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Дисертацію присвячено криміналістичному дослідженню початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, зокрема розглянуто 

криміналістичну характеристику розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

особливості організаційно-тактичних засад початкового етапу розслідування 

розбоїв, вчинених з проникненням у житло, окремих гласних слідчих 

(розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, використання 

спеціальних знань в ході розслідування цієї категорії злочинів. 

Враховуючи зміни у законодавстві, зокрема прийняття нового КПК України 

у 2012 р., а також те, що комплексного наукового дослідження проблем 

розслідування розбоїв із проникненням у житло, зокрема його початкового етапу, 

на монографічному рівні після прийняття КПК України у 2012 р. не проводилося, 

автор вважає доцільним узагальнити існуючі підходи й визначити типові слідчі 

ситуації, криміналістичні версії, систему тактичних операцій початкового етапу 

розслідування розбоїв. 

Дисертація є першим у вітчизняному правознавстві дослідженням , в якому 

проаналізовано початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, розроблено його теоретичні засади та надано практичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності практичної діяльності органів 

досудового розслідування.  

В дисертації вирішено ряд наукових завдань, а саме: сформульовано 

теоретичні засади та криміналістичні рекомендації, спрямовані на удосконалення 



3 

 

початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

Обґрунтовано низку теоретичних положень і рекомендацій, що мають теоретичне 

та практичне значення.  

Атором зазначається, що з урахуванням особливостей розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, початковий етап розслідування 

починається з моменту отримання інформації (повідомлення) про злочин й 

завершується встановленням особи злочинця й проведенням невідкладних 

слідчих (розшукових) дій. Також варто зазначити, що перевірку існуючих доказів, 

подальший збір доказів та їх використання, безпосереднє доведення причетності 

встановленої особи злочинця до вчинення розбоїв із проникненням у житло автор 

покладає на подальший етап розслідування. 

Зазначається, що з метою забезпечення повного та всебічного з’ясування 

обставин вчинених розбоїв, що мають значення для подальшого розслідування, 

для вирішення практичних завдань, які ставить перед собою слідство, а саме 

планування розслідування, побудова слідчих версій, викриття злочинця (або 

групи злочинців) необхідним є дослідження всіх елементів їх криміналістичної 

характеристики та встановлення кореляційних зв’язків між ними 

Визначено, що криміналістична характеристика розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, включає первинну інформацію, системи даних про спосіб 

підготовки, спосіб безпосереднього вчинення і спосіб приховування злочину і 

типових наслідках її застосування, особи ймовірного злочинця, його мотивах і 

цілях злочину, особи ймовірної жертви злочину, про деякі обставини вчинення 

злочину (місце, час, умови, обстановка). Всі ці елементи пов’язані один з одним і 

у своїй сукупності складають систему. 

Зазначається, що організаційно-тактичні заходи, що проводяться органами 

досудового розслідування, сьогодні є недостатньо ефективними при розслідуванні 

і розкритті розбоїв, вчинених із проникненням у житло, з метою усунення 

недоліків, які допускаються органами досудового розслідування під час 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, необхідно вживати 
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заходи з підвищення якості та ефективності розслідування, удосконалення 

організації слідчої практики та усунення негативних тенденцій. 

Виділено основні елементи організаційно-тактичного забезпечення ходу 

розслідування й розкриття злочинів, й розбоїв, вчинених із проникненням у житло 

зокрема, серед яких: тактичні прийоми, тактичні рішення, тактико-криміналістичні 

рекомендації, їх використання при проведенні окремих слідчих (розшукових) і 

негласних слідчих (розшукових) дій, тактичні комбінації, тактичні операції, тощо. 

Зазначається, що на початковому етапі розслідування даного злочину 

Враховуючи специфіку вчинення розбоїв із проникненням у житло, існує необхідність 

у залученні спеціалістів різних профілів, а саме техніко-криміналістичного 

забезпечення, балістичного, хімічного, біологічного, судово-медичного та інших. 

Результати проведеного аналізу слідчої й судової практики дали автору 

підстави для висновку, що призначення та проведення судових експертиз у 

провадженнях про розбої, вчинені із проникненням у житло, є невідкладним і 

найчастіше виникає необхідність у проведенні трасологічної, балістичної, 

експертизи холодної зброї, судово-медичної, біологічної, судово-психологічної та 

інших видів експертиз. 

В ході проведення дослідження автором запропоновано створити єдину 

Національну базу даних ДНК, залучивши фахівців Національної поліції до 

перевірки слідів (об’єктів) за криміналістичними обліками. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що в дисертації окреслено 

практичну значущість досліджуваної проблеми, недостатній рівень її наукової 

розробленості з урахуванням змін у правовому регулюванні досудового 

розслідування, зміною та подальшим удосконаленням способів і засобів вчинення 

розбоїв із проникненням у житло, а також необхідність впровадження відповідних 

наукових результатів у практичну діяльність органів досудового розслідування та 

судових органів України.  

Ключові слова: розбої, проникнення у житло, криміналістична 

характеристика злочинів, початковий етап розслідування, тактичні операції, слідчі 

(розшукові) дії, спеціальні знання. 
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SUMMARY 

Julia Shulha. The initial phase of investigating home break-in robberies – 

Qualifying scientific paper. Manuscript copyright. 

The thesis for a Candidate Degree in Legal Sciences, specialty 12.00.09 – 

criminal procedure and criminalistics; forensic examination; field investigation. Kharkiv 

National University of Internal Affairs. – Kyiv, 2019, Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2019. 

This thesis is devoted to a criminological study of the initial phase of 

investigating home break-in robberies; in particular, it offers a criminological 

characterization of home break-in robberies, describes specifics of organizational 

tactical principles of the initial phase of investigating home break-in robberies, certain 

open investigative actions and covert investigative actions, and the use of special 

knowledge when investigating this category of crimes. 

In view of the recent legislative changes, in particular, the adoption of a revised 

Code of Criminal Procedure of Ukraine in 2012, and considering that no comprehensive 

scientific study of the problems concerning investigation of home break-in robberies (in 

particular, the initial phase of this investigation) has been performed at monographic 

level after the revised Code of Criminal Procedure of Ukraine was adopted in 2012, the 

author deems it necessary to generalize the existing approaches and define the standard 

investigative situations, criminological versions and the system of tactical operations in 

the initial phase of robbery investigation. 

This thesis represents the first paper in the history of Ukrainian law studies that 

provides an analysis of the initial phase of investigating home break-in robberies; 

develops theoretical principles of it and provides practical recommendations on how to 

improve the effectiveness of practical activity of pre-trial investigative bodies. 

The thesis offers solutions for a number of scientific problems, namely: it 

formulates theoretical principles and criminalistics-related recommendations aimed to 

improve the initial phase of investigating home break-in robberies. It also provides for 

the substantiation of numerous theoretical provisions and recommendations that have 

theoretical and practical significance. 
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The author states that, considering specifics of investigating home break-in 

robberies, the initial phase of investigation begins at the moment of receiving 

information (report) about a crime and ends upon identification of a perpetrator and 

completion of immediate investigative actions. It is also worth noting that verification 

of existing evidence, further gathering and use of evidence, and proving the 

involvement of an identified criminal in the commission of home break-in robberies are 

included by the author into the subsequent phase of investigation. 

It is noted that in order to ensure full and complete clarification of the 

circumstances of committed robberies that are relevant for the further investigation and 

practical tasks addressing, possessed by an investigation, namely, planning an 

investigation, constructing investigative versions, exposing the offender (or group of 

criminals) it is necessary to study all elements of their forensic characteristics and 

establish correlations between them. 

The author determines that the forensic description of home break-in robberies 

includes primary information, the system of data on the method of preparation, the 

method of the commission of a criminal offence and the method of concealing  the 

crime, as well as the typical consequences of its application, the identity of the alleged 

offender, his motives and the purpose of the crime, the person who is, allegedly, a 

victim, some circumstances of the crime (place, time, conditions, circumstances). All 

these elements are interconnected and together make up a system. 

It is noted that today, organizational and tactical measures taken by pre-trial 

investigative bodies are not efficient enough when investigating and solving crimes 

involving home break-in robberies. Therefore, in order to fix deficiencies in 

investigation of home break-in robberies by pre-trial investigative bodies, measures 

must be taken to improve the quality and effectiveness of investigation, improve the 

organization of an investigative practice and eliminate negative trends. 

The author has determined main elements of organizational and tactical ensuring 

of the course of investigation and the crimes detection, among which are home break-in 

robberies, inter alia: tactical measures, tactical decisions, tactical and forensic 
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recommendations, as well as their application while carrying out certain investigative 

actions and covert investigative actions, tactical combinations, tactical operations etc. 

The thesis also touches upon topical issues of using special knowledge during 

investigation of home break-in robberies. The state of scientific development is 

elucidated regarding the existing issues of using special knowledge during the 

investigation; the essence and significance of special knowledge in the investigation of 

this type of crimes are disclosed, forensic recommendations to improve the practice of 

using special knowledge during the investigation of home break-in robbery are 

developed. 

It is noted that at the initial stage of the investigation of this crime gives the 

specifics of the execution of robbery with the penetration of housing, there is a need to 

attract specialists of various profiles, namely, technical and forensic support, ballistic, 

chemical, biological, forensic, medical and others. 

he results of the analysis of investigative and judicial practice gave the author 

grounds for concluding that the appointment and conducting of forensic examinations in 

proceedings about robbery, committed with the penetration of housing, is urgent and 

most often there is a need for conducting trassological, ballistic, examination of cold 

weapons, forensic medicine, biological, forensic psychological and other kinds of 

examinations. 

