитивних змін. Використання найсучаснішого обладнання та прогресивних 

методик при проведенні експертних досліджень дозволить як об’єктивувати 

процес проведення експертиз, так і підвищити до максимуму їх результативність.  

В зазначеному контексті декларує свої погляди Клименко Н. І., яка 

стверджує, що реалізація інтеграції судово-експертної діяльності на 

міжнародному просторі приведе до гармонізації та удосконалення експертного 

національного законодавства, наукових основ експертизи, упровадження 

наукового досвіду інших держав, покращення програм підготовки експертів [2, 

с. 19]. 

Слід зазначити, вітчизняні розробники та вчені спрямовують свої наукові 

дослідження на удосконалення криміналістичних методів та науково-технічних 

засобів.  

Так, українськими вченими створено понад 10 засобів криміналістичної 

техніки, 7 з яких отримали патент України на винахід [3, с. 48].  

На жаль, як свідчать матеріали експертної практики, більшість вказаних 

розробок ще не знайшли свого глобального поширення. Причини в цьому 

об’єктивні: недостатнє матеріальне забезпечення, спрямування державних 

асигнувань на інші актуальні проблеми сьогодення (військовий конфлікт на 

Донбасі, агресія сусідньої держави тощо).  

Враховуючи вищевикладене, подальший напрямок удосконалення 

функціонування експертних установ в Україні вбачається в глобалізації процесів 

впровадження новел науково-технічного прогресу в судово-експертну діяльність, 

комп’ютеризація, накопичення і використання криміналістичної інформації та 

постійне підвищення професійності суб’єктів спеціальних знань. Декларовані цілі 

досягаються шляхом міжнародного співробітництва: проведенням міжнародних 

конференцій, зустрічей, обговорень, курсів підвищення кваліфікації, обміну 

криміналістичною інформацією, здійснення підготовки судових експертів згідно зі 

світовими стандартами, постійне вдосконалення ними своєї професійності.  

Одним з прогресивних напрямків розвитку експертних установ вважається 

впровадження у практику складання «психологічного портрету злочинця», 

позитивний досвід даної діяльності, висвітлений у статтях вчених [4; 5], на 

прикладі діяльності відповідних спеціалістів ФБР.  

Як відомо, в практиці розслідування кримінальних правопорушень існують 

випадки гострого дефіциту доказової інформації, коли слідова картина у вигляді 

ідеальних та матеріальних слідів мізерна, в даному аспекті актуалізується 

складання «психологічного портрету» ймовірного злочинця, що дозволило б 

здійснювати цілеспрямований розшук зловмисника, висувати версії, звужувати 

коло підозрюваних тощо.  
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Як стверджує Жерж Н. А.: «сьогодні науковці найчастіше розглядають 

питання складання психологічного портрета за слідами на місці вчинення 

кримінального правопорушення, але інформацію про особу можна отримати і з 

інших джерел, одним з яких є її усне мовлення» [6, с. 174]. Даний автор виділяє 

наступні стадії складання психологічного портрета в США: 

- стадія перша – збір інформації; 

- стадія друга – класифікація невідомого злочинця; 

- стадія третя – створення імовірнісної моделі особистості злочинця; 

- стадія четверта – пропозиції щодо стратегії захоплення; 

- стадія п’ята – розробка рекомендацій щодо тактики допиту злочинця [6, 

с. 177]. 

Таким чином, при побудові «психологічного портрету» здійснюється 

покроковий (поетапний) аналіз інформації відповідно до різних критеріїв, що 

дозволяє сформувати різносторонні ознаки особи злочинця, а саме: 

передбачуваний вік, раса, стать, сімейний стан, службовий статус, сексуальна 

зрілість, можливе кримінальне минуле, взаємини з жертвою, ймовірність скоєння 

кримінального правопорушення.  

Складання «психологічного портрету» має деяку схожість з «суб’єктивним 

портретом», але відмінність полягає в тому, що «психологічний портрет» містить 

різносторонню інформацію (криміналістичну, кримінологічну, психологічну 

тощо) про ймовірного злочинця, що дозволяє максимізувати цілеспрямований 

розшук. Дана інформація формується шляхом використання знань з психології, 

психіатрії, кримінології, психопатології та криміналістики. При використанні ж 

суб’єктивного портрету злочинця використовують здебільшого ознаки 

зовнішності. Доцільним є використання для розшуку злочинця суб’єктивного та 

психологічного портрету у комплексі.  

Актуальним питанням є і комп’ютеризація процесу складання 

«психологічного портрету». Такі комп’ютерні програми не замінюють спеціаліста, 

а лише орієнтують на вибір обґрунтованого рішення.  

Як доречно зазначає Фокіна А. А., що криміналістична характеристика, яка 

закладена в комп’ютерній програмі, не замінить слідчого, а лише спрямує його, 

озброївши його знаннями об’єктивно існуючих реалій [7, с. 19]. Теж саме 

стосується складання психологічного портрету, коли потрібно проаналізувати 

значний масив різносторонньої інформації про злочинців і конкретизувати її щодо 

окремого випадку скоєння кримінального правопорушення.  

Так, програмні комплекси для складання «психологічного портрету»  мають 

містити актуалізовану інформацію про злочинців за різноманітними критеріями 

(за прикладом досвіду США), вносячи до них відповідні дані. В свою чергу 

програма пропонує орієнтовний психологічний портрет злочинця.  

Таким чином, формування зазначених програм – це постійний процес 

накопичення криміналістичної, кримінологічної, психологічної та іншої 

інформації (про злочинців, способи та обстановку вчинення злочинів тощо), 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 2’ 2017 

 
62 

 

згідно з якою отримується кінцевий результат – психологічний портрет злочинця. 

Апріорі, що спеціалісти зі складення «психологічного портрету» повинні 

бути за освітою психологами, але області їх професійних знань досить широкі: 

криміналістичні, кримінологічні, психіатричні тощо. Крім того, необхідним є 

інформування підрозділів поліції про те, які можливості надає «психологічний 

портрет» ймовірного злочинця для розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень. Для цього доцільно проводити спільні семінари, конференції та 

зустрічі між працівниками підрозділів поліції та експертної служби за даною 

тематикою.  

Основним завдання криміналістики, окрім розслідування кримінальних 

правопорушень, є їх попередження. Максимізація ефективності функціонування 

вітчизняної правоохоронної системи, приведення її у відповідність зі світовими 

стандартами, детерміновано підвищенням ролі профілактичної діяльності. Світова 

практика свідчить про високий рівень ефективності профілактичної діяльності 

правоохоронців для боротьби зі злочинністю.  

Профілактична діяльність правоохоронців реалізується шляхом 

узагальнення, накопичення та використання криміналістичної інформації про 

причини різних проявів злочинності, про обставини, що сприяли вчиненню 

кримінальних правопорушень.  

Саме завдяки ефективним діям з попередження кримінальних 

правопорушень стає можливим уникнення негативних злочинних наслідків. В 

даному контексті актуалізується діяльність суб’єктів спеціальних знань з 

виявлення причин та обставин, які сприяли вчиненню кримінальних 

правопорушень (т. з. експертна профілактика).  

Слід зазначити, що тематика експертної профілактики не є новою в науці. 

Дане питання висвітлено в наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених. 

Так, Журавель В. А. досліджує питання експертної профілактики як 

складне системне утворення, фундамент якого становить діяльність експертів, 

котрі на базі своїх спеціальних знань виявляють причини вчинення кримінальних 

правопорушень [8, c. 36].  

Моїсєєв О. М. торкається питання технологічного підходу до експертної 

профілактики, який полягає у включенні до експертних технологій завдання із 

встановлення факту знищення, перекручування, фальсифікації слідів та ознак, а 

також встановлення інших обставин профілактичного характеру [9, с. 113]. 

Таким чином, в процесі судово-експертної діяльності виникають випадки, 

коли експерт при проведенні своєї професійної діяльності виявляє причини 

скоєння кримінального правопорушення. В даному випадку доцільним є надання 

зазначеної інформації правоохоронцям з метою реалізації профілактичної 

діяльності.  

Так, судовий експерт-баліст приходить до висновку, що зразки пістолетів 

певної конструкції легко переробити на вогнепальну зброю, або судовий експерт-

автотехнік встановлює, що ДТП сприяла невідповідність технічного стану 
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автомобілю; судовий експерт з напрямку ТЕД виявляє новий спосіб підробки 

грошей, судовий експерт-трасолог при проведенні експертизи встановлює 

невідомий раніше спосіб зламу замків тощо. Вказана інформація після проведення 

експертизи повинна надаватись правоохоронцям, які використовують її для 

попередження скоєння кримінальних правопорушень. 

Слід зазначити, що експертна профілактика не обмежується констатацією 

тих фактів, які експерт виявив при проведенні конкретної експертизи. Це, 

здебільшого, результат узагальнення експертної практики, накопичення та аналізу 

криміналістичної інформації про причини скоєння кримінальних правопорушень. 

Доцільним є надання підрозділам поліції інформації широкого формату, яка б 

містила як аналіз, так і пропозиції щодо її практичної реалізацій для 

попередження кримінальних правопорушень.  

Таким чином, в якості механізмів реалізації експертної профілактики 

можна запропонувати проведення аналізу різних фактів, що сприяли вчиненою 

кримінальних правопорушень, надання пропозиції стосовно їх усунення та 

інформування про це підрозділів поліції (інформаційним листом або проведенням 

спільних обговорень та нарад). В даному аспекті проявляється взаємодія служб 

для досягнення єдиної поставленої мети – боротьби зі злочинністю у всіх її 

проявах. Поширення даних функцій на експертні установи дозволить 

актуалізувати її діяльність в умовах функціонування нової правоохоронної 

системи. Крім того, це підвищить ефективність профілактичної діяльності 

підрозділів поліції, надасть їй нового рівню ефективності. 

Висновки. Вітчизняній правоохоронній системі після свого реформування 

вкрай необхідно доказати свою ефективність. Правоохоронні органи, перш за все, 

повинні бути гарантами захисту прав і свобод кожної людини, суспільства та 

держави, а потім – діючої влади, лише тоді вони отримають належний авторитет 

серед населення.  

В даному контексті актуалізується оптимізація судово-експертної 

діяльності, оснащення її найсучаснішим обладнанням, підготовка фахівців вищої 

категорії, перейняття найактуальніших здобутків розвинених країн та розробки 

співвітчизників в області криміналістики. Критерієм оптимізації виступає високий 

рівень ефективності судово-експертної діяльності, вилучення зі слідової 

інформації максимально можливого об’єму доказової бази за мінімальний часовий 

термін після скоєння злочину. 

Пропонуються наступні напрямки оптимізації судово-експертної 

діяльності: 

1. Подальший розвиток експертних установ на основі європейської 

інтеграції, співробітництва з іноземними партнерами в області судово-експертної 

діяльності, використання передового світового досвіду, постійний обмін 

інформацією, створення передумов для проведення судово-експертної діяльності в 

рамках єдиного європейського простору, відповідність загальноєвропейським 

стандартам, високий професійний рівень суб’єктів спеціальних знань. 
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2. Стимулювання наукових розробок в області криміналістики, 

глобалізації процесів впровадження новел науково-технічного прогресу в судово-

експертну діяльність, комп’ютеризація, ефективна взаємодія з правоохоронними 

органами, іншими експертними установами. 

3. Поширення у практиці діяльності експертних установ складання 

«психологічного портрету злочинця», інформування поліцейських підрозділів про 

можливості даної процедури для розкриття та розслідування кримінальних 

правопорушень, розробка комп’ютерних програм з метою оптимізації процесу 

створення психологічного портрету злочинця.  

4. Підвищення ролі профілактичної діяльності експертних установ. 

Зазначена діяльність буде проявлятися, по-перше, у тому, що експерт при 

проведенні експертизи виявляє причини та обставини, які сприяють вчиненню 

кримінальних правопорушень, та інформує про них поліцейські підрозділи. По-

друге, - це результат узагальнення експертної практики, накопичення та аналізу 

криміналістичної інформації про причини скоєння кримінальних правопорушень з 

метою підвищення ефективності попереджувальної діяльності правоохоронців. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ КОМПЛЕКСНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЧЕРКУ 

STATE AND PROSPECTS OF COMPLEX DIAGNOSTIC RESEARCHES  

OF HANDWRITING 

Анотація. Дана стаття розглядає питання сучасного стану та можливість розвитку 

комплексних діагностичних досліджень почерку. Автором наголошується, що почеркознавча 

експертиза є одним з затребуваних видів криміналістичних досліджень, отже швидкість і ефективність 

при вирішенні складних завдань у тій чи іншій ситуації багато в чому залежить від рівня застосування 

сучасних технічних засобів, тактичних прийомів тощо. Аналізом останніх досліджень і публікацій 

встановлено, що існуючі методики для вирішення певних почеркознавчих завдань у практичній 

діяльності експертами-почеркознавцями не використовуються через велику вірогідність отримання 

недостовірних результатів та потребують наявності текстів великого й середнього обсягу.  

На думку автора, комплексний підхід при вирішенні почеркознавчих задач, інтеграція знань та 

вдосконалення правової бази при організації та проведенні комплексних експертиз почерку мають 

допомогти подолати нестачу відомостей про досліджуваний об’єкт, правильно обґрунтувати 

експертний висновок та підвищити рівень його повноти і надійності.  

Ключові слова: комплексні діагностичні дослідження, почеркознавча експертиза, 

класифікаційні завдання. 

 

Аннотация. Данная статья рассматривает вопрос современного состояния и возможность 

развития комплексных диагностических исследований почерка. Автором подчеркивается, что 

почерковедческая экспертиза является одним из востребованных видов криминалистических 

исследований, а значит скорость и эффективность при решении сложных задач в той или иной 

ситуации во многом зависит от уровня использования современных технических средств, тактических 

приемов и т. д. Анализом последних исследований и публикаций установлено, что существующие 

методики для решения определенных почерковедческих задач в практической деятельности 

экспертами-почерковедами не используются ввиду большой вероятности получения недостоверных 

результатов и требуют наличия текстов большого и среднего объема.  

По мнению автора, комплексный поход при решении почерковедческих задач, интеграция 

знаний и усовершенствование правовой базы при организации и проведении комплексных экспертиз 

почерка должны помочь восполнить недостаток сведений об исследуемом объекте, правильно 

обосновать экспертный вывод и повысить уровень его полноты и надежности. 

Ключевые слова: комплексные исследования, почерковедческая экспертиза, 

классификационные задания. 

 
Abstract. This article considers the current state and the prospects of development of complex 

forensic handwriting diagnostic studies. 

The author has emphasized that handwriting expertise is one of the most demanded types of the 

forensic research, and therefore the speed and efficiency in solving complex problems in a given situation 

largely depends on the level of use of modern technical means, tactical techniques, etc. 

The expert activity in carrying out all the stages of expert research forms a certain system, and, 

therefore, has a complex character. 

This is manifested very clearly in the handwriting expertise, when for the correct interpretation of the 

handwriting there is a need to use a wide range of specialized knowledge, that is, a set of professional 

knowledge, skills and abilities obtained as a result of special education and / or work experience, that 

corresponds to the modern development of the law enforcement area, science, technology, art or craft, and is 

sufficient for the competent (qualified) solution to the questions in the range of interest of the investigation 
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officers or the court in a particular casework. 

Analysis of recent studies and publications indicates that existing methods for solving certain 

handwriting tasks in handwriting experts practice are not used in a view of the high probability of obtaining 

unreliable results and require the availability of large and medium volume texts. 

It is the author's opinion that a complex approach to the handwriting problems solution, the 

knowledge integration and the improvement of the legal framework in the organization and conduct of 

complex handwriting expertise should help fill the lack of information about the investigated object, correctly 

substantiate the expert conclusion and improve its completeness and reliability. 

Key words: complex research, handwriting expertise, classification tasks. 

 

Постановка проблеми. Почеркознавча експертиза виступає одним з 

основних досліджень, здатних вчасно і ефективно вирішити проблемні 

питання, що виникають під час провадження у процесах: адміністративних, 

господарських, кримінальних чи цивільних. Швидкість і ефективність 

вирішення складних завдань судочинства у тій чи іншій ситуації багато в чому 

залежить від рівня застосування сучасних технічних засобів, тактичних 

прийомів, а також усіх рекомендацій науки експертології.  

Діяльність експерта має системний характер. Усі стадії експертного 

дослідження конкретного об’єкта, всі технічні операції і прийоми, які при 

цьому використовуються, не є випадковим поєднанням. Вони утворюють 

певну систему. Системність експертного дослідження означає серед іншого те, 

що воно має комплексний характер. Яскраво проявляється ця ознака у 

почеркознавчій експертизі. Навіть досвідченим експертам-почеркознавцям 

інколи не під силу правильно розтлумачити почерк. Виникає потреба у 

використанні широкого спектру спеціальних знань, тобто такої сукупності 

професійних знань, навичок та вмінь, які отримано в результаті спеціальної 

освіти та/або досвіду роботи, що відповідає сучасному розвитку галузі 

правозастосування, науки, техніки, мистецтва або ремесла, і є достатньою для 

проведення відповідними суб’єктами компетентного (кваліфікованого) 

вирішення питань, які цікавлять слідство чи суд в конкретному провадженні 

(справі) [1, с. 114]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізом останніх 

досліджень і публікацій встановлено, що найбільш розповсюдженими серед 

класифікаційних завдань судової експертизи на практиці є завдання щодо 

встановлення статі виконавця тексту. Існуюча для вирішення такого завдання 

методика Каюнова О. Н., Сахарової Н. Г., Смирнова А. В. [2] зі встановлення 

статі виконавця за середньовиробленим почерком у практичній діяльності 

експертами-почеркознавцями не використовується через велику вірогідність 

отримання недостовірних результатів. До того ж, названа методика 

застосовується лише при можливості дослідження текстів великого й 

середнього обсягу. На практиці така можливість трапляється не часто. 

Навпаки, потрібно вирішувати класифікаційні завдання за наявності записів, 

значно менших за обсягом. Може бути використана і методика визначення 

статі виконавця коротких рукописних текстів [3]. Також існує модифікована 
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методика, яка запропонована для використання в експертній практиці для 

встановлення статі виконавця. Це експертна диференціація рукописів на 

чоловічі та жіночі, яка була вперше опублікована у вигляді Методичного листа 

у 1968 році, розроблена Всесоюзним науково – дослідним інститутом охорони 

суспільного порядку і опублікована (але розрахована на дослідження 

високовиробленого почерку) [4]. Однак, основним їхнім недоліком є 

трудомісткість і необхідність чіткого дотримання усіх зазначених у методиках 

умов. Інформативні ознаки, викладені у переліках методик, при розробці цієї і 

раніше згаданої, вибирались без урахування системи рухів виконавця письма і 

представлені в якісно-описовій формі. Означене впливає на однозначність і 

точність виділення окремих ознак виконавця письма. 

Метою даної статті є вивчення стану та означення перспектив 

комплексних діагностичних досліджень почерку. 

Виклад основної інформації. Відомо, що скільки існує людей, стільки є 

й різних почерків. Почерк, властивий людині, може бути показником її 

розумових здібностей, охайності, добропорядності, або ж вказувати на 

наявність у людини хворобливого стану, психічних розладів. Наші 

спостереження показують, що в результаті дослідження почерку інколи 

можливо приблизно визначити основний вид діяльності його власника. 

Загальна методика дослідження при цьому спрацьовує не завжди. Інколи 

власниками каліграфічних почерків виявляються люди, які не мають вищої 

освіти, а мають лише середню базову або й не повну середню освіту. Разом з 

тим далеко некаліграфічні почерки людей, що допускають граматичні помилки 

на письмі, належать серйозним науковцям, які більше приділяють уваги 

висвітленню теми, аніж звертають увагу на власне процес письма. Проведені 

дослідження закономірностей формування індивідуальності почерку показали, 

що у набутті навички письма приймає участь безліч функціональних систем 

організму, які знаходяться у взаємодії, і на які впливають найрізноманітніші 

зовнішні причини.  

Досить часто експертам-почеркознавцям доводиться вирішувати 

неідентифікаційні завдання. Працюючи лише з об’єктом дослідження та з 

інформацією, що міститься в матеріалах досудового розслідування, постає 

можливість встановити спочатку групову належність почерку, наприклад, 

звузивши коло підозрюваних осіб, а в подальшому дозволяє розпізнати ті чи 

інші характеристики особи невідомого виконавця. Ця група завдань тяжіє до 

завдань ідентифікаційного характеру, але, оскільки вона має відмінності від 

останньої, то її справедливо виділяють у самостійну групу – класифікаційних. 

Виконання таких завдань дозволяє виявити ознаки, притаманні виконавцеві 

письма.  

Важливим моментом проведення експертного дослідження є пізнання 
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явищ, обставини, що супроводжували процес письма. Враховуючи це, вчені-

криміналісти визначають шляхи встановлення можливості за почерком 

дізнатися про загально-фізичні властивості, професійну належність, 

психологічний стан виконавців текстів. Для позначення цього напряму 

досліджень використовують грецькі слова «графо» (писати) і «логос» (поняття, 

думка, знання, вчення, наука), що в цілому називається графологією. 

Підтримуємо думку В. О. Маркусь, який зазначає, що сучасна графологія не 

тільки вдосконалює підходи до аналізу почерку, а й широко використовує дані 

інших наук: медицини, математики, психології, філології, фізіології тощо [5, 

с. 163]. 