National database of DNA, involving National Police specialists in checking 

traces (objects During the study we proposed to create a single) forensic records 

The practical value of this work is as follows: the thesis outlines the practical 

significance of the studied problem, the insufficient level of this problem’s scientific 

research in view of the changes in legal regulation of pre-trial investigations, change 

and further advancing of methods and means of committing home break-in robberies, 

and the need to implement the results of this study in practical activity of Ukrainian 

bodies of pre-trial investigation and judicial bodies. 

Keywords: robberies, home break-ins, criminological characterization of crimes, 

initial investigation phase, tactical operations, investigative actions, special knowledge. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Значний рівень вчинюваних злочинів корисливо-

насильницького характеру, зокрема розбоїв, зумовлений економічною кризою в 

країні, масовим безробіттям, бойовими діями на Сході України, що призводять до 

розповсюдження зброї, масових переселень, соціальної незахищеності населення 

й його зубожіння, зміни ціннісних пріоритетів у суспільстві. 

За даними статистики МВС України за 2014-2018 роки, кількість 

зареєстрованих розбоїв становить у 2014 році – 3858, у 2015 – 3524, у 2016 – 3877, 

у 2017 – 2979, 2018 – 2247. З них направлено до суду з обвинувальним актом у 

2014 – 1405 (36% від загальної кількості зареєстрованих), у 2015 – 1444 (41%), у 

2016 – 1493 (38%), у 2017 – 1399 (47%), у 2018 – 1166 (52%); кількість 

кримінальних проваджень, у яких органами досудового розслідування на кінець 

звітного періоду рішення не прийнято, становить близько 50% щорічно.  

Розбої, вчинені із проникненням у житло, є резонансними й тяжкими за 

наслідками злочинами, оскільки внаслідок їх вчинення, людина не лише 

позбувається матеріальних цінностей, але й, як правило, зазнає значної фізичної 

та моральної шкоди, душевних страждань від відсутності почуття безпеки у 

власному житлі. Загальнодержавна офіційна статистика розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, на сьогодні відсутня, проте за нашими даними (з числа 

проаналізованих матеріалів слідчої та судової практики) їх питома вага становить 

близько 40 % від загальної кількості вчинених розбоїв. 

Слідчі, оперативні співробітники, прокурори та адвокати засвідчують невисокий 

рівень володіння знаннями щодо сучасних способів й засобів вчинення розбоїв із 

проникненням у житло, а також щодо особливостей підготовки до їх вчинення, 

приховування слідів вчинених розбоїв, тактико-організаційних особливостей 

провадження гласних і негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД) та інших 

процесуальних та організаційних заходів, особливостей використання спеціальних 

знань. Майже 100% респондентів вказують на необхідність наукової розробки нових, 

сучасних методик розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, які б 
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відповідали вітчизняним сучасним реаліям та сприяли більш ефективному їх 

розслідуванню. 92% респондентів зазначають, що перспективи судового розгляду 

кримінальних справ щодо розбоїв, вчинених із проникненням у житло, здебільшого 

залежать від ефективності розслідування саме на початковому етапі, понад 50% 

респондентів «визначальними» вважають перші три доби з моменту вчинення розбоїв 

із проникненням у житло.  

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження даної проблематики стали праці 

вітчизняних і зарубіжних фахівців з криміналістики, кримінального права, 

кримінального процесу, кримінології, юридичної психології та інших галузей, 

зокрема, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, Л. Д. Гаухман, В. Г. Гончаренка, М. Л. Грібова, 

М. В. Даньшина, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, Н. І. Клименко, І. І. Когутича, 

В. О. Коновалової, В. П. Колмакова, В. К. Лисиченка, В. Г. Лукашевича, 

І. М. Лузгіна, Д. М. Мірковця, М. А. Погорецького, В. В. Пясковського, 

М. В. Салтевського, Д. Б. Сергєєвої, В. В. Тіщенка, Л. Д. Удалової, Ю. М.  Чорноус, 

В. Ю. Шепітька, М. П. Яблокова та ін.  

Різні аспекти розслідування та попередження розбоїв на дисертаційному рівні в 

Україні досліджувалися Г. О. Чорним (Харків, 1998, Методика розслідування 

розбоїв з проникненням у житло), В. С. Батиргареєвою (Харків, 2002, 

Кримінологічна  характеристика та попередження розбоїв, поєднаних з 

проникненням у житло), В. В. Тіщенком (Одеса, 2003, Концептуальні основи 

розслідування корисливо-насильницьких злочинів), Г. В. Щербаковою (Київ, 2006, 

Початковий етап розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння приватним 

майном громадян), С. М. Крулем (Київ, 2013 р., Інформаційно-довідкове 

забезпечення розслідування розбоїв), Ю. А. Кушнериком (Київ, 2016, Процесуальне 

керівництво розслідуванням грабежів та розбійних нападів), проте лише окремі 

елементи наукової новизни цих досліджень залишились актуальними на сьогодні. 

Комплексного наукового дослідження проблем розслідування розбоїв із 

проникненням у житло, зокрема його початкового етапу, на монографічному рівні 

після прийняття КПК України у 2012 р. проведено не було. 
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Отже, вибір теми дисертації обумовлений практичною значущістю 

досліджуваної проблеми, недостатнім рівнем її наукової розробленості з 

урахуванням змін у правовому регулюванні досудового розслідування, а також 

потребою впровадження відповідних наукових результатів у практичну 

діяльність органів досудового розслідування.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям 

дослідження узгоджується зі Стратегією національної безпеки України (Указ 

Президента України від 26 травня 2015 р. № 287/2015), Стратегією розвитку органів 

системи Міністерства внутрішніх справ на період до 2020 р. (розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 15 листопада 2017 р. № 1023-р), Стратегією розвитку 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки (постанова 

загальних зборів НАПрН України від 3 березня 2016 р.) Дисертаційна робота 

відповідає Переліку перспективних напрямів кандидатських та докторських 

дисертацій за юридичними спеціальностями (рішення президії НАПрН України від 18 

жовтня 2013 р. № 86/11), Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення 

діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 років (наказ МВС 

України від 16 березня 2015 р. № 275), Дослідження проведено згідно з науково-

дослідною темою Харківського національного університету внутрішніх справ 

«Наукове супроводження реформування системи кримінальної юстиції в Україні» 

(реєстраційний номер 011ЗU008190). Тему дисертації затверджено Вченою радою 

ХНУВС (протокол № 6 від 23 червня 2016 р.). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертації є формування теоретичних 

засад і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-

тактичних засад початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло.  

Досягнення поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань: 

 визначити зміст структурних елементів криміналістичної характеристики 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло (обстановка; спосіб вчинення розбоїв із 

проникненням у житло; типова слідова картина; особа злочинця; особа потерпілого); 
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 виокремити типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло; 

 розробити систему криміналістичних версій початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло; 

 запропонувати типові тактичні операції початкового етапу розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло; 

 визначити проблемні аспекти організації й тактики провадження 

першочергових слідчих (розшукових) дій, що проводяться на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, та запропонувати шляхи 

їх усунення; 

 визначити проблемні аспекти організації проведення НСРД, запропонувати 

шляхи їх усунення; 

 розробити криміналістичні рекомендації з підвищення ефективності 

застосування спеціальних знань, що використовуються на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло; 

 надати криміналістичні рекомендації щодо ефективного використання 

комп’ютерного поліграфа на початковому етапі розслідування; 

 проаналізувати стан обліково-реєстраційного забезпечення системи 

розслідування в Україні та запропонувати шляхи підвищення ефективності 

використання криміналістичних та інших обліків на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із 

вчиненням розбоїв із проникненням у житло, а також із діяльністю 

правоохоронних органів на початковому етапі їх розслідування. 

Предмет дослідження – початковий етап розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло.  

Методи дослідження. Методологічне підґрунтя роботи становлять положення 

загальної теорії криміналістики. Відповідно до мети й задач дослідження, його 

об’єкта та предмета, в процесі роботи використано: діалектичний метод пізнання – 
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під час аналізу закономірностей способу вчинення розбоїв, інших обставин, що 

становлять їх криміналістичну характеристику (розділ 1); методи логіки (аналіз, 

синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, узагальнення і т.п.) – під час 

дослідження різних концепцій вчених, вивчення й узагальнення емпіричних даних 

(всі розділи); статистичні та соціологічні – з метою збору інформації шляхом 

анкетування слідчих й інших респондентів та узагальнення отриманих результатів, 

узагальнення даних кримінальних проваджень про розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло (всі розділи); системно-структурний метод 

надав змогу визначити структуру криміналістичної характеристики 

досліджуваного виду злочинів, змісту окремих її елементів (розділ 1), 

структуру та зміст тактичних операцій початкового етапу розслідування 

розбоїв (підр. 2.2); функціональний метод використано з метою виокремлення 

типових слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування розбоїв (підр. 

2.1), визначення особливостей провадження гласних слідчих (розшукових) дій 

та НСРД (підр. 2.3), використання спеціальних знань на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло (розділ 3) та інші.  