Експерти-почеркознавці мають нагальну потребу у використанні в своїй 

роботі сучасних досягнень графологів. За їх допомогою можуть бути розв’язані 

складні завдання ідентифікаційного і неідентифікаційного (діагностичного) 

характеру, зокрема, зі встановлення факту незвичайного стану під час 

виконання рукопису. Аналіз представленого об’єкту дослідження дозволяє 

скласти уявлення про внутрішній стан автора тексту, зокрема той, що 

пов’язаний із віковими змінами організму, переохолодженням, перегрівом, 

алкогольним або наркотичним сп’янінням, втратою зору, фізичною втомою 

тощо. Графологія допомагає встановити і дослідити способи свідомої зміни 

свого почерку, мету та завдання, яке ставив перед собою виконавець рукопису, 

навмисно змінюючи свій почерк.  

Одними із пріоритетних вважаємо комплексні діагностичні дослідження 

почерку на основі інтеграції знань різних галузей, що сприяє виявленню нових 

доказів, які можуть бути досліджені лише на основі цих знань. Вирішення 

діагностичної задачі, що має багатоступеневу структуру, яка передбачає 

перехід у пізнанні від загального до часткового, базується на рівневому 

принципі. Кожний наступний етап діагностичного процесу є необхідним 

доповненням до попереднього, подальшим його розвитком і поглибленням. 

Так, щоб вирішити діагностичну задачу, кінцевою метою якої є розпізнавання 

конкретних «збиваючих» факторів або їхньої певної групи, експерт перш за все 

повинен встановити факт незвичності письма у досліджуваному об’єкті, а 

потім розпізнати, чи є ця незвичайність для даного виконавця звичною 

(постійною) або тимчасовою і визначити різновидність «збиваючих» факторів. 

З таких позицій комплексність експертних досліджень почерку 

характеризується перш за все необхідністю використання спеціальних знань 

суміжних наук для вирішення експертного завдання, котре неможливо 

вирішити шляхом застосування знань будь-якої однієї галузі. 

Комплексне експертне дослідження властивостей одного й того самого 

або декількох об’єктів проводиться з урахуванням мети і вирішення завдань 

самостійних експертиз. Комплексні експертизи можуть проводитися лише за 
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умов, коли в дослідженні беруть участь не менше двох експертів, кожний з 

яких діє в сфері своєї компетенції. Фактично, компетенція кожного з експертів 

має дещо абсолютний, але разом з тим обмежувальний характер. Абсолютний 

проявляється в тому, що кожен експерт готує висновок від свого імені на 

підставі досліджень, проведених ним особисто. Обмежувальний проявляється в 

тому, що кожен експерт несе відповідальність за підготовлений ним висновок у 

встановленому законом порядку.  

Судове провадження у будь-якій справі, пов’язане з дослідженням 

речових доказів, якими виступають різні документи з рукописними текстами, 

вирішує завдання встановлення даних щодо особи їх автора та виконавця за 

ознаками писемного мовлення й почерку. Необхідність у таких дослідженнях 

виникає у випадках, коли потрібно ідентифікувати конкретну особу, розшукати 

або зменшити коло осіб, серед яких доцільно шукати особу – фактичного 

автора та/або виконавця рукописного документа. Така практика розширення 

меж судово-експертної діяльності сприяє використанню судових експертиз як 

одного з найбільш ефективних способів встановлення істини з питань, що є 

предметом доказування в досудовому та судових провадженнях.  

Впродовж багатьох років існування судової експертизи відбувається 

процес диференціації (розділу) наукових знань, виділення класів, родів, видів 

судових експертиз. Разом з тим відбувається і взаємопроникнення наукових 

дисциплін. Постає така необхідність під час вирішення питань, що стосуються 

суміжних галузей знань. Дослідження, проведені на основі інтеграції знань, 

допомагають подолати нестачу відомостей про досліджуваний об’єкт, 

правильно обґрунтувати експертний висновок, а в цілому – підвищити рівень 

його повноти й надійності.  

Головною умовою комплексної (діагностичної) експертизи почерку 

виступає структурна єдність об’єкта дослідження. Така ознака судової 

експертизи почерку проявляється у вирішенні питань, спільних для 

криміналістичного авторознавства та почеркознавства. Зокрема, такі завдання, 

як авторство і виконання рукописного тексту, встановлення соціально-

демографічного та психологічного портрета автора й виконавця рукописного 

тексту, їх ідентифікація. 

Найкращими для діагностики почерку є такі види письма, коли людина 

не контролює сам процес виконання літер, а тому розкриває в них особливості 

свого характеру, проявляє умови написання літер. Як відомо, є загальні ознаки 

почерку, такі, як розмір, нахил, тощо. Їх людина може навмисно змінювати. Не 

контролюємо ми кут, під яким тримаємо прилад для письма, точку, з якої 

починаємо писати та закінчуємо писати літеру. Тобто те, що ми виконуємо 

механічно, що виробилося у нас протягом років життя. 

На сучасному етапі існує необхідність більш глибокого пізнання 
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криміналістичної сутності письма та відображення цих відомостей у 

відповідній нормі закону. Визначені питання чіткої організації проведення 

комплексних експертиз нерозривно пов’язані з проблемою їх законодавчої 

регламентації. Загальні засади встановлюються окремими положеннями 

галузевого процесуального законодавства, що регулює різні сфери 

вітчизняного судочинства. Такі процесуальні норми суттєво різняться між 

собою. Так, чинний КПК України не має нормативної регламентації порядку 

проведення комплексних експертиз. Лише у ст. 101 КПК України передбачено 

можливість залучення кількох експертів та їх право скласти один висновок або 

окремі висновки. Водночас, в цивільному процесуальному законодавстві 

передбачена можливість призначення комплексної експертизи у ст. 149 ЦПК 

України. Вказаною процесуальною нормою встановлено, що комплексна 

експертиза проводиться не менш як двома експертами різних галузей знань або 

різних напрямів у межах однієї галузі знань. Аналогічні положення встановлені 

у адміністративному судочинстві у ст. 84 КАС України. Господарський 

процесуальний кодекс України і Кодекс України про адміністративні 

правопорушення не мають окремих норм, що передбачали б проведення 

комплексної експертизи. 

Висновки. Виходячи з викладеного, приходимо до висновку про те, що 

сьогодні в Україні існують очевидні прогалини у єдиній законодавчій 

регламентації проведення комплексної судової експертизи, в тому числі 

дослідження почерку. Не зважаючи на очевидну внутрішню тотожність 

сутності комплексної експертизи, проблеми, що виникають під час 

призначення й проведення комплексних експертиз, практично однакові. Не 

враховується спільність предметів і об’єктів дослідження для різних галузей 

знань, взаємне використання методів дослідження, термінологічного і 

понятійного апарату. У зв’язку з цим проводяться дослідження в межах різних 

родів і класів експертиз експертами різних спеціальностей або вузької 

спеціалізації, які формують спільний висновок. Втрачається дорогоцінний час і 

піддаються сумніву результати таких досліджень. 

На наш погляд, перспективною у даному напрямку є необхідність 

вдосконалення правової бази для організації та проведення комплексних 

експертиз почерку, загальна логічна схема проведення яких полягає в тому, що 

досліджуваний об’єкт (завдання) логічно розчленовується на необхідну 

кількість елементів, кожен з яких досліджується самостійно окремим 

експертом, а узагальнення результатів і підготовка загального висновку 

здійснюватиметься лише з використанням результатів усіх експертних 

досліджень.  
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ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ОБ’ЄКТ  

СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА:  

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 

COMPARATIVE LEGAL RESEARCH AS AN OBJECT OF FORENSIC 

EXPERTISE IN THE FIELD OF COPYRIGHT:  

A METHODOLOGICAL ASPECT 

 

Анотація. Стаття присвячена висвітленню методологічних аспектів порівняльно-правових 

досліджень як об’єктів судової експертизи у сфері авторського права. Наголошується, що відповідні 

порівняльно-правові дослідження стали тематикою численних науково-дослідних робіт (НДР), 

дисертаційних досліджень, монографій, інших наукових творів. Разом із тим, категорія «порівняльно-

правове дослідження», завдання таких досліджень, а також визначені критерії, які дозволяють 

кваліфікувати порівняльно-правові дослідження як об’єкти авторського права та, відповідно, об’єкти 

судової експертизи, на сьогодні відсутні. 

Розкриваються парадигма буття порівняльного правознавства як універсального методу 

досліджень та самостійної галузі юридичних знань. Підкреслюється необхідність формулювання 

висновків і положень таких досліджень з огляду на потреби правотворчої та правозастосовної 

практики. 

Обґрунтовуються концептуальні положення про сутність, зміст і кваліфікуючі ознаки 

порівняльно-правових досліджень як об’єктів судової експертизи і експертних досліджень у сфері 

авторського права, а також формулюються основні кваліфікуючі ознаки порівняльно-правових 

досліджень як об’єктів авторського права. 

Ключові слова: порівняльно-правове дослідження, порівняльно-правовий метод, авторське 

право, об’єкт авторського права, судова експертиза у сфері авторського права. 

 

Аннотация. Статья посвящена освещению методологических аспектов сравнительно-

правовых исследований как объектов судебной экспертизы в сфере авторского права. Отмечается, что 

соответствующие сравнительно-правовые исследования стали темой многочисленных научно-

исследовательских работ (НИР), диссертационных исследований, монографий, других научных 

произведений. Вместе с тем, категория «сравнительно-правовое исследование», задачи таких 

исследований, а также определенные критерии, позволяющие квалифицировать сравнительно-

правовые исследования как объекты авторского права и, соответственно, объекты судебной 

экспертизы, на сегодня отсутствуют. 

Раскрываются парадигма существования сравнительного правоведения как универсального 

метода исследований и самостоятельной отрасли юридических знаний. Подчеркивается необходимость 

формулирования выводов и положений таких исследований, учитывая потребности правотворческой и 

правоприменительной практики. 
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Обосновываются концептуальные положения о сущности, содержании и квалифицирующие 

признаки сравнительно-правовых исследований как объектов судебной экспертизы и экспертных 

исследований в области авторского права, а также формулируются основные квалифицирующие 

признаки сравнительно-правовых исследований как объектов авторского права. 

Ключевые слова: сравнительно-правовое исследование, сравнительно-правовой метод, 

авторское право, объект авторского права, судебная экспертиза в сфере авторского права. 

 
Abstract. This article is devoted to highlighting the methodological aspects of comparative legal 

research as objects of forensic expertise in the field of copyright law. It is noted that relevant comparative legal 

studies became the subject of numerous research work, dissertation research, monographs, and other scientific 

works. At the same time, the category of «comparative legal research», the task of such studies, as well as 

certain criteria that allow the qualification of comparative legal studies as objects of copyright and, 

consequently, objects of forensic expertise, are currently absent. 