Емпіричну базу дослідження становлять дані офіційної статистики (звіти та 

узагальнення Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Державної судової адміністрації України) за 2014‒2018 роки, узагальнення 

270 кримінальних проваджень про розбої, вчинені із проникненням у житло; 285 

ухвал слідчих суддів, винесених у цій категорії проваджень, дані анкетування та 

опитування працівників органів досудового розслідування Національної поліції 

України (180 осіб), прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво (40 осіб), 

слідчих суддів (35 осіб) у всіх областях України, окрім частини Донецької й 

Луганської областей та АР Крим. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за характером і 

змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні монографічним 

дослідженням, в якому проведено дослідження початкового етапу розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, розроблено його теоретичні засади та 

надано практичні рекомендації щодо підвищення ефективності практичної 
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діяльності органів досудового розслідування. У межах проведеного дослідження 

отримано результати, що містять відповідні ознаки наукової новизни, а саме: 

вперше: 

 сформульовані пропозиції щодо створення єдиної Національної бази даних 

ДНК, надавши технічні засоби (експрес-діагностичний комплекс), розроблений 

алгоритм відбору ДНК-зразків для експрес-аналізу, поміщення їх до бази та 

доступ до перевірки виявлених слідів (об’єктів) за цією базою співробітникам 

Національної поліції України; 

 обґрунтовано необхідність залучення спеціаліста-поліграфолога до 

проведення допиту на початковому етапі розслідування злочинів; 

 запропоновано систему типових слідчих ситуацій початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло; 

 запропонований перелік тактичних операцій початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, розкрито зміст 

основних етапів їх проведення; 

удосконалено: 

 зміст елементів криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло (обстановка; спосіб вчинення; типова слідова картина; 

особа злочинця; особа потерпілого); 

 групофікацію слідів вчинення розбоїв із проникненням у житло, залежно 

від обраного способу проникнення: 1) таємне проникнення; 2) відкрите 

проникнення; 3) проникнення у житло обманним шляхом; 4) вплив на потерпілого 

за межами його житла і проникнення до житла разом із потерпілим, який 

знаходиться під впливом злочинців (погроза застосування насильства); від виду 

насильства, що застосовувалося: 1) фізичне, 2) психічне; залежно від інших 

класифікаційних підстав; 

 систему типових слідчих версій, що висуваються і перевіряються у кожній 

виокремленій типовій слідчій ситуації початкового етапу розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло; 
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 обґрунтування необхідності застосування сучасних спеціальних технічних 

засобів в ході проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а саме: 

дактилоскопічних пензлів-порошків, магнітних дактилоскопічних порошків типу 

SIRCHIE, BVDA, CHARGE; портативного вузькоспрямованого джерела типу 

ВДС-2, гель-ліфтерів; вакуумних пилососів, спеціальної фотографічної техніки 

для фотозйомки методом сферичної панорами з подальшим використанням 

спеціального програмного забезпечення (PTGui) та ін.  

 криміналістичні рекомендації щодо використання відеофіксації ходу і 

результатів проведення допиту; 

 пропозиції щодо підвищення ефективності використання спеціальних знань 

на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло;  

дістали подальшого розвитку: 

 теоретичні положення щодо доцільності умовного поділу досудового 

розслідування на етапи (початковий і подальший); 

 пропозиції щодо підвищення ефективності організації початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло; 

 наукові рекомендації щодо організаційно-тактичних засад проведення 

окремих гласних слідчих (розшукових) дій (огляду місця події, допиту потерпілих, 

свідків, підозрюваного та окремих НСРД на початковому етапі розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

 Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, пропозиції й висновки можуть бути використані у: 

 нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинного КПК 

України, інших правових актів, що регламентують діяльність правоохоронних 

органів (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

законотворчу діяльність Верховної Ради України № 177-К від 06 грудня 2018 р.); 

 практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у дисертації, 

впроваджені в практичну діяльність і використовуються при проведенні 

навчально-методичних семінарів і практичних занять у системі службової 
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підготовки, а також на курсах підвищення кваліфікації працівників органів 

досудового розслідування (акт впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у практичну діяльність слідчих підрозділів Головного слідчого 

управління Національної поліції України від 25 травня 2018 р.); 

 навчальному та науковому процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Криміналістика», «Кримінальний процес України», «Особливості розслідування 

окремих видів злочинів», «Криміналістичне забезпечення доказування в 

кримінальному провадженні», «Актуальні проблеми розслідування злочинів проти 

власності», підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних 

матеріалів, а також як підґрунтя для подальшої розробки наукових положень та 

удосконалення методики розслідування злочинів цього виду (акти впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний процес 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 12 березня 2018 р.; Національної академії внутрішніх справ від 10 

грудня 2018 р.) 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися 

та обговорювалися на міжнародних, всеукраїнських науково-практичних і науково-

теоретичних конференціях і круглих столах: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Правові засоби захисту прав людини в контексті трансформації 

українського суспільства» (м. Київ, 10–12 грудня 2015 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Розвиток наукових досліджень у XXI столітті: сучасні реалії 

та перспективи майбутнього» (м. Київ, 27 травня 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

19 травня  2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу» (м. Харків, 08 

листопада 2017 р.); Міжвідомчій науково-практичній конференції «Актуальні 

питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи» (м. Київ, 24 

листопада 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародні 

стандарти справедливого правосуддя та їх імплементація в українське 

законодавство» (м. Київ, 17 грудня 2018 р.).  
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Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані в 

дисертації, відображено у 11 наукових публікаціях, з них: 5 – у фахових виданнях 

України, включених до науковометричних баз, 6 – у збірниках тез доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації визначається метою, завданнями та предметом 

дослідження і композиційно складається зі вступу, трьох розділів, що містять у 

собі вісім підрозділів, шість пунктів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації – 222 сторінки, із них основний текст 

викладено на 167 сторінках, список використаних джерел (234 найменувань) 

становить 23 сторінки та додатки на 13 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1. 

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗБОЇВ, 

ВЧИНЕНИХ ІЗ ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО 

 

1.1. Криміналістична характеристика розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, як інформаційна основа методики розслідування 

злочинів цього виду 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 187 чинного Кримінального кодексу України (КК 

України) розбій – це напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із 

насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, яка зазнала нападу, або з 

погрозою застосування такого насильства [115]. 

У ст. 187 КК України зазначені наступні види розбоїв: 

- розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка 

раніше вчинила розбій або бандитизм (ч. 2); 

- розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи 

сховище (ч. 3); 

- розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо 

великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із 

заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4) [115]. 

Розбій – це двухоб’єктний злочин, де предметом злочинного посягання 

одночасно є, з одного боку, власність (заволодіння чужим майном), з іншого – 

здоров’я людини (застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я 

особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства). В 

рамках складу даного злочину кожен із вказаних об’єктів (власність і здоров’я 

людини) відноситься до категорії самостійних. 

Враховуючи тяжкість даного виду злочину, поширеність його вчинення й 

низький рівень розкриття, вважаємо необхідним дослідити розбої, вчинені з 

проникненням у житло, сформувати теоретичні засади й практичні рекомендації, 
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спрямовані на удосконалення початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених 

із проникненням у житло. 

Результати аналізу даних проведеного опитування практичних працівників 

Національної поліції України переконливо доводять, що слідчі, оперативні 

працівники, інспектори-криміналісти, прокурори досить часто стикалися із 

складнощами в ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях про 

розбої. Це зумовлено, по-перше, тим, що практичні працівники не володіють 

достатньою кількістю знань про механізм вчинення розбоїв, засоби, що 

використовуються злочинцями, особливості слідової картини тощо; по-друге, 

відсутністю єдиної методики розслідування, в основі якої лежить формування 

криміналістичної характеристики цього виду злочинів, що, безумовно, 

позначається на ефективності досудового розслідування розбоїв. 

В процесі дослідження кримінальних проваджень про розбої, вчинені із 

проникненням у житло, в першу чергу, необхідно грунтовно дослідити 

криміналістичну характеристику злочинів цього виду.  

Підходи до визначення поняття криміналістичної характеристики як 

наукової категорії в історії формування криміналістики як науки набуло значних 

змін, поправок, доповнень.  

Сьогодні в наукових колах немає єдиного підходу до визначення поняття 

криміналістичної характеристики. Проблемою визначення поняття 

криміналістичної характеристики займались вітчизняні та зарубіжні науковці, 

серед яких основне місце займають наукові праці Т. В. Аверьянової [88], 

В. П. Бахіна [12; 13], Р. С. Бєлкіна [17; 15], В. Г. Гончаренка [37], В. А. Журавля 

[55], А. В. Іщенка [87], В. Е. Коновалової [80], В. К. Лисиченка [119], І. М. Лузгіна 

[124], В. Г. Лукашевича [127], М. В. Салтевського [162; 160], Д. Б. Сергєєвої [99], 

В. В. Тіщенка [188], В. Ю. Шепітька [207], М. О. Яблокова[232; 231] та інших. 

Поняття й зміст криміналістичної характеристики як елемента методики 

розслідування злочинів вперше розкрив Л. О. Сергєєв в 1960-их рр. Л. О. Сергєєв 

визначав криміналістичну характеристику як сукупність ознак злочину, де 

основними елементами визначив спосіб вчинення злочину, обставини, 
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обстановку, місце і час; сліди, що виникають в результаті вчинення злочинів; 

об’єктивну сторону й зазначав, що всі ці елементи є взаємопов’язаними [165].  