In this article the paradigm of being comparative law as a universal method of research and an 

independent branch of legal knowledge is revealed. It is emphasized the need to formulate the conclusions and 

provisions of such studies in view of the needs of law-making and law-enforcement practice. 

The conceptual provisions on the essence, content and qualifying features of comparative legal 

research as objects of forensic expertise and expert research in the field of copyright are substantiated, as well 

as the main qualifying features of comparative legal research as the objects of copyright are formulated. 

In particular, it is concluded that such qualifying features of comparative legal research - objects of 

copyright are: their compliance with the goals and objectives of the research, discrete disclosure of their 

essence and content in the subject of research, using a sufficient information base; use of the original 

methodology of scientific research, which systematically combines various methods, but with dominance in 

the study of the comparative-legal method; creative character and compliance with the requirements of novelty 

and originality, the lack of borrowings from other works; availability of independent conclusions, provisions 

and proposals for improving specific aspects of law-making and law enforcement activities; expression in an 

objective form (scientific report, monograph, educational publication, scientific publication, etc.), etc. 

Key words: comparative legal research, comparative legal method, copyright law, object of 

copyright, judicial expertise in the field of copyright law. 

 

Постановка проблеми. Право на свободу творчості і захист її результатів є 

одним із основоположних прав людини і громадянина, установлених і 

гарантованих Конституцією України. Так, частина перша ст. 54 гарантує 

громадянам «свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, 

захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних 

інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності» 

[1]. Основний Закон у частині другій ст. 54 також гарантує кожному громадянину 

«право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може 

використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими 

законом» [1]. 

Реалізація відповідного конституційного права людини сприяє розвитку 

освіти, науки і творчості у різноманітних формах вираження. Якщо брати наукові 

дослідження, зокрема, дослідження в галузі правової (юридичної) науки, то 

трендом кін. XX – поч. XXI ст. стала поява значної кількості порівняльно-

правових досліджень – монографій, статей, науково-дослідних робіт (НДР) тощо. 

Фактично від 10% до 20% дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і 

доктора юридичних наук мають в своїй назві словосполучення «порівняльно-

правовий аспект …», «порівняльно-правовий аналіз …» тощо. Годі й порахувати, 

скільки фундаментальних і практично-прикладних НДР, виконаних за кошти 

Державного бюджету, а також за рахунок інших коштів, не заборонених законом, 

визначені як «порівняльно-правові». 
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Подібний тренд у правових дослідженнях, на нашу думку, є цілком 

об’єктивним і виправданим. По-перше, порівняльне правознавство є 

універсальним і найбільш давнім методом пізнання. Адже, як зазначав А. Саідов, 

«порівняння – невід’ємна складова людського пізнання» [13, с. 39]. По-друге, нині 

можемо констатувати, що порівняльне правознавство утвердилося не лише як 

ключовий метод юридичних досліджень, а й як перспективна правнича наука. 

Вивчення зарубіжного та міжнародного досвіду правотворчої та 

правозастосовної діяльності дозволяє знайти раціональні вирішення складних 

завдань національного державотворення та правотворення, а також упередити 

помилки і контрпродуктивні рішення. До того ж, реалізація Угоди про асоціацію 

України з ЄС засвідчує важливість порівняльно-правових досліджень для 

вибудови ефективних механізмів євроінтеграції України. 

Але не завжди словосполучення «порівняльно-правове дослідження …» є 

гарантією оригінальності та новизни такого наукового твору, його належної 

якості. Врешті, постає питання про результати такого дослідження, їх значення 

для удосконалення правового регулювання досліджених правових явищ, статусів, 

режимів тощо. І гострим залишається питання про те, чи відповідає в назві твору 

словосполучення «порівняльно-правове дослідження …» сутності та змісту самого 

твору?         

Таким чином, питання про сутність, зміст і кваліфікуючі ознаки 

порівняльно-правових досліджень як об’єктів судової експертизи і експертних 

досліджень у сфері авторського права, а також формулювання основних 

кваліфікуючих ознак порівняльно-правових досліджень як об’єктів авторського 

права, на наш погляд, залишається відкритим і вимагає свого вирішення. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематика порівняльно-

правових досліджень залишається традиційною для юридичної науки XX-XXI ст. 

Про це свідчать роботи таких відомих учених-компаративістів минулого століття 

як Р. Давід, Ж. Камілла-Спінозі, М. Марченко, Є. Петерсон, М. Рейнстайн, Ю. 

Тихоміров, К. Цвайгерт та ін. Юридична компаративістика отримала свій 

належний розвиток і в сучасній українській юридичній науці. Насамперед у 

роботах О. Кресіна, Ю. Волошина та ін. 

Одночасно з цим, літературні твори наукового характеру привертають 

увагу науковців у сфері судово-експертної діяльності (Н. Бегуш, Н. Кісіль тощо). 

Хоча порівняльно-правові дослідження як об’єкт судової експертизи у сфері 

авторського права до сьогодні залишаються малодослідженою проблематикою. 

Формулювання мети дослідження. Метою цього дослідження є 

обґрунтування концептуальних положень про сутність, зміст і кваліфікуючі 

ознаки порівняльно-правових досліджень як об’єктів судової експертизи і 

експертних досліджень у сфері авторського права, а також формулювання 

основних кваліфікуючих ознак порівняльно-правових досліджень як об’єктів 

авторського права. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до пунктів 1 і 7 частини першої 
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ст. 92 «права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод …; 

правовий режим власності;» встановлюються виключно законами України [1]. 

Спеціальним законом, який регулює відповідні суспільні відносини, є Закон 

України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. 

Згідно зі ст. 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права», 

об’єктами авторського права, зокрема, є літературні письмові твори 

белетристичного, публіцистичного, наукового (виділено авторами), технічного 

або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо), виступи, лекції, промови, 

проповіді та інші усні твори, драматичні, музично-драматичні твори, 

пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх 

постановки, похідні твори, збірники творів, збірники обробок фольклору, 

енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за 

умови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або 

упорядкуванням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять 

до них як складові частини [2]. 

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» 

(далі – Закон) охороні підлягають всі твори, зазначені у частині першій вище 

наведеної статті, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не 

завершені, в друкованому вигляді мовою оригіналу на паперовому або 

електронному носії, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети (освіта, 

інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо), правова охорона яких 

поширюється тільки на форму їх вираження. 

Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на 

форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, концепції, теорії, 

принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, відкриття, навіть 

якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі [2]. 

Не є об'єктом авторського права видані органами державної влади у 

межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, 

адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні 

стандарти тощо) та їх офіційні переклади (пункт в), частина перша ст. 10 

Закону). 

Згідно зі ст. 1 Закону, автором твору є «фізична особа, яка своєю творчою 

працею створила твір». Автор твору є первинним суб’єктом авторського права 

(частина перша, ст. 11 Закону). 

У свою чергу, «Великий тлумачний словник української мови» визначає, 

що твір – це сукупність ідей, думок, міркувань, образів, наукових положень, 

оцінок, висновків, пропозицій тощо, які виникли в процесі творчої діяльності 

автора і знайшли свої відображення у певній об’єктивній формі [5]. 

У «Великому енциклопедичному юридичному словнику» твір також 

визначається як «результат творчої діяльності, якій притаманна унікальність, 

неповторність, новизна. … Будь-яка створена автором робота в галузі науки, 

літератури чи мистецтва підлягає охороні як твір згідно з чинним законодавством 
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України» [4]. 

Отже, можна зробити висновок, що літературний твір визнається об’єктом 

авторського права, якщо він має певні, встановлені законом, ознаки, а саме:  

а) творчий характер;  

б) вираження в об’єктивній формі. 

Необхідність наявності творчої складової в творі законодавець розкриває 

через визначення у ст.1 Закону поняття «автор»: «…фізична особа, яка своєю 

творчою працею створила твір». Отже, саме ознака творчості відрізняє твори, які є 

об’єктами авторського права, від тих, що є результатом виключно технічної 

роботи. При цьому, цей результат творчості має бути створений інтелектуальними 

(творчими) зусиллями самого автора. 

Гаврилов Е.П. у своїй праці: «Оригінальність як критерій охорони об’єктів 

авторського права» відзначає, що в авторському праві критерій творчості певною 

мірою розкривається через поняття «оригінальність» [7]. Щодо змісту категорії 

«оригінальність», то в «Словнику української мови» поняття «оригінальний» 

розкривається через значення: «1. Який не є копією або підробкою чого-небудь; 

справжній, автентичний. 2. Який привертає до себе увагу своєю незвичайністю, 

своєрідністю» [14, с. 744]. 

Як зазначає В. Мельников, відповідно до судової практики більшості країн 

світу, твір визнається оригінальним, якщо він задовольняє двом критеріям: а) 

відсутності копіювання твору та б) наявності творчих зусиль, що проявлені 

автором при його створенні [10, с. 46]. 

Оригінальний літературний твір містить самостійні елементи, які є 

об’єктивним вираженням творчої діяльності автора. Оригінальність та творчий 

характер літературного твору наукового характеру проявляється у виражені змісту 

твору оригінальними мовними засобами та відсутності недобросовісного 

запозичення оригінальних елементів раніше створених творів, які є об’єктами 

авторського права.  

Поняття «форма» у науково-методичній літературі відрізняється своєю 

багатозначністю. Зокрема, С. І. Ожегов визначав форму, як «спосіб існування 

змісту, що є невіддільним від нього і який слугує його вираженню» та «сукупність 

прийомів та засобів вираження художнього твору». У словнику «Латинско-

російський словник» І. Х. Дворецький наводить наступні значення поняття 

«forma»: вид, образ; зовнішність; краса; зображення, малюнок, фігура, образ; 

характер, влаштування, організація, образ». 

Отже, під «формою твору» слід розуміти сукупність прийомів та засобів 

вираження твору, що обумовлені певним змістом та характеризують його 

зовнішню сторону. Тобто, зовнішньою формою у творі характеризуються ознаки 

твору у просторі або на площині, форма – це зовнішнє вираження конкретного 

змісту, спосіб його об’єктивного існування в тому чи іншому вигляді, його 

зовнішній вираз, який сприймається органами чуття людини. 

Для визначення критеріїв, за якими результат інтелектуальної діяльності 
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людини може бути віднесений до «галузі науки» необхідно зазначити наступне. 

Свого часу Ректор Університету Св. Володимира М. Ренненкампф у статті 

«Про наукові методи і способи вивчення права», наведеній у «Юридичній 

енциклопедії» (1889 р.), писав: «Наука є сукупністю пізнань про закони, що 

керують явищами реального світу. Користь і панування не завжди є 

безпосередніми і прямими цілями наукових знань. Дослідник, починаючи свою 

працю, не може знати, куди його приведуть факти, і в який зв’язок він мусить 

поставити свій предмет з іншими явищами. Але відкриваючи закони явищ, наука 

служить разом із тим користі та владі людини, оскільки дає їй можливість 

управляти явищами і пристосовувати їх до умов та успіхів свого життя» [12, 

с. 421]. 

На сьогодні «Великий тлумачний словник сучасної української мови» 

визначає поняття «науки» як «однієї з форм суспільної свідомості, що дає 

об’єктивне відображення світу; система знань про закономірності розвитку 

природи і суспільства та способи впливу на навколишній світ», та «окрема галузь 

цих знань» [5]. У свою чергу, поняття «галузь» тлумачиться в згаданому Словнику 

як «певна ділянка виробництва, науки і т. ін.», а також «сукупність підприємств і 

організацій, що характеризуються спільністю ознак виробничо-господарської 

діяльності». 

«Великий енциклопедичний юридичний словник» визначає науку як «сферу 

людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична систематизація 

об’єктивних знань про дійсність. Вона також є однією з форм суспільної 

свідомості, складовою духовної культури суспільства. Термін застосовується, крім 

того, для окремих галузей науки» [4, с. 501-502]. 

Таким чином, наука - це цілеспрямована інтелектуальна діяльність 

науковця чи групи учених щодо дослідження закономірностей розвитку природи, 

людини, суспільства та держави, результати якої втілюються в ідеях, концепціях, 

теоріях, доктринах, ученнях та реалізовуються як нові знання для соціального 

прогресу.  

Основні категорії наукової діяльності на сьогодні унормовані у ст. 1 Закону 

України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 26 листопада 2015 р. 

Наведемо ключові, найбільш важливі із них для цього дослідження : 

«…наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на 

одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні 

та прикладні наукові дослідження; 

науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, 

спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і 

технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно-

конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-

пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної 

продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і науково-

технічних знань до стадії практичного їх використання…  
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науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на методичне, 

організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної та 

науково-педагогічної діяльності; 

фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) 

експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 

закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку; 

прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на 

одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних цілей… 

наукова робота - дослідження з метою одержання наукового результату; 

науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних 

або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової 

інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового 

повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 

наукового відкриття тощо…» [3]. 

Отже, для того, щоб результат інтелектуальної діяльності людини був 

віднесений до «галузі науки», він повинен відповідати наступним критеріям: 

 бути одержаним в результаті цілеспрямованої наукової або науково-

технічної діяльності, у формах, визначених чинним законодавством (науково-

дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, 

пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або 

партій науково-технічної продукції, а також інші роботи); 

 мати науковий результат - нові знання про закономірності розвитку 

природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку, одержане в процесі 

фундаментальних або прикладних наукових досліджень; 

 бути зафіксованим у будь-якій матеріальній формі на будь-якому 

матеріальному носії, у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового 

повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 

наукової статті, наукового відкриття тощо. 

При проведенні дослідження об’єктів авторського права, зокрема 

літературних творів наукового характеру, виникає необхідність у визначенні виду 

такого твору. При цьому кожен вид повинен мати певні ознаки та бути створеним 

за допомогою певного алгоритму, визначеному саме для таких творів. 

Так одним із видів творів наукового характеру, що останнім часом широко 

застосовується, є порівняльно-правове дослідження. 

Поняття «порівняльно-правове дослідження», вжите в назві об’єкту, є 

похідним від категорії «порівняльне правознавство». Остання відрізняється своєю 

багатозначністю. Найчастіше порівняльне правознавство розглядають як метод 

правової науки, а також як самостійну галузь юридичних знань.  

Походження останньої одні вчені пов’язують із творами таких мислителів 

Античності як Геродот, Фукідід, Платон, Аристотель, Салон, Полібій [9, с. 12-19], 

інші – з дослідженнями мислителів епохи Реформації та Відродження (Е. 

Ротердамський, Дж. Лок, Ж.-Ж. Руссо, Ч. Беккарія, Ш.-Л. Монтеск’є і ін.) [13, 
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c. 22], а ще інші - зі створенням в 1869 р. Французького товариства порівняльного 

правознавства, з заснуванням в 1867 р. Міністерством юстиції Франції Комітету 

зарубіжного законодавства, із проведенням у 1900 р. – I Міжнародного конгресу 

порівняльного правознавства та заснуванням у 1924 р. Міжнародної Академії 

порівняльного правознавства [15, с. 32-33]. Роботи відповідних мислителів, а 

також заходи щодо формування відповідних наукових шкіл і інституцій сприяли 

розвиткові порівняльного правознавства, особливо з другої половини XX ст. 

Спочатку в Європі (Франція, Німеччина, Італія та ін.), а надалі, після утворення 

ООН та процесів деколонізації у державах Азії та Африки - й у інших державах 

світу.  

Фундатор західноєвропейської теорії правових систем світу Р. Давід писав 

про парадигму становлення порівняльного правознавства іще на початку XX ст. 

наступне: «Дискутувалося, чи слід розглядати порівняльне право як самостійну 

галузь науки права чи як метод права – порівняльний метод, - який 

використовується наукою; порівняльне право намагались розмежувати з 

порівняльною історією права, загальною теорією права, соціологією права; 

уточнювали, в якій галузі права порівняння особливо ефективне, які системи 

права корисно, доцільно чи просто можливо порівнювати між собою; 

підкреслювалися і небезпеки, що підстерігали юристів на шляху вивчення 

порівняльного права. … Запізніле відлуння цих проблем звучить ще й нині в 

окремих працях, опублікованих нещодавно» [8, с. 8-9]. 

При цьому, для Р. Давіда, який відстоював самостійний статус 

порівняльного правознавства (правової компаративістики), як галузі юридичної 

науки, завдання цієї науки були очевидні: «Воно корисне для вивчення історії 

права і його філософського осмислення, для національного права, для 

взаєморозуміння народів і створення кращих форм правових відносин, які 

формуються в міжнародному спілкуванні» [8, с. 9].  

У свою чергу Ю. Тихомиров писав, що порівняльне правознавство 

збагатило юридичну науку категоріальним апаратом, властивим саме цій галузі 

науки: «правова схожість», «правова відмінність», колізійні норми», «гармонізація 

законодавства», «зближення законодавства», «уніфіковані правові акти», 

«модельні законодавчі акти» [15, с. 32]. Більшість із них мають не лише 

теоретичне, а й практично-прикладне значення для правотворчої та 

правозастосовної діяльності. Так, Ю. Тихомиров пише про практичний аспект 

порівняльного правознавства, який полягає в багатих можливостях 

«використовувати теорії, методології та особливо результати порівняльних 

правових досліджень у юридичній практиці» [15, с. 33]. Тобто, вчений наголошує 

насамперед на практичному значенні результатів практичного правознавства.   

В. Лафітський вважає, що порівняльне правознавство як науковий 

напрямок вбирає в себе сукупність наукових знань про правовий простір світу в 

його історичному розвитку та багатоманітності. Натомість «порівняльне 

правознавство як спосіб вирішення науково-практичних завдань використовується 
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для удосконалення законодавчої та правозастосовної практики» [9, с. 85]. 

При цьому, В. Лафітський відзначає, що основою порівняльного 

правознавства як наукового напрямку є знання про право інших держав. В їх 

співставленні й народжується порівняльне правознавство, яке здійснюється в 

таких формах: 

« - загальне порівняльне правознавство, що вивчає правовий простір світу, 

типологію, класифікацію, загальні та особливі риси, а також тенденції розвитку 

національних правових систем; 

- історичне порівняльне правознавство, що розкриває багатоманітність 

форм історичного розвитку права; 

- інституційне порівняльне правознавство, що описує складові частини 

(«компоненти») права – галузі та інститути права, норми права; 

- функціональне порівняльне правознавство, що аналізує практику 

застосування законодавчих і інших норм права; 

- практичне порівняльне правознавство, яке використовується з метою 

удосконалення правотворчої та правозастосовної практики, уніфікації та рецепції 

норм права, з’ясування правових конструкцій і дефініцій, застосування в судах 

норм іноземного права» [9, с. 85]. 

Сучасні українські теоретики права вбачають, що на зміну порівняльному 

правознавству XX ст. прийшла юридична компаративістика, що сприяє 

затвердженню компаративістських методологічних підходів у дослідженні 

сучасності [11, с. 209]. 

Наведені та інші дискусії науковців щодо сутності та змісту категорії 

«порівняльне правознавство» отримали своє узагальнене обґрунтування в 

однойменній статті академіків НАН України У. Батлера і Ю. Шемшученка в 

«Великому енциклопедичному юридичному словнику». Зокрема, вчені пишуть 

наступне: «Порівняльне правознавство – метод вивчення правових систем різних 

держав шляхом зіставлення однойменних правових норм, інститутів, принципів 

тощо і практики їх застосування. Є також галузь знань і юридична навчальна 

дисципліна… Метод порівняльного правознавства також є основою уніфікації та 

гармонізації права через міжнародні договори, засобом виявлення загального і 

особливого у правових системах у цілому та окремих країн» [4, с. 657-658]. 

Історично метод науки сприймався саме як її процедурно-евристичний 

компонент, як сукупність певних способів і прийомів пізнання та розуміння 

певних явищ. Сам термін «метод» походить від грецького слова «μЭнпупт», що 

означає «шлях пізнання». 

Але тільки у другій половині XIX ст. з’являються перші дослідження щодо 

сутності та змісту методу наукових досліджень. Так, ректор Університету Св. 

Володимира М. Ренненкампф зазначав: «Методи не дають самі собою знань: 

виробнича сила знання у будь-якому разі належить праці та особистим здібностям. 

Методи – це лише шляхи і прийоми, які має застосовувати думка, відшукуючи 

істину, але правильне застосування та дія цих знарядь надзвичайно важливі: вони 
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запобігають даремній втраті сил і помилкам, ведуть більш прямо до пошуку 

істини і напрацьовують наукову достовірність»[12, с. 422]. 

Отже, метод наукових досліджень – це прийом або спосіб вивчення та 

розкриття сутності та змісту досліджуваного об’єкту, формування нових знань, 

корисних для удосконалення теорії та практики. При цьому, методи є 

ефективними лише при їх взаємодії, утворюючи методологію дослідження 

конкретного об’єкту чи об’єктів. Зрештою, як пише Р. Циппеліус, методологія 

насамперед «позначає спосіб раціонального, зрозумілого, а отже, контрольованого 

пошуку відповідей на ще не вирішені питання»[16, с. 203]. 

Одним із найбільш відомих і поширених у наукових дослідженнях методів 

є порівняльний метод. Першим цей метод застосував для порівняння сучасних 

йому правових систем із метою вивчення законодавчої політики Л. Фейербах. В 

Україні ж цей метод у своїх роботах уперше почав застосовувати у кін. XIX - XX 

ст. проф. Харківського університету М. Максимейко, який досліджував спільні та 

відмінні риси різних народів, виявляв їх походження в давнину [6, с. 115, 118]. 