В. П. Бахін у своїх дослідженнях визначає криміналістичну характеристику 

злочинів як систему узагальнених даних про найбільш типові ознаки певного 

виду (групи) злочинів, які проявляються в способі та механізмі діяння, обстановці 

його вчинення, даних про особу злочинця, інших обставинах, закономірний 

зв’язок яких служить основою наукового та практичного вирішення завдань 

розкриття та розслідування злочинів [13, c. 16-22]. 

Р. С. Бєлкін, в свою чергу, вважає, що в поняття криміналістичної 

характеристики необхідно включати також первинну інформацію, системи даних 

про спосіб вчинення і приховування злочину і типових наслідках її застосування, 

особи ймовірного злочинця і ймовірних мотивах, цілях злочину, особи ймовірної 

жертви злочину, про деякі обставини вчинення злочину (місце, час, обстановка). 

Всі ці елементи, зазначає Р. С. Бєлкін, складають систему, тобто пов’язані один з 

одним [16, c. 319].  

На думку В. О. Коновалової, криміналістична характеристика – це система 

відомостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки злочинів певного 

виду, що відображає певні зв’язки між ними й є основою дя побудови і перевірки 

слідчих версій для вирішення конкретних завдань розслідування [82, c. 360].  

На думку деяких вчених, зокрема А. В. Дулова, необхідно взагалі 

відмовитись від терміну «криміналістична характеристика» і замінити його на 

«криміналістичний аналіз» [48, c. 72-74]. 

На наш погляд, така позиція є дещо дискусійною, оскільки термін 

«характеристика» визначається як опис, визначення істотних, характерних 

особливостей, ознак кого-небудь або чого-небудь [176, c. 24], а термін «аналіз» – 

як метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, 

розчленування їх у думці на складові частини [175, c. 41]. 

Виходячи з вищезазначеного вважаємо доцільним вживати термін 

криміналістична характеристика, а не криміналістиний аналіз. 
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Не зважаючи на велику кількість наукових підходів до визначення поняття і 

змісту криміналістичної характеристики, ми дотримуємося точки зору 

Р. С. Бєлкіна, яку він висловив ще у 1959 році й вважаємо її досі актуальною.  

Дискусійним на сьогодні залишається питання щодо визначення структури 

криміналістичної характеристики. Так, на думку В. В. Тіщенка, структуру 

криміналістичної характеристики необхідно визначати виходячи із наступних 

позицій: 

- в основі визначення цієї структури слід використовувати системно-

діяльнісний підхід; 

- злочин необхідно розглядати в якості самостійного об’єкта 

криміналістики, тобто криміналістичної методики у зв’язку з діяльністю по 

розслідуванню злочинів; 

- склад структурних елементів криміналістичної характеристики 

злочинівпотрібно визначати диференційовано [187, c. 84]. 

Зважаючи на вищезазначене, слід визначити основні структурні елементи 

криміналістичної характеристики, а саме: спосіб, обстановку та механізм 

вчинення злочину; ознаки окремого виду (або групи) злочину, окремі їх 

закономірності; типову слідову картину окремого виду (або групи) злочину; 

характерні суб’єкти окремого виду (або групи) злочину. 

З огляду на принципи побудови криміналістичної методики, у якій 

криміналістична характеристика посідає ключову позицію, більшість авторів 

тлумачать цю категорію як інформаційну модель злочину, у якій на 

статистичному рівні відображено кореляційні залежності між певними 

структурними елементами. У цій моделі наявні типові ознаки, що характеризують 

певну класифікаційну групу злочинів, і специфічні, що дають змогу відокремити 

цю групу від інших. Водночас ключовою рисою цієї моделі є те, що всі її 

елементи становлять певну систему, а отже, розглядати їх ізольовано недоцільно. 

Натомість кожний елемент окремо здатний впливати на вирішення загальних 

питань досудового розслідування, зокрема висунення версій, визначення напрямів 
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збирання доказів та обрання алгоритмів дій слідчого, прогнозування можливої 

лінії поведінки злочинця тощо [197, c. 140-141].  

Також слід зазначити, що генеза та сучасний стан криміналістичної 

характеристики як наукової категорії і як робочого інструментарію слідчого 

свідчать про суттєве відставання розробок щодо останнього. Зокрема такі питання 

як виявлення та використання ймовірно-статистичних зв’язків між її елементами, 

застосування сучасних технологій і методів щодо збирання і оброблення 

необхідних емпіричних даних потребують самостійного більш поглибленого 

наукового дослідження. Тому, на думку В. А. Журавеля, зусилля криміналістів 

стосовно виявлення та аналізу кількісних показників, які відображують специфіку 

ймовірно-статистичних зв’язків між елементами криміналістичної 

характеристики, мають бути значно активізовані, оскільки до цих пір висловлені 

відносно даної проблематики судження за дуже рідкісними винятками і 

розробкимають суто декларативний хараткер. Саме таке становище, вказує 

В. А. Журавель, і є однією із головних причин нігілістичного ставлення 

практичних працівників до розглядуваної категорії [54, c. 418]. 

Всебічний та якісний аналіз наукових праць як вітчизняних, так і 

зарубіжних вчених дозволяє зробити висновок, що для криміналістичної 

характеристики розбою суттєвим є: відкритий характер злочину, насильство і 

двостороння направленість дій злочинців, що охоплюють як особу потерпілого, 

так і його майно [89, c. 345]. Тому вважаємо необхідним більш детально 

проаналізувати такі елементи криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених 

із проникеннням у житло, як спосіб вчинення розбоїв, обстановку, типову слідову 

картину розбоїв, особу потерпілого й особу злочинця, а також встановити 

кореляційні зв’язки між ними. 

Слід зазначити, що кожен із визначених нами елементів криміналістичної 

характеристики розбоїв, вчинених із проникеннням у житло, впливає на 

висунення криміналістичних версій, визначення напрямків розслідування, 

прогнозування ймовірної поведінки злочинців, припущення щодо ймовірних 

місць вчинення розбоїв тощо. 
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1.2. Зміст елементів криміналістичної характеристики розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло 

1.2.1. Обстановка та спосіб вчинення розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло 

 

На сьогодні у юридичній науці існують деякі розбіжності щодо визначення 

поняття способу вчинення злочину (способу злочину), а також розкриття його 

структури та співвідношення з іншими елементами криміналістичної 

характеристики. 

Розкриваючи поняття способу вчинення злочину, Н. П. Яблоков зазначає, 

що під способом вчинення злочину в криміналістичному розумінні доцільно 

розуміти об’єктивно і суб’єктивно обумовлену систему поведінки суб’єкта до, в 

момент та після вчинення злочину, що залишає різного роду характерні сліди 

ззовні, що дозволяють за допомогою криміналістичних прийомів і засобів 

отримати уявлення про суть того, що відбулося, своєрідності злочинної поведінки 

правопорушника, його окремих особистих даних і відповідно визначити найбільш 

оптимальні методи вирішення задач розкриття [89]. 

А. Ю. Головін, в свою чергу, наголошує на тому, що криміналістика 

розглядає спосіб вчинення злочину як об’єктивну закономірність процесу 

виникнення доказів, пізнання якої дозволяє створювати науково обґрунтовані 

засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації та дослідження доказів [33, c. 72]. 

З приводу визначення поняття і структури способу вчинення злочину 

висловлюється й інша точка зору. Так, М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва та 

М. О. Ленко вважають, що спосіб вчинення є основним елементом 

криміналістичної характеристики будь-якого кримінального правопорушення. 

Проте, структура способу вчинення злочину є категорією несталою. Залежно від 

своєрідності неправомірної поведінки, особливостей ситуацій, що виникають до 

та після вчинення злочину та інших обставин, структура може бути 

трьохелементною (включати поведінку суб’єкта до, під час та після вчинення 

злочину), двохелементною (у різних комбінаціях обов’язково включаючи 
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механізм вчинення злочину) і одноелементною (включає поведінку злочинця 

лише під час вчинення злочину) [145, c. 11]. 

Проаналізувавши різні підходи до визначення поняття способу вчинення 

злочину, вважаємо доцільним взяти за основу визначення даного поняття, яке 

надає В. В. Тіщенко й зазначає, що спосіб вчинення злочину (спосіб злочину) – це 

дії з підготовки, вчинення і приховування злочинів, а також знаряддя та засоби, 

які були використані при цьому, складають основний комплекс елементів 

механізму злочинних дій [190, c. 72]. 

Погодившись із визначенням поняття способу вчинення злочину, яке надає 

В. В. Тіщенко, можна виокремити три самостійних, але взаємопов’язаних 

структурних елементи способу вчинення розбоїв, а саме: спосіб підготовки, 

безпосереднє вчинення і спосіб приховання. 

Спосіб підготовки до вчинення розбою В. В. Пясковський умовно поділяє 

на типові дії: 

- вибір об’єкту (будинку, квартири, особи тощо), на який злочинці мають 

намір вчинити напад, зазвичай здійснюється за наведенням інформаторів; 

- вивчення злочинцями об’єкту нападу та обстановки, в якій належить 

діяти, з цією метою під яким-небудь приводом вони проникають до приміщення 

та з’ясовують якими цінностями володіють її мешканці, місця зберігання грошей 

та інших цінних речей, спосіб життя наміченої жертви та розклад дня членів 

родини; 

- підготовка зброї чи предметів, які її замінюють, що необхідні злочинцям 

для подолання опору потерпілого, автотранспорту для пересування до об’єкту 

нападу та перевезення пограбованого (нерідко для цього використовують таксі 

або викрадають особистий автотранспорт); 

- попередній зговір між спільниками нападу (характерний для випадкової, 

не стійкої злочинної групи), або чітке розділення ролей між членами 

організованої групи властиве високоорганізованим, стійким та гарно 

законспірованим злочинним формуванням); 
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- вибір способу нападу, у тому числі, переховування або збуту 

викраденого майна;  

- вибір способів зміни зовнішності виконавців нападу та забезпечення 

алібі спільникам [96, c. 490]. 