Таким чином, порівняльний метод є універсальним і застосовується в різних 

галузях науки, включаючи право. 

Щодо визначення сутності та змісту категорії «порівняльно-правовий 

метод», то А. Саідов зазначав, що цей метод виступає як один із конкретних 

способів застосування загальнонаукових методів при дослідженні правових явищ 

[13, с. 43]. 

На думку авторів роботи «Методологія в праві», «порівняльно-правовий 

метод – це один з найважливіших правових методів, за допомогою якого 

здійснюється дослідження різних джерел права шляхом з’ясування спільних і 

відмінних між ними … шляхом їх співставлення» [11, с. 205]. 

Німецький вчений Р. Циппеліус розглядає порівняльно-правовий метод 

ширше – як порівняльне мислення, - та включає наступні його принципи: 1) 

тотожність положень як ключового поняття, згідно з яким однакове трактується 

однаково, а відмінне – відмінно; 2) диференціювання, полягає в корегуванні та 

особливо диференціації дуже узагальнених правових принципів; 3) генералізація 

(узагальнення), передбачає абстрагування загального у порівняльно-типових 

випадках з метою однакового їх тлумачення; 4) резюме. «Метод порівняння типів 

немовби «експериментує» з типовими ознаками, варіює й порівнює їх і 

випробовує їхню відмінність на предмет її подолання. Критерієм цього 

випробування є здатність висновків з принципів забезпечити консенсус» [16, с. 

274-277]. Тобто, «порівняльне мислення» застосовується для отримання 

конкретного результату – удосконалення законодавства та правозастосовної 

практики. 

Українські правознавці в роботі «Методологія в праві» також відзначають, 

що методологія сучасної юридичної компаративістики включає не лише 

традиційний порівняльний метод, а й «методи зіставлення, протиставлення, а 

також контрастуючий, системний, функціональний, аксіологічний, синергетичний, 
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історичний тощо, які об’єднуються в компаративістський підхід. Таке розуміння 

базується на тому, що порівняння є не тільки одним з найпростіших і 

універсальних прийомів мислення, способів практичного, повсякденного й іншого 

пізнання, а й загальнонауковим методом, що вимагає спеціальних знань, має 

складну структуру» [11, с. 205]. 

Вище наведені положення щодо сутності та змісту порівняльно-правового 

методу дозволяють зробити висновок про те, що його застосування передбачає 

настання певних результатів, які мають не лише теоретико-методологічний, але й 

практично-прикладний характер. У першому випадку маємо гіпотези, концепції, 

теорії, доктрини та вчення щодо спільного та розбіжного в досліджуваних 

об’єктах, а в другому – практичні рекомендації щодо удосконалення правотворчої 

та правозастосовної діяльності. При цьому, названі складники є 

взаємозумовленими і не повинні існувати один від одного. Це зумовлює основні 

завдання, які властиві порівняльно-правовим дослідженням.   

Висновки. Вищезазначене дозволяє зробити узагальнений висновок про те, 

що порівняльно-правове дослідження має вирішувати наступні задачі: 

 чітко визначити мету, задачі, предмет та об’єкт (об’єкти) 

дослідження; сформувати комплексну методологію дослідження та його 

дискретну джерельну базу; визначити передбачувані результати; 

 сформувати узагальнені теоретичні висновки про схожість і 

відмінність чинного законодавства та усталеної практики його реалізації в 

визначеній сфері у порівнюваних законодавствах; про перспективні методи і 

форми цілеспрямованої імплементації положень Європейського законодавства; 

про способи уникнення помилок і прорахунків під час відповідної імплементації 

тощо;   

 обґрунтувати практично значущі пропозиції щодо удосконалення 

положень чинного українського законодавства та правозастосовної практики, 

зокрема, в частині нормопроектної техніки, забезпечення транспарентності 

відповідної правотворчої та правозастосовної практики, алгоритму приведення 

законодавства України у відповідність до вимог Європейського законодавства. 

Порівняльно-правове дослідження як об’єкт авторського права, створений у 

процесі та внаслідок проведення порівняльно-правового дослідження, з 

використанням розмаїття порівняльно-правових методів (зіставлення, 

протиставлення, а також контрастуючий, системний, функціональний, 

аксіологічний, синергетичний, історичний тощо), повинен мати такі кваліфікуючі 

ознаки: 

 відповідати меті та завданню дослідження, вичерпно розкривати 

сутність і зміст предмету дослідження, з використанням достатньої джерельної 

бази; 

 використовувати оригінальну методологію наукового дослідження, 

яка системно поєднує різні методи, але з домінуванням у дослідженні 

порівняльно-правового-методу;    
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 мати творчий характер, відповідати вимогам щодо новизни і 

оригінальності, не містити повних чи часткових запозичень з інших творів; 

 містити самостійні висновки, положення та пропозиції щодо 

вдосконалення правотворчої та правозастосовної діяльності; 

 виражатися в об’єктивній формі (науковий звіт, монографія, 

навчальне видання, наукова публікація та ін.) та ін. 

Очевидно, що виявлені нами критерії порівняльно-правового дослідження є 

основами, але не вичерпними. Очікувано, що ця проблематика отримає своє 

подальше продовження в нових наукових дослідженнях. 
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АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

СУЧАСНОЇ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 

 

ANALYSIS OF LEGISLATIVE REGULATION  

OF MODERN LAND REFORM 

Анотація. Приведені результати аналітичних досліджень законодавчого регулювання сучасної 

земельної реформи в частині роздержавлення і приватизації земель громадянами України в 90-х роках. 

Виявлені тенденції і закономірності правового регулювання на стадії започаткування реформування 

земельних відносин. Окреслено коло осіб, уповноважених здійснювати державне управління в сфері 

регулювання земельних відносин.  

Акцентовано увагу на основних постулатах нормативних актів, що лягли в основу правової 

доктрини роздержавлення і приватизації земель громадянами України в 90-х роках. Наведені 

нормативні вимоги з питань приватизації земельних ділянок громадянами України, наданих їм у 

попередні роки в довічне успадковуване або постійне володіння і користування.  

Окремо наведені нормативні вимоги щодо процедурних аспектів паювання земель колективної 

форми власності та передачі їх у приватну власність членам колективних сільськогосподарських 

підприємств і організацій.     

Ключові слова: земельна реформа, земельні відносини, приватизація земель, земельні частки. 

 

Аннотация. Приведены результаты аналитических исследований законодательного 

регулирования современной земельной реформы в части разгосударствления и приватизации земель 

гражданами Украины в 90-х годах.  Выявлены тенденции и закономерности правового регулирования 

на начальном этапе реформирования земельных отношений. Очерчен субъектный состав лиц, 

уполномоченных осуществлять государственное управление в сфере регулирования земельных 

отношений.  

Акцентировано внимание на основных постулатах нормативных актов, составляющих основу 

правовой доктрины разгосударствления и приватизации земельных участков гражданами Украины в 

90-х годах. Приведены нормативные требования по вопросам приватизации земельных участков 

гражданами Украины, полученных ими в предыдущие годы в вечное унаследованное или постоянное 

владение и пользование.  

Отдельно приведены нормативные требования по процедуре паевания земель коллективной 

формы собственности и передачи их в частную собственность членам коллективных 

сельскохозяйственных предприятий и организаций. 

Ключевые слова: земельная реформа, земельные отношения, приватизация земель, земельные 

участки. 

 
Abstract. Presented results of analytical studies of modern land reform legislative regulation with 

regard to land denationalization and privatization by the citizens of Ukraine in the 1990s. Revealed the trends 

and patterns of legal regulation at the initial stage of land relations reform. Defined the subjective structure of 

the persons authorized to carry out the state management in the area of land relations regulation. 

Attention on the main postulates of normative acts that determine the basis of the legal doctrine of 

land plots denationalization and privatization by the citizens of Ukraine in the 1990s is emphasized. Normative 

requirements on the issues of land plots privatization by the citizens of Ukraine those obtained the citizens in 

previous years as in eternally inherited or permanent possession and use are given. 

Regulatory requirements to the procedure of the collective ownership lands sharing and transferring 

in private ownership to the members of the collective agricultural enterprises and organizations are disclosed 

separately. 

Key words: land reform, land relations, land privatization, of land plots. 
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Проводячи земельно-технічну судову експертизу чи судову експертизу 

з питань землеустрою експерт в достатній мірі має володіти причинно-

наслідковими зв’язками в галузі земельних відносин, що сприятиме кращому 

розумінню глибинної суті досліджуваного об’єкта та формування якісного 

висновку. Цією публікацією автор започатковує низку хронологічних 

досліджень юридично-технічних аспектів сучасної земельної реформи. В 

представленому дослідженні проаналізовано основні віхи земельної реформи 

в частині роздержавлення і приватизації земель громадянами  в 90-х роках.    

Сучасна земельна реформа започаткована Постановою Верховної Ради 

Українською РСР «Про земельну реформу» [1], якою передбачалось що «з 

15.03.1991 р. всі землі держави є об’єктом земельної реформи» . 

З проголошенням незалежності України та вибором ринкової моделі 

економіки держави, постала гостра потреба радикальної видозміни земельних 

правовідносин, включаючи відродження інституту приватної власності на 

землі. Революційний і, на мою думку недооцінений, закон України «Про 

форми власності на землю» [2], виконав роль основоположного законодавчого 

акту сучасної земельної реформи. 

13.03.1992 р. внесені зміни та викладено в новій редакції Земельний 

Кодекс України [3] та прийнято Постанову ВРУ «Про прискорення земельної 

реформи та приватизацію земель» [4]. Законодавчими нормами в Україні 

запроваджено три форми власності на землі: державну, колективну і приватну, 

а також встановлений правовий механізм роздержавлення і приватизації 

земельних ділянок, зокрема громадянами України. Нормативно встановлено, 

що «громадяни, підприємства, установи, організації, яким було надано у 

встановленому порядку земельні ділянки у довічне успадковуване або 

постійне володіння, зберігають свої права на використання цих земельних 

ділянок до оформлення права власності або землекористування…» 

На виконання рішень щодо приватизації земель 26.12.1992 р. Кабінет 

Міністрів України прийняв Декрет «Про приватизацію земельних ділянок» [5], 

а 15.02.1993 р. Держкомзем своїм наказом №10 від 15.02.1993 р.[6]  затвердив 

Порядок передачі земельних ділянок у приватну власність громадянам 

України. 

Відповідно до ухвалених нормативних актів громадяни України набули 

право на безоплатну приватизацію земельних ділянок з максимальними 

значеннями площ для відповідного функціонального використання (ведення 

особистого підсобного господарства – 0,6 га; будівництва та обслуговування 

житлового будинку - 0,25/0,15/0,10 га – село/селище/місто; індивідуальне 

дачне будівництво - 0,10 га; ведення садівництва - 0,12 га; будівництво 

індивідуальних гаражів - 0,01 га).  