Аналіз слідчої практики дозволяє виокремити типові способи підготовки до 

вчинення розбоїв із проникненням у житло: 

- вибір об’єкту нападу (будинку, квартири, іншого житла особи), у 42 % 

здійснюється за наведенням інформаторів, у 34 % – злочинці обирають об’єкт 

нападу за допомогою інтренет-ресурісів (соціальних мереж, де власники 

публікують фото, відео свого житла, майна, інших цінностей; дані Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування), у 19 % – власник житла особисто 

знайомий із нападниками; тощо). 

- вивчення злочинцями об’єкту нападу та з’ясування обстановки, в якій 

вони планують діяти (як правило, злочинці намагаються найбільш детально 

з’сувати цінність та кількість майна особи, місця його зберігання, спосіб життя 

особи потерпілого (кількість осіб, які проживають в обраному для здійснення 

нападу житлі, розклад дня, години перебувування їх у житлі; детальне вивчення 

прибудинкової території для можливих шляхів проникнення й відходу тощо); 

- підготовка інструментарію (знаряддя) для вчинення розбоїв (зброї чи 

предметів, схожих на зброю, транспорту, предмети одягу для маскування 

зовнішності, мотузки, скотч, засоби для зламу вікон та дверей тощо); 

- організація злочинної групи, підшукування осіб, які готові вчинити 

розбій, розприділення ролей між цими особами тощо); 

- вибір способу проникнення у житло й способу вчинення розбоїв; 

- вибір місця переховування та збуту викраденого майна (як правило, 

переховують викрадене майно у приміщаннях житла одного з членів 

організованої групи злочинців, їх родичів або знайомих; а збут майна 

відбувається шляхом його продажу у ломбарди, так звані «чорні ринки» тощо); 

- забезпечення алібі всім членам організованої злочинної групи. 
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В. В. Пясковський вважає, що способи вчинення розбоїв детермінуються 

низкою об’єктивних та суб’єктивних факторів. Об’єктивними факторами є: 

особливості місця і часу вчинення цих злочинів; знаряддя злочину (наприклад, 

холодна та вогнепальна зброя), що маються в розпорядженні злочинців; 

спрямованість діяльності злочинного угруповання тощо. До суб’єктивних 

факторів належать: наявність у членів злочинного угруповання професійних знань 

та злочинного «досвіду», соціальні, психологічні та фізичні особливості злочинців 

тощо. 

При нападі групою злочинці, використовуючи свою чисельну перевагу, 

швидко подавляють опір потерпілого шляхом застосування фізичного насильства, 

небезпечного для життя та здоров’я останнього, або погрози його застосування. У 

багатьох випадках характер насильства обумовлюється статтю, віком, фізичною 

силою потерпілого, кількістю осіб, які зазнають нападу, їх поведінкою і т.п. У 

випадках відмови потерпілого віддати гроші та коштовності, злочинці 

застосовують фізичну силу та заподіюють тілесні ушкодження [96, c. 491]. 

Так, близько 04.00 години двоє невідомих осіб в масках на обличчі, проникли 

до житлового будинку Особи 1 та погрожуючи останній насильством, 

спричинили їй тілесні ушкодження та заволоділи її грошовими коштами в сумі 

близько 12 тисяч гривень [105]. 

Найбільш розповсюдженими заходами з приховування розбоїв є маскування 

злочинцем (злочинцями) своєї зовнішності. Ця обставина обумовлена наявністю 

безпосереднього контакту злочинця і потерпілого, а також побоювання бути 

впізнаним. З метою маскування зовнішності використовують темні окуляри, 

закривають обличчя шарфом, використовують маски або капронові панчохи, 

інколи рукавички, речовини, що нейтралізують запах тощо [96, c. 491]. 

Так, близько 03.00 години, під час того як Особа 1 знаходилась за місцем 

свого проживання і відпочивала троє невідомих осіб чоловічої статі, одягнутих в 

камуфляжний одяг, на головах яких були матерчаті маски (балаклави), шляхом 

пошкодження вікна, проникли до середини будинку, де в спальній кімнаті, 

раптово та несподівано для Особи 1 застосували відносно неї агресивні, 
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насильницькі дії, які виразились в зв’язуванні рук останній клейкою стрічкою 

(скотчем), після чого приставили їй до голови металевий предмет зовні схожий 

на пістолет та почали вимагати грошові кошти. В той час Особа 1 сприйнявши 

погрози невідомих осіб щодо застосування відносно неї зброї як реальні, розповіла 

де знаходяться грошові кошти в сумі 160 000 гривень, 400 000 форінтів та 

золоті вироби, якими надалі заволоділи останні і з викраденим зникли, чим самим 

спричинили Особі 1 матеріальну шкоду [114]. 

Механізм вчинення розбоїв із проникненням у житло складається із двох 

обов’язкових взаємозалежних елементів – проникнення до житла і розбійний 

напад. Врахування цього механізму впливає на обсяг виявленої слідової картини, 

дозволяє слідчому висувати криміналістичні версії щодо особи злочинця, 

виявляти негативні обставини тощо.  

Враховуючи зазначене, необхідно дослідити способи проникнення у житло 

й розбійний напад. 

В. І. Галаган розрізняє такі способи вчинення розбоїв із проникненням у 

житло: 

- таємне проникнення через вікна, дах, балкони та вчинення злочину 

зненацька; 

- відкрите проникнення під вигаданим приводом; 

- проникнення, видаючи себе за знайомого; 

- вільне проникнення до помешкання через незачинені двері внаслідок 

власної недбалості потерпілого [30, c. 50]. 

На думку В. С. Бондаря, способи проникнення у житло слід поділити на такі 

дві групи: 

- таємне проникнення на об’єкт, яке супроводжується подоланням 

перешкоди, а потім – пограбування; 

- проникнення під вигаданим приводом на виду та зі згоди потерпілого з 

раптовим наступним вчинення ограбування [24, c. 18]. 
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До першої групи відносяться способи таємного проникнення на об’єкти, 

через двері та вікно, або в інший спосіб (суміжні балкони, димарі), тому способи 

проникнення у приміщення необхідно класифікувати на такі групи: 

1. Проникнення до приміщення через двері шляхом: 

- впливу на запірний пристрій (замок); 

- впливу на вхідні двері (пошкодження дверей). 

2. Проникнення до квартири через вікно чи балкон (лоджію). 

3. Проникнення до квартири в інший спосіб (наприклад, шляхом 

руйнування стін). 

До другої групи входять способи проникнення злочинців під благовидним 

приводом або шляхом встановлення довірливих відносин з потерпілим [24, c. 20]. 

Представлені позиції щодо структури та класифікації способів вчинення 

розбоїв із проникненням у житло не є вичерпними і потребують деяких уточнень.  

Враховуючи вищевикладене та специфіку способів вчинення розбоїв із 

проникненням у житло, яка полягає у тому, що напад, з метою вчинення розбоїв, 

поєднується із застосуванням (або погрозою застосування) насильства, що є 

небезпечним для життя та здоров’я особи потерпілого, застосуванням фізичної 

сили або погрози її застосування, що чинить реальну небезпеку здоров’ю, 

наприклад, здавлювання шиї, рук, хапання за волосся тощо, також сюди слід 

віднести введення в організм особи потерпілого небезпечних для життя і здоров’я 

сильнодіючих психотропних речовин, що призводить до безпорадного стану 

особи потерпілого, вважаємо за доцільне виділити три основних види 

проникнення у житло при вчиненні розбоїв: 1) таємне проникнення; 2) відкрите 

проникнення; 3) незаконне проникнення у житло обманним шляхом; 4) вплив на 

потерпілого за межами його житла і прониклення до житла разом з потерпілим, 

який знаходиться під впливом злочинців (погроза, застосування насильства).  

Таємне проникнення.  

Аналіз законодавства й матеріалів практики дає можливість визначити 

характерні риси розбоїв, вчинених із таємним проникненням у житло, а саме 

відсутність свідків, свідоме приховування своїх злочинних дій особою злочинця. 
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Так, з 03 год., по 05 год., 5 невідомих осіб, будучи вдягненими у маски з 

прорізами для очей, шляхом віджиму метало пластикового вікна, проникли в 

середину, де зв’язавши власника будинку Особи 1 та членів його сім’ї, яким 

погрожуючи предметом зовні схожим на пістолет, заволоділи двома золотими 

весільними чоловічими обручками, чотирма золотими жіночими обручками, 

двома золотими ланцюжками, двома золотими ланцюжками із підвісками, 

золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді розп’яття, ноутбуком марки Acer, 

планшетом марки Samsung, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного 

зв’язку ПрАТ «МТС-Україна, пістолетом для відстрілу патронами «Флобер» 

[111]. 

Слід зазначити, що при вчиненні розбоїв із проникненням у житло саме 

таємний спосіб проникнення є найпоширенішим, що зумовлено низкою факторів, 

зокрема: такий спосіб проникнення дозволяє злочинцям залишити якнайменшу 

кількість слідів на місці вчинення злочину (як матеріальних, так й ідеальних); 

знижує ймовірність затримання злочинців на місці події. 

Відкрите проникнення. 

У юридичній літературі визначаються характерні риси, що притаманні 

розбоям, вчиненим із відкритим проникненням у житло, такими є, по-перше, дії 

злочинців, що усвідомлюються і спостерігаються потерпілим або свідком, по-

друге, та обставина, що потерпілий чи свідок спостерігають за вчиненням 

злочину, злочинцем ігнорується. 

Так, о 20.30 год. Особа 1, за попередньою змовою з невстановленою 

досудовим розслідуванням особою, переслідуючи умисел, направлений на напад з 

метою заволодіння чужим майном, шляхом вільного доступу, через вхідні двері, 

проникли до приміщення квартири, де погрожуючи потерпілій Особі 2 та 

потерпілій Особі 3, господарці вказаної квартири, предметом схожим на ніж, з 

погрозою застосування насильства небезпечного для її життя та здоров’я, 

заволоділи грошовими коштами та майном. Після чого з місця вчинення злочину 

зникли, завдавши потерпілим Особі 2 та Особі 3 матеріальної шкоди [110]. 
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Незаконне проникнення у житло обманним шляхом. П. П. Андрушко під 

незаконним проникненням має на увазі будь-яке вторгнення в житло чи до іншого 

володіння особи всупереч чи з ігноруванням волі особи (таємне, відкрите, 

обманне) [138]. 

Як показали проведені дослідження, злочинці, маючи на меті полегшити 

проникнення на місце вчинення злочину, відволікти увагу потерпілих, змусити їх 

втратити обережність, а потім легко зламати їх опір, нерідко використовують 

обманні прийоми. За даними, отриманими в результаті проведеного дослідження 

А. Ю. Головиним, В. Д. Рожковим, Н. В. Тишутиної, А. Я. Эрекаева 88 % від 

загального числа нападів на житло проникнення до них відбувалося шляхом 

обману, без використання силових методів. Це різного роду «легендовані» 

проникнення в житло під видом листонош, співробітників комунальних і 

соціальних служб, працівників правоохоронних органів, покупців заявлених 

господарями у продаж речей тощо [155, c. 32]. 

Так, в період часу з 03.30 по 04.00 год. Особа 1 та Особа 2 під приводом 

отримання ліків проникли до приміщення житлового будинку Особа 3, що в с. 

Цибулівка вул. Миру № 101 де застосувавши насильство, яке не є небезпечним для 

життя чи здоров’я, а саме нанісши декілька ударів кулаками в область голови та 

тулуба останньої, заволоділи її мобільним телефоном марки «NOMI» та 

грошовими коштами в сумі 2500 грн [106]. 

Виходячи з викладеного та враховуючи те, що напад при вчиненні розбоїв із 

проникненням у житло проявляється через застосування насильства, слід вказати, 

що насильство може бути як фізичним, так і психічним. 

Л. Д. Гаухман зазначає, що напад і насильство з метою заволодіння майном 

при розбої проявляється в таємній формі тоді, коли особі потерпілого наноситься 

удар ззаду або він приводиться у безпорадний стан шляхом застосування 

отравляючих або одурманюючих речовин, небезпечних для життя або здоров’я. 

При цьому, якщо заволодіння майном відбувається таємно, то це і є розбій. Хоча 

на практиці, більшість розбоїв вчиняються відкрито, принципово важливо і те, що 

характер дій при розбоях може бути не лише відкритим, а й таємним [31, c. 85]. 
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Схожої думки дотримується і А. Х. Юнусов, й зазначає, що напад при 

розбої потрібно розуміти у будь-якій формі насильницького впливу на 

потерпілого, внаслідок якого виникає небезпека для його життя або здоров’я. 

Введення в організм потерпілого сильнодіючих отруйних, одурманюючих 

речовин проти його волі і свідомості, по суті, не відрізняється від удару в спину, 

пострілу із засідки, які визнаються розбійними нападами, якщо вони вчинені з 

певною метою, вказаною в нормі закону [228, c. 98]. 

Так, близько 03.30 год. надійшла заява від Особи 1 про те, що близько 01.30 

год. вона поверталась додому, та, знаходячись на 4 поверсі, 4 під’їзду, будинку № 

4 на неї напали троє невідомих осіб. Один з невідомих приклав їй до обличчя 

ганчірку, яка була змащена невідомою рідиною з їдким запахом та повалив на 

підлогу, після чого Особа 1 втратила свідомість. Прийшовши до тями, вона 

знаходилась у себе в квартирі, будучи зв’язаною та з заклеєним липкою стрічкою 

ротом. Один з невідомих осіб сидів на ній, а інші двоє ходили по квартирі та 

шукали цінне майно. Після того, як троє невідомих осіб пішли з її квартири, 

Особа 1 виявила відсутність грошових коштів в сумі 700 доларів США, золотих 

та срібних виробів, банківської картки «Південний» та іншого майна. Особі 1 

спричинена фізична шкода у вигляді: алергічної реакції на невідомий препарат, 

кропивниця, стрес [112].  

Фізичне насильство при розбої може застосовуватися у відкритій або 

прихованій формі (таємно). 

Відкрита форма застосування насильства вважається відкритою, у 

випадках, коли насильство усвідомлюється злочинцем і вчиняється на очах 

потерпілого або очевидців (свідків). Відкрите застосування насильства при розбої 

зустрічається дуже часто.  

Прихована форма застосування насильства. Приховане насильство має 

місце тоді, коли у потерпілого відсутнє усвідомлення факту застосування 

відносно нього насильства. Наприклад, злочинець, розраховуючи застати 

потерпілого зненацька і забезпечити собі великий ступінь надійності у досягненні 

злочинного результату, здійснює постріл із засідки, завдає удару в спину, учиняє 
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напад відносно сплячих, п’яних, інших осіб, які внаслідок певних причин не 

здатні вчинити ефективного опору винному. До прихованої форми насильства 

слід віднести і випадки введення в організм потерпілого одурманюючих, 

отруйних, інших сильнодіючих речовин проти його волі і свідомості. За чинним 

КК України дана обставина не впливає на кваліфікацію злочину і не виключає 

кримінальної відповідальності за розбій [10, c. 25]. 

Психічне насильство являє собою реальну погрозу застосування фізичного 

насильства, що є небезпечним для життя і здоров’я особи потерпілого. 

Практика рясніє випадками, коли злочинці використовують як знаряддя 

психічного насильства предмети, які завідомо для них не можуть бути 

використані для виконання погроз (зіпсована або іграшкова зброя, запальничка у 

конфігурації пістолета, притиснутий до спини палець тощо). У таких ситуаціях 

умисел було спрямовано на розбій, а потерпілий сприймав ці предмети як такі, що 

становлять небезпеку для життя чи здоров’я [137, c. 526]. 

Р. В. Мельник зазначає, що під час розслідування кримінальних проваджень 

речовими доказами, крім вогнепальної зброї, є і предмети, що мають з ними не 

тільки зовнішню схожість, а й ряд загальних принципів дії. А саме: 

використовують енергію вибухових речовин для метання снаряду, мають гучний і 

різкий звук пострілу тощо. Зазвичай, до таких засобів належать будівельно-

монтажні, сигнальні, газові, газошумові («пугачі») й стартові пістолети. Кожен з 

цих видів має своє чітко візначене цільове призначення, хоча під час вчинення 

злочинів, вони, зазвичай, використовуються для психічного впливу на жертву, яка 

в екстремальних ситуаціях (крадіжка, згвалтування, хуліганство тощо), сприймає 

їх за вогнепальну зброю [132, c. 103-104]. 

Серед способів приховування вчинених розбоїв із проникненням у житло 

слід виділити найпоширеніші заходи для маскування, знищення і фальсифікації 

слідів на місці вчинених розбоїв (використання гумових або тканевих рукавичок, 

покриття долонь рук лаком або іншими знежирюючими розчинами, використання 

взуття більшого розміру або жіночого взуття, знищення маркувальних і номерних 

знаків, обмова членів організованої групи, створення фальшивих алібі тощо); 
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швидкий збут викраденого майна або його переховування; ліквідація або 

викидання викраденого майна при виникненні небезпеки викриття; введення в 

оману слідчих під час проведення допиту шляхом дачі неправдивих показань або 

відмови від дачі показань; вплив на очевидців, свідків, потерпілих з метою дачі 

ними неправдивих показань або відмови від дачі показань тощо. 

На сучасному етапі розвитку криміналістики як науки дискусійним також 

залишається питання щодо обстановки вчинення злочину. Існує декілька 

наукових підходів до визначення даного поняття. 

Одна група вчених-криміналістів під обстановкою вчинення злочину 

розуміє систему різного роду об’єктів, явищ та процесів, які взаємодіють між 

собою до та в момент вчинення злочину, а також тісно пов’язані з місцем, часом, 

умовами навколишнього середовища та іншими факторами об’єктивної 

реальності, що визначають можливість, умови та інші обставини вчинення 

злочину [24, c. 23]. 

Інша група науковців під обстановкою вчинення злочину розуміє конкретні 

об’єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин [100, c. 143]. 

Такі підходи до визначення обстановки вчинення злочину, на нашу думку, є 

дещо узагальненими та неточними і потребують конкретизації деяких елементів. 