 Передача громадянам України безоплатно у приватну власність 

земельних ділянок зазначеної вище площі проводиться тільки один раз по 

кожному виду функціонального використання, про що в паспорті чи 

документі, який його замінює, проставлялася відповідна відмітка [5,6].  При 

цьому, Декретом КМУ [5] встановлено, що передача громадянам земельних 

ділянок «посвідчується відповідною Радою народних депутатів, про що 
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робиться запис у земельно-кадастрових документах, з наступною видачею 

державного акта на право приватної власності на землю».  

Наказом Держкомзему [6] регламентовано, що «встановлення меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) виконують землевпорядні 

органи…, а після встановлення меж земельних ділянок, що передаються у 

приватну власність, громадяни одержують державний акт на право приватної 

власності на землю». Тут же вказано, що, «якщо при встановленні меж 

земельних ділянок будуть виявлені розбіжності в даних про розміри 

земельних ділянок переданих у власність з фактичними розмірами, то 

остаточний розмір площі таких ділянок визначається Радою народних 

депутатів». 

З метою уніфікації та доступності всім зацікавленим особам інформації 

про правовий режим, кількісні і якісні характеристики всіх земельних ділянок 

в межах території держави, започатковано процедуру ведення державного 

земельного кадастру «за єдиною для України системою на базі нормативних 

документів, затверджуваних Держкомземом» [7]. Крім того, зазначеним 

правовим актом передбачено, що «державний земельний кадастр включає дані 

реєстрації права власності, права користування землею та договорів на оренду 

землі…». Держкомзем отримав припис «розпочати з 1993 р. поетапний 

перехід на автоматизоване ведення державного земельного кадастру». Тут 

доречно зауважити, що програма створення автоматизованої системи ведення 

державного земельного кадастру була затверджена урядовою постановою 

лише в грудні 1997 р. [8] 

Повноваження щодо топографо-геодезичного та картографічного 

забезпечення виконання необхідних робіт для ведення державного земельного 

кадастру покладалося на Головне управління геодезії, картографії та кадастру 

(ГУГК та К) [5].  

Наказом  ГУГК та К №6 від 02.02.1993 р. було ухвалено «Керівний 

технічний матеріал з інвентаризації земель населених пунктів» [9], котрий 

включає загальні засади та організацію робіт, а також нормативні вимоги 

щодо інструментального забезпечення, технічних характеристик теодолітних 

ходів, необхідної точності виконання топографо-геодезичних робіт з 

координування точок повороту межі земельної ділянки. Тут же зазначені 

вимоги до змісту та складу звітної документації за результатами польових і 

камеральних робіт. 

26.08.1997 р. Наказом Держкомзему №85 [10] було ухвалено 

Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених 

пунктів, де встановлені подібні, щоправда менш жорсткі, вимоги до виконання 

топографо-геодезичних робіт (встановлені масштаби зйомки, зазначені 

граничні похибки координування точок межі та вимоги до точності 

обчислення площі земельної ділянки). Детально унормовано склад та зміст 

матеріалів інвентаризації земель, її проходження та затвердження. 

З метою систематизації результатів інвентаризації земель Держкомзем 

видав вказівку №50 [11], якою встановив єдині вимоги до вихідної інформації 

щодо правового режиму земель та суб’єктів прав. 

Запроваджуючи колективну форму власності на землю [2,3], 
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законодавець заздалегідь передбачив в перспективі юридичні механізми її 

трансформації. Так нормами Земельного кодексу передбачено, що «кожний 

член колективного сільськогосподарського підприємства… у разі виходу з 

нього має право одержати свою частку землі в натурі (на місцевості)», а 

Держкомземом були розроблені рекомендації по складанню проектів 

роздержавлення і приватизації земель сільськогосподарських підприємств і 

організацій [12].  

Подальша трансформація земель колективної форми власності 

відбувалася за активної нормотворчої діяльності Президента України. 

Зокрема, в указі від 10.11.1994 р. зазначалося, що «приватизація земель, що 

перебувають у користуванні сільськогосподарських підприємств і організацій 

є невідкладним першочерговим заходом у здійсненні земельної реформи в 

Україні» [13]. Тут же зазначено, що «кожному члену підприємства… 

видається сертифікат на право приватної власності на земельну частку (пай) 

без виділення її в натурі», крім того «право на земельну частку пай може бути 

об’єктом купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави». Невдовзі 

були підписані укази про порядок паювання земель [14] та про захист прав 

власників земельних часток (паїв) [15].   

На виконання приписів указів Президента України Держкомзем 

розробив методичні рекомендації щодо паювання земель [16] та порядку 

передачі земельної частки (паю) в натурі [17] 

Указом від 03.12.99р. було передбачено «реформування протягом 

грудня 1999 – квітня 2000 року колективних сільськогосподарських 

підприємств на засадах приватної власності на землю…» [18]. «З метою 

забезпечення всім членам колективних сільськогосподарських підприємств 

права вільного виходу з цих підприємств із належними їм земельними 

частками (паями) та створення на їх основі приватних підприємств» 

Держкомзем розробив відповідні Рекомендації [19], котрими були 

врегульовані всі можливі процесуальні аспекти в ході реалізації приписів 

указу [18].  
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ПРО ЕЛЕКТРОННИЙ СУД: АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНІ 

 

ELECTRONIC COURT: ACTUALITY AND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR 

ELECTRONIC LEGAL PROCEEDINGS IN UKRAINE 

Анотація. В статті порушується питання осучаснення судочинства, - його електронізації та 

створення ряду електронних реєстрів, їх об’єднання у єдину електронну систему правозахисників, а 

також інших напрямків та перспектив застосування електронних технологій у судочинстві. 

Оглядаються практичні та теоретичні напрацювання, що є підґрунтям майбутньої судової 

телекомунікаційної системи, що має забезпечити зв’язок між судом, судами та учасниками судових 

проваджень,  якими стали запроваджений на базі Київського районного суду м. Одеси пілотний проект 

«Електронний суд» та визнання державною основним пріоритетом побудову орієнтованого на інтереси 

людей, відкритого для всіх і спрямованого на розвиток, інформаційного суспільства. Розкриваються 

основні ідеї, що мають бути керівними у розвитку судочинства: прозорий рух справ  судовими 

інстанціями, зрозумілі судові процеси та розгляд справ у максимально стислі строки.  

Ключові слова: електронний суд, електронне судочинство, єдина інформаційно-

телекомунікаційна система. 

 

Аннотация. В статье затрагивается вопрос осовременивания судопроизводства, - его 

электронизации и создания ряда электронных реестров, их объединения в единую электронную 

систему правозащитников, а также других направлений и перспектив применения электронных 

технологий в судопроизводстве.   

Рассматриваются практические и теоретические наработки, являющиеся почвой для будущей 

судебной телекоммуникационной системы, которая должна обеспечить связь между судом, судами и 

участниками судебных производств, которыми на данный момент стали внедренный на базе Киевского 

районного суда г. Одессы пилотный проект «Электронный суд» и признание государством основным 

приоритетом построение ориентированного на интересы людей, открытого для всех и направленного 

на развитие, информационного общества.  Раскрываются основные идеи, которые должны быть 

руководящими в развитии судопроизводства: прозрачное движение дел по судебным инстанциям, 

понятные судебные процессы и рассмотрение дел в максимально сжатые сроки. 

Ключевые слова: электронный суд, электронное судопроизводство, единая информационно-

телекоммуникационная система. 

 
Abstract. This article considers the issue of legal proceedings modernization, - electronifying of legal 

proceedings, formation of a number of electronic registers, their integration into unified electronic system for 

the legal professionals, as well as other directions and prospects for the use of electronic technologies in legal 

proceedings. 

Furthermore, the article considers practical and theoretical achievements as  the basics of the future 

court telecommunications system, which should provide interactions between the courts, courts and 

participants in legal proceedings, that is at the moment presented by the «Electronic Court» pilot project on the 

basis of the Kiev District Court of Odessa, and the recognition by the state as the main priority of the 

construction an people-centered, opened and development-oriented information society.  

Main ideas that should be guiding in the development of legal proceedings are disclosed: transparent 

cases movement in courts, clear trials and legal proceedings in the shortest possible time. 

The author emphasizes that electronic legal proceedings are not only the sending of documents, but a 

step into the modernity, and also draws attention to the prospects for further development of the application of 

telecommunication technologies in the work of courts, arrangement of videoconferencing between the court 
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and expert institutions, granting of an access to the  courts electronic document management system for 

experts or the unification of these systems into unified electronic system for the legal professionals, when for 

the casework of the specific specialist will only be necessary to send the corresponding electronic request. 

As an explanation of the relevance of electronic legal proceedings introduction, the article highlights 

its obvious advantages: significant time savings, quick access to case materials, getting rid of the need to 

certify copies of documents and eliminating the irrational use of financial and environmental resources. 

At the same time, the author defines the purpose of this publication not so much as the scientific 

presentation of the «Electronic Court in Ukraine» issue problematics, but rather as the popularization and 

putting attention of society and individual specialists  to the trends and prospects for the development of this 

system in Ukraine, since the introduction of such technologies is impossible without continuing the 

corresponding reforms in the legal area and requires acquiring of initiative specialists, financial and technical 

support. 

Key words: electronic court, electronic legal proceedings, unified information and 

telecommunication system. 

 

03.10.2017 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення 

змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів».  

За ухвалення проекту 6232 про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів проголосували 243 народних депутати, передає «Закон і 

Бізнес» [1]. 

Фактично на початку жовтня були прийняті нові процесуальні кодекси, 

що увібрали у себе сучасну юридичну думку та увесь напрацьований 

правозахисниками досвід.  

Не без уваги у нових нормативних актах залишись і питання 

осучаснення судочинства, - його електронізація та створення ряду 

електронних реєстрів, за допомогою яких і суд і учасники судових проваджень 

зможуть оперативно отримувати необхідні для розгляду справ відомості та 

докази, що має значно прискорити вирішення судом спорів. 

Практичним підґрунтям майбутньої судової телекомунікаційної 

системи, що має забезпечити зв’язок між судом, судами та учасниками 

судових проваджень, став запроваджений на базі Київського районного суду 

м. Одеси пілотний проект «Електронний суд». 

Правовим підґрунтям реформування стало визнання державною 

основним пріоритетом прагнення побудувати орієнтоване на інтереси людей, 

відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому 

кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них 

вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість 

кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи 

суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя [2], та 

прийняті на виконання такого рішення підзаконні нормативно-правові акти. 

Саме на цій стадії було розроблено та затверджено основні ідеї, що 
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мають бути керівними у розвитку судочинства, а саме: прозорий рух справ 

судовими інстанціями, зрозумілі судові процеси та розгляд справ у 

максимально стислі строки. Зазначене можливо лише за умови організації 

командної роботи, - роботи теоретиків та практиків різних галузей, 

налагодження електронної роботи не лише у судових установах, а і у 

суміжних галузях.  