Виходячи з вищевикладеного слід зробити висновок, що до сьогодні не 

існує єдиного підходу до визначення даного поняття, що гальмує процес розвитку 

криміналістичної характеристики в цілому. Слід розкрити детальніше поняття 

обстановки вчинення злочину, визначити систему криміналістично значущих 

ознак, притаманних характеристиці обстановки вчинення злочину та 

проаналізувати етимологію поняття обстановки. 

В юридичному словнику обстановка визначається як «стан речей, 

обставини, оточення, умови» [177]. З цього можемо сказати, що поняття 

обстановки вчинення злочину включає в себе цілу систему елементів, ознак, 

факторів, що на неї впливають тощо. 

Ми погоджуємося з групою вчених-криміналістів, зокрема 

М. А. Погорецьким, Д. Б. Сергєєвою та М. О. Ленком, які враховуючи повноту та 
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інформативну наповненість даного поняття, визначають обстановку вчинення 

злочину як «територіальну, кліматичну й іншу специфіку регіону, а також 

обставини, що характеризують безпосередньо місце, час, умови й інші 

особливості вказаної життєвої ситуації» [145, c. 33]. 

Проаналізувавши матеріали слідчої та судової практики, ми визначили, що 

криміналістично значущою інформацією про обстановку вчиненого розбою із 

проникненням у житло є:  

1. Місце вчинення розбою: 

- інформація щодо місця розташування житла (місто – 52%, район – 31%, 

селище – 12%, село – 5%); 

- інформація, що характеризує житло (одноповерховий будинок – 32%, 

багатоповерхівка – 34%, квартира – 32%, підвальне приміщення – 2%); 

- конкретизуюча інформація, що характеризує житло (кількість поверхів, 

вікон, дверей; система внутрішньої і зовнішньої безпеки житла). 

2. Час вчинення розбою: 

- найчастіше (у 76 % проаналізованих матералів кримінальних 

проваджень) розбої із проникненням у житло вчиняються у нічний час (на 

світанку). Це пов’язано, по-перше, із фізіологічними особливостями людини, 

оскільки, як правило, саме в цей час сон є найміцнішим, по-друге, очевидно, що 

ймовірність появи очевидців є низькою; 

- вдень та у вечірній час розбої із проникненням у житло вчиняються 

рідше (у 24 % проаналізованих матералів кримінальних проваджень) і, як 

правило, є результатом відкритого проникнення під вигаданим приводом або 

видаючи себе за знайомого, проникнення до житла через незачинені двері 

внаслідок власної недбалості потерпілого. 

3. Умови вчинення розбою: 

- пора року (найбільше розбоїв вчиняється влітку (41%) та восени (28%) 

та погодні умови (температура, опади, вологість, вітер); 

- суспільні відносини між учасниками розбою (у 41% особа злочинця та 

особа потерпілого між собою знайомі, у 59 % – незнайомі); 
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- наявність холодної (у 90 % вчинених розбоїв) та (або) вогнепальної 

зброї (у 63 % вчинених розбоїв), інших предметів, схожих на зброю та допоміжні 

предмети та технічні засоби, які використовують злочинці для вчинення розбою 

(у 98% вчинених розбоїв); 

- наявність (у 78% вчинених розбоїв) чи відсутність (у 22 % вчинених 

розбоїв) транспортних засобів у учасників розбою. 

Обстановка вчинення розбою є ознакою об’єктивної сторони злочину, яка є 

обов’язковою і потребує детального вивчення, оскільки розбої, вчинені із 

проникненням у житло включають в себе одразу декілька взаємопов’язаних 

елементи. 

Своєчасне та кваліфіковане виявлення ознак злочину та їх складових 

елементів при вчиненні розбоїв з проникненням у житло сприятиме подальшому 

розкриттю злочину та профілактичній діяльності правоохоронних органів щодо 

вчинення розбоїв. 

В. В. Тіщенко зазначає, що відношення «злочинець-обстановка» багато в 

чому залежать від позиції, первісного наміру і вольових якостей суб’єкта. Його 

позиція в цьому плані може розглядатися як пасивна, тобто особа злочинця 

розцінює обстановку як сукупність умов, що складаються мимо його волі, і на які 

він вплинути не може, або активна – особа злочинця не тільки враховує конкретну 

обстановку в динаміці сприятливих і несприятливих факторів, але і прагне на 

момент вчинення злочину змінити її, створити такі умови, які б не перешкоджали, 

а навпаки сприяли здійсненню його злочинного задуму і приховуванню 

вчиненого злочину [190, c. 66]. 

На нашу думку, вибір злочинців щодо вчинення розбоїв саме із 

проникненням у житло обумовлений рядом причин, серед який основними 

виділяємо наступні: 

- відсутність свідків; 

- заволодіння якомога більшою кількістю матеріальних цінностей, 

зокрема, грошима, коштовностями, технікою, елітними алкогольними напоями 
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тощо (тими матеріальними цінностями, які зазвичай люди зберігають у своєму 

житлі); 

- мають інформацію про зберігання великої суми грошей особою вдома; 

- можливість швидко покинути місце вчинення розбою за допомогою 

транспортних засобів; 

- ймовірність того, що злочинці не будуть затримані, оскільки, як 

правило, розбій вчиняється у спеціальному одязі, наприклад, використовуються 

маски (панчохи, балаклави) для унеможливлення їх впізнання; зручне взуття, що 

дає змогу швидко пересуватися (бігти); використовується спеціальна техніка 

(засоби зв’язку) для швидкої передачі інформації один одному; 

- використання вже набутого раніше досвіду (найчастіше розбої із 

проникненням у житло вчиняються особами, що раніше вже вчиняли крадіжки, 

грабежі, розбої та (або) були судимі за вчинені кримінальні правопорушення. 

Встановлюючи кореляційну залежність між такими елементами 

криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у житло, як 

спосіб вчинення розбоїв і обстановкою вчинення цього виду злочинів, слід 

зазначити, що обраний злочинцями спосіб проникнення до житла впливає на 

обставноку вчинених розбоїв: 

1. Обстановка вчинених розбоїв при таємному способі проникнення у житло 

харатеризується високою ймовірністю відсутность свідків, полегшує 

приховування дій злочинців, залишення на місці вчинення розбоїв найменшу 

кількість слідів, знижує ймовірність затримання злочинців на місці події, як 

правило, при такий спосіб проникнення залежить від погодних умов, вчиняється 

переважно в нічний час доби, наявністю у злочинців транспортних засобів для 

швидкого вілдходу тощо. 

2. При відкритому способі проникнення у житло по-перше, дії злочинців 

потерпілий може спостерігати, підвищується ймовірність появи свідків вчинення 

розбоїв, зростає ймовірність затримання злочинців на місці вчинення злочину, 

з’являється первинна інформація про особу злочинця тощо. 
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3. При проникненні у житло обманним шляхом, як правило, під видом 

листонош, співробітників комунальних і соціальних служб, працівників 

правоохоронних органів, покупців заявлених господарями у продаж речей, 

потерпілі втрачають обережність й пильність, що призводить до втрати ідеальних 

слідів вчинених розбоїв; знижується ймовірність використання силових методів 

впливу на потерпілих; як правило такий спосіб проникнення до житла не 

залежить від пори року та погодних умов, вчиняється вдень та дозволяє отримати 

первинну інформацію про особу злочинця (його зовнішність, вік, стать та інші 

дані, які запам’ятовуються потерпілим) тощо. 

За результатами проведеного нами емпіричного дослідження можна 

зробити висновок про те, що найчастіше злочинці ретельно та заздалегідь 

готуються до вчинення розбою, визначають його спосіб вчинення, обмірковують 

деталі проникнення у житло, обирають час, місце, знаряддя тощо. 

 

 

1.2.2. Типова слідова картина розбоїв, вчинених з проникненням у 

житло 

 

Криміналістична характеристика злочинів розглядається як система, що 

включає в себе ряд структурних елементів, які є взаємодоповнюючими та тісно 

взаємопов’язані один з одним, одним з таких є типова слідова картина 

конкретного виду злочину.  

Процес вчинення злочину супроводжується різними видами взаємодії 

об’єктів матеріального світу. В процесі такої взаємодії утворюються 

відображення в оточуючому середовищі, які в криміналістиці набули назву сліди 

[125, c. 89]. 

Кожен злочин залишає певну сукупність слідів, і завданням слідчого є їхнє 

виявлення та уміле використання з метою розкриття злочину, розшуку й викриття 

злочинця. Так, не будучи свідком злочину і не сприймаючи подію злочину 

безпосередньо, слідчий за допомогою слідів злочину може відтворити уявну 
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модель події і відповідно встановити спосіб вчинення злочину, особливості особи 

злочинця та іншу інформацію, яка необхідна для розкриття злочину. Тому дуже 

важливо правильно визначити, які саме сліди і де повинні або могли залишитися в 

результаті вчинення злочину [148, 48]. 