Вже подолана значна кількість фундаментальних проблем: розроблено 

механізми цифрового підпису документів, на прикладі Київського районного 

суду та територіального підрозділу Державної міграційної служби України 

відпрацьовано перші моделі взаємодії органів державної влади між собою,  

напрацьовано досвід захисту цифрових даних від зовнішнього втручання, 

подолано перші страхи перед «електронним судом» і на практиці доведено 

його переваги.  

Так, від самого початку ентузіастами відшукувались можливості 

прискорити процес судочинства та на допомогу у цьому питанні відгукнулись 

судові експерти, - фахівці Одеського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Міністерства юстиції України.  

Адже у справах, що потребують спеціальних знань у галузі науки, 

мистецтва, техніки чи ремесла суду більше ніде шукати підтримки, аніж у 

експертних установах. А від роботи експертів та координації їх роботи із 

судом часто залежить своєчасність, повнота, всебічність та об'єктивність 

дослідження обставин справи, в рамках якої проводиться судова експертиза, а 

тому налагодження максимально можливої взаємодії в он-лайн режимі 

допоможе значно прискорити розгляд справ судом та полегшити роботу самих 

експертів, що кореспондує актуальним завданням розвитку правозахисної 

роботи в Україні.  

Саме тому між двома установами – Київським районним судом м. 

Одеси та Одеським науково-дослідним інститутом судових експертиз МЮУ 

було апробовано перші кроки електронізації взаємодії: спочатку пересилання 

клопотань в електронному форматі із наступним донаправленням відповідної 

паперової копії, що на перших кроках дозволило економити по 3-4 дні на 

пересиланні документів, та заклало підвалини налаштування діалогу.  

У наступному стало можливим не досилати паперові копії документів, 

що допомогло економити не лише час, а й бюджетні кошти (пересилання 

кожного конверту сьогодні коштує відправнику близько восьми гривень, та 

потребує певних трудових витрат, значно більших від натискання декількох 

кнопок для відправки електронного документу). Таким чином вже на 

початковому етапі напрацювання взаємодії установ було досягнуто значних 

результатів: значно зменшився строк проведення судових експертиз, 

покращилась якість взаємодії установ, а учасники судових проваджень 
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відчули на собі пришвидшення вирішення їх спорів.  

Перспективи подальшого зміцнення взаємодії та розширення взаємодії 

судових та експертних установ переоцінити важко. Так, вбачається, що 

засобами електронного зв’язку можуть оперативно пересилатись не лише 

клопотання експерта, а й будь-які інші документи: запити, відповіді, 

консультативні матеріали та навіть електронні матеріали справ для 

проведення експертного дослідження.  

Варто лише уявити, що за один робочий день суд зможе вирішити 

питання про призначення судової експертизи, направити відповідну ухвалу та 

матеріали справи до експертної установи, а експерт у той самий день отримати 

вказані матеріали, оглянути їх та, у випадку необхідності, направити 

безпосередньо сторонам чи до суду клопотання про уточнення питань, про 

надання додаткових матеріалів, повідомити про час проведення експертних 

дій або виставити рахунок по сплаті вартості експертизи,  тобто за один 

робочий день можливо вчинити всі необхідні дії для організації проведення 

експертизи.  

Разом з тим електронний суд це не лише пересилання документів із 

цифровим підписом між офіційними електронними адресами державних 

органів, фізичних чи юридичних осіб. Сьогодні це крок у сучасність, що 

дозволяє впевнено говорити про майбутнє.  

Телекомунікаційна система, яку належить створити, являє собою 

комплекс програмного та апаратного обладнання, який з'єднаний один з одним 

в єдиний ланцюг, що здійснює передачу даних з однієї точки в іншу. Така 

передача даних можлива завдяки чіткій структуризації телекомунікаційної 

мережі. Текстова, голосова, графічна, відео- та аудіо інформація – ось далеко 

не повний перелік можливостей будь-якої телекомунікаційної системи [3]. 

А тому слід розуміти перспективи подальшого розвитку застосування 

телекомунікаційних технологій у роботі, зокрема налагодження можливості 

проведення відеоконференцій між судом та експертними установами, коли за 

необхідності суд зможе звернутися до експерта безпосередньо в ході судового 

засідання через відеоканал та вислухати його думку з приводу питань, які 

учасники судового засідання просять суд винести на вирішення експерта, чи 

задати експерту питання з приводу вже проведеного експертного дослідження, 

що дозволить покращити взаємодію суду та експертів в декілька разів від 

сьогоднішніх показників.  

Крім того, вже сьогодні варто розглядати питання надання експертам 

доступу до електронної системи документообігу суду. Яким чином, до якої 

саме частини цієї системи та із якими повноваженнями користувача варто 

надавати доступ експертам, - це ще питання для обговорення, однак його 

вирішення – це лише питання часу та практичного застосування такої 



Вісник ОНДІСЕ Випуск 2’ 2017 

 
93 

 

можливості, коли експерт зможе переглянути не лише направлені йому, 

виділені матеріали, а й всю електронну справу для надання більш повного 

висновку з поставлених на його вирішення питань. Так само і у зворотному 

напрямку: суд, маючи певний доступ до системи документообігу експертних 

установ, матиме можливість відслідковувати хід експертного дослідження та 

влучно планувати свою роботу.  

Ідеальною вбачається ситуація об’єднання цих систем в єдину 

електронну систему правозахисників: не зважаючи на рух справи по судових 

інстанціях всі матеріали, що матимуть відношення до неї, будуть зібрані в 

одному місці, а їх пересилання взагалі не потребуватиметься, для роботи з 

ними достатньо лише мати ідентифікатор доступу, а для опрацювання їх 

конкретним спеціалістом необхідно буде лише направити йому відповідний 

електронний запит, що допоможе вирішувати справи у настільки стислі 

строки, наскільки це взагалі можливо.   

До речі, до такої системи, на певних умовах, можна залучити і інших 

суб’єктів правозахисної діяльності: органи прокуратури, поліції, нотаріусів, 

адвокатів, ліквідаторів, виконавців, що надасть можливість фактично створити 

нову систему правосуддя в Україні [4]. 

Звісно, це сміливі думки, але хто, як не ми, має створювати майбутнє 

вже сьогодні? Так, це важка, кропітка робота, яка потребує ініціативних 

фахівців, фінансового та технічного забезпечення, однак воно того варте: вже 

сьогодні використання досить обмежених можливостей пілотної системи 

«Електронний суд»  дозволяє у декілька разів скоротити час розгляду справи. 

То ж електронне судочинство, під яким слід розуміти не лише 

безпосередню діяльність суду, а й діяльність суміжних інститутів,  має 

очевидні переваги: 

- значну економію часу. Зрозуміло, що подання документів у 

паперовому вигляді потребує значних кадрових, матеріальних, а також 

часових витрат. Скажімо, коли суд доручає експертне дослідження установі, 

що географічно віддалена. У такому випадку обмін документами між судом та 

учасниками процесу поштою не завжди надійний і оперативний. 

- налагодження оперативного доступу до матеріалів справи. 

Виникають ситуації, коли терміново необхідно одержати чи передати певний 

документ, що перебуває в матеріалах справи. Зараз для цього необхідно 

написати відповідне клопотання, що досить часто займає цілі тижні.  

-  відпадає необхідність засвідчення копій документів. Електронне 

судочинство допомагає уникнути часових витрат на виготовлення паперових  

копій документів, а отримувач такого документу завжди отримуватиме точну 

копію, чинність якої зможе перевірити за допомогою відомостей 

телекомунікаційної системи. 
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-  усувається нераціональне використання фінансових та 

природоресурних можливостей. Використання значної кількості паперу, 

офісної техніки, що споживає електричну енергію та потребує постійного 

обслуговування, призводить до непомірного використання бюджетних коштів 

там, де можна обмежитись разовими інвестиціями на встановлення 

відповідних серверів та налаштування їх роботи.  

Чи потрібні такі покращення сучасній Україні? Беззаперечно так! І 

наше завдання донести це до широкого загалу, вміло і якісно їх запровадити та 

забезпечити громадянам належний судовий захист їх прав та охоронюваних 

законом інтересів.  

Неприйнятним з нашої сторони та сторони суспільства є залишення без 

уваги можливості привести систему вітчизняного судочинства до кращих 

стандартів світової спільноти та перевершити їх. Тож сьогодні, Київський 

районний суд м. Одеси та Одеський науково-дослідний інститут судових 

експертиз Міністерства юстиції України стоїть у витоків майбутнього 

вітчизняного судочинства, а їх колективи тримають у своїх руках прапор 

першості на цьому складному, але так необхідному шляху. 

Так, на базі Київського районного суду міста Одеси за підтримки 

проекту USAID та громадської організації «Асоціація слідчих суддів України» 

проводяться навчання по системі «Електронний суд» для служителів Феміди і 

працівників апаратів судів [5], двері суду завжди відчинені для бажаючих 

отримати знання в цій сфері.  

Разом з тим запровадження таких технологій неможливе без 

продовження відповідних реформ в правовій сфері. Новими процесуальними 

кодексами, що набувають чинності із початком роботи Верховного Суду, а за 

останньою інформацією це 15 грудня поточного року, розширюються засоби 

електронної взаємодії  між судами та учасниками проваджень, однак саме 

взаємодії судових органів та експертних установ такі зміни майже не 

торкнулись, а тому зараз, коли суспільство та законотворці згадали про 

необхідність осучаснення судочинства, необхідно звернути їх увагу на 

актуальні проблеми безпаперового документообігу між такими установами та 

іншими учасниками судових проваджень.  

Метою цієї публікації є не стільки науковий виклад проблематики 

питання  «Електронний суд в Україні», скільки популяризація та привернення 

уваги суспільства й окремих фахівців до тенденцій та перспектив розвитку 

таких систем в Україні,  адже, як вже було зазначено, Електронний суд – це 

командна робота і на теперішньому етапі кожен може долучитися до розробки 

технічних чи правових новел. Осучаснення судочинства у такий спосіб, 

всупереч думкам скептиків, у жодному разі не призведе до обмеження прав 

громадян чи послаблення їх доступу до правосуддя через відсутність навичок 
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роботи у мережі «Інтернет», оскільки  на правовому рівні отримала 

закріплення обов’язкова участь адвокатів, які стануть зв’язуючою ланкою між 

можливостями сучасних технологій та потребами пересічних громадян.  

Тож варто відзначити, що вітчизняні ентузіасти, використовуючи 

національні можливості та користуючись допомогою і підтримкою 

закордонних колег, тримають правильний курс у інтеграції цифрової 

сучасності у застарілий (паперовий) світ судочинства, що без жодних сумнівів 

виведе правозахисну діяльність в Україні на новий рівень. 
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