Сьогодні вчені-криміналісти розглядають сліди в широкому та вузькому 

значенні. Сліди злочину (у широкому розумінні) та інші джерела доказів, що 

характеризують обставини вчинення злочину та злочинця, у криміналістичній 

характеристиці включають у себе: а) зміни в матеріальній обстановці місця події, 

що, відображають дії злочинця, потерпілого та інших осіб, дії знарядь, засобів та 

механізмів (наприклад, автомашини), які знаходяться у порушеному від 

початкового стані, місцезнаходження, стан і структуру різних об’єктів, що 

становлять матеріальне середовище, у якому вчинено злочин; б) сліди-

відображення (сліди рук, ніг, інструментів та ін.) Для окремих видів злочинів 

поширеним є наявність певних слідів (наприклад, зламу); в) предмети – речові 

докази, у тому числі документи, речовини та мікрочастинки. При цьому слідами 

йменуються будь-які зміни в навколишньому середовищі у зв’язку із вчиненням 

злочину. Ці зміни можуть виявлятися в переміщенні предметів чи речовин, 

відсутності або наявності їх у певному місці, втраті або набутті ними тих чи 

інших властивостей тощо. Тому слідами вважають: а) матеріальні предмети або їх 

частини – труп, знаряддя зламу, недопалки, рідини, плями крові, зернини, 

частинки будь-якої речовини тощо; б) матеріальні копії – сліди пальців, взуття, 

розрубу, розтину тощо. Слідами в широкому значенні є й ідеальні відображення – 

сліди пам’яті (уявні образи) [162, c. 85]. 

Враховуючи інформативність слідів, що виникають в процесі вчинення 

злочину, вважаємо необхідним розглянути широковживане у наукових та 

практичних колах поняття слідової картини злочину. 

Поняття слідової картини вчинення злочину стало предметом дослідження у 

роботах вітчизняних вчених Р. С. Бєлкіна, П. Д. Біленчука, В. І. Галагана, 

В. О. Коновалової, В. В. Пясковського, М. В. Салтевського, Д. Б. Сергєєвої, 

В. В. Тіщенка, В. Ю. Шепітька та інших. Але до сьогодні визначення поняття 
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слідової картини злочину є предметом дискусій як в наукових колах, так і у 

практиків. 

Оскільки у науковій літературі типова слідова картина злочину як елемент 

криміналістичної характеристики залишається малодосліджуваним, необхідно 

більш детально та точно визначити поняття слідової картини злочину та 

проаналізувати його структуру. 

Останнім часом науковці піддають критиці термін слідової картини, 

пропонуючи замінити його словосполученням слідової обстановки. Вважається, 

що поняття слідової обстановки об’єднує в єдине ціле час, місце, обставини, 

обстановку вчинення злочину. В своїй основі слідова обстановка концентрує 

проблематику ідеальних і матеріальних слідів. Також висловлюються думки щодо 

доцільності запровадження в криміналістичній науці терміну «слідів вібавід», що 

утворюється з абревіатури трьох слів-компонентів: вібавід (вівідображення, ба 

бачення, відвідтворення) [58]. 

На наш погляд, таке словосполучення є недоречним, оскільки термін 

«вібавід» набуває, таким чином, суб’єктивного характеру. Виявлення, вилучення 

та фіксація слідів відбувається слідчими та інспекторами-криміналістами, по-

перше, з різним рівнем підготовки, різним досвідом, а також отриманих вмінь і 

навичок, різним рівнем забезпечення сучасною технікою та іншим необхідним 

устаткуванням, що в деяких випадках унеможливлює послідовно, точно та 

всебічно відтворити слідову картину злочину, по-друге, вібавід орієнтований на 

відображення слідів, їх бачення та їх відтворення, але не всі сліди можна 

побачити в об’єктивному відображенні (запахи, сліди пам’яті потерпілих та 

свідків). 

Ми вважаємо, що широковживаний серед теоретиків і практиків термін 

типової слідової картини чітко та точно розкриває зміст самого поняття, а також 

вдало зосереджує в собі всю сукупність слідів вчиненого злочину. 

Існують й інші наукові підходи до визначення поняття слідової картини. 

М. В. Салтевський під слідовою картиною розуміє слідову обстановку на 

конкретний момент часу, що відображає і зберігає різну інформацію про 
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конкретну подію злочину й особу, яка вчинила його в даній обстановці [162, 

c. 421]. 

В. О. Коновалова зазначає, що слідова картина злочину є новим елементом 

криміналістичної характеристики і становить собою комплекс слідів, які 

відображають картину події злочину та поведінку суб’єкта на місці злочину, 

дозволяє висунути найбільш обґрунтовані версії щодо його вчинення [81, c. 25]. 

На думку В. В. Тіщенка, поняття «сліди злочину» містить у собі не тільки 

сліди власне злочинних дій, але і сліди, які вказують на ознаки певних осіб та їхні 

дії незлочинного характеру: сліди рук, ніг, споживання їжі, спиртних напоїв, 

паління, тобто сліди, що пов’язані з перебуванням злочинця в даному місці й у 

визначений час і несуть важливу інформацію про механізм злочину й інші його 

обставини та стосовно причетних до нього осіб [190, c. 82]. 

Враховуючи висловлені в юридичній літературі точки зору щодо 

визначення поняття слідової картини, ми визначили, що детальне вивчення 

слідової картини вчиненого розбою дає можливість слідчому та спеціалісту 

встановити обстановку, спосіб, місце та час вчинення злочину, а також – іншу 

криміналістично значущу інформацію щодо особи злочинця для швидкого його 

викриття. 

Як зазначає М. В. Костенко, значення слідової картини для всього процесу 

розкриття й розслідування даної категорії злочинів визначається з позиції її 

інформативності (сукупності інформації, яку несуть у собі залишені сліди). При 

цьому аналіз слідів може дати необхідні відомості для встановлення моделі 

злочинної події, висунення слідчих версій, виявлення інших речових доказів, 

експертного дослідження, а також прогнозування моделі можливої поведінки 

суб’єкта злочину [84, c. 16]. 

Ми вважаємо, що для повного та всебічного відтворення обстановки події 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, необхідно досліджувати та вивчати 

слідову картину розбоїв комплексно та з урахуванням усіх можливих 

криміналістично значущих деталей. 
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М. В. Салтевський вважає, що слідова картина грабежів і розбійних нападів 

залежить від місця вчинення злочину, використовуваних засобів для проникнення 

в приміщення, відмикання запорів, пошкодження охоронної сигналізації, злому 

перешкод, виду предметів безпосереднього посягання. При виявленні у 

підозрюваного речей, цінностей, які не належать йому, можуть залишитися сліди 

як потерпілого, так і злочинця. На одязі, взутті, тілі підозрюваного треба шукати 

мікросліди з місця події [162, c. 476]. 

В. К. Лисиченко, В. Г. Гончаренко, М. В. Салтевський зазначають про те, 

що на місці події при своєчасному його огляді можуть бути виявлені сліди рук, 

ніг, знарядь та засобів, які використовувались злочинцем, втрачені документи, 

предмети тощо. Якщо потерпілий в момент нападу чинив опір, на місці події 

можна виявити сліди крові, частки одягу, ґудзики, витоптані рослини, що 

вказують на поведінку злочинця та жертви. На одязі потерпілого можуть бути 

виявлені волокна, забруднення, що потрапили з одягу злочинця. На місці події 

злочину або поблизу нього можуть знаходитись бутилки, недопалки, залишки їжі 

– важливі докази, що дають можливість визначити кількість учасників грабежу 

або розбою, місце засади тощо [179, c. 227]. 

Як визначено вище, поняття типової слідової картини включає в себе 

сукупність матеріальних та ідеальних слідів. Це цілком логічно, оскільки в 

процесі вчинення розбоїв беруть участь люди, в особі злочинців, потерпілих, 

свідків та речі, що відображають процес їх взаємодії. 

В. В. Пясковський вважає, що при вчиненні розбою із проникненням у 

приміщення, сліди, головним чином, утворюються у зв’язку зі змінами, що 

відбуваються з речами та об’єктами, які знаходяться на місці події. Характер 

типових слідів, залишених злочинцями на місці вчинення розбоїв, в багатьох 

випадках залежить від способу їх проникнення до приміщення, інших дій 

злочинців в момент нападу. Якщо проникнення в приміщення пов’язане з 

подоланням (зломом) перешкоди, то на місці злочину зазвичай залишаються 

багаточисельні матеріальні сліди: рук, ніг, слини, знарядь злому, плями крові, 

недопалки та інші загублені або залишені злочинцями предмети [96].  
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На думку В. С. Бондара, для системи дій злочинців притаманні такі слідові 

комплекси: сліди рук (рукавичок) та одягу, частин підошви взуття; наявність 

мікрооб’єктів запахових речовин у місцях контактування злочинця (ців) із 

об’єктами (дверцятах шаф, шухлядах, схованках); поверхневі сліди ніг (на підлозі, 

предметах, викинутих злочинцем під час пошуку: аркушах паперу, книгах, одязі); 

застосування вогнепальної чи холодної зброї (на підлозі, тілі потерпілого); 

відсутність викрадених цінностей та їх знаходження у злочинців; сліди 

пакування,частини викрадених речей; сумки, футляри з-під речей чи предметів; 

предмети, від яких злочинець відірвав частину (тканина), або залишив на місці 

події (частини комплектного цілого – ніж та піхви та ін.) [24, c. 20]. 

Досліджуючи проблематику корисливо-насильницьких злочинів, 

В. В. Тіщенко зазначає, що за слідовою картиною ці злочини можна підрозділити 

на такі, наслідками яких є залишення злочинцем: а) слідів рук, ніг, рукавичок, 

взуття; б) слідів-виділень організму; в) мікрочастинок тіла, волосся, одягу і 

взуття; г) слідів-знарядь та інструментів, що використовувались для проникнення 

чи розкриття сховищ майна; д) знарядь і засобів, у т. ч. зброї, вибухових речовин і 

вибухових пристроїв, а також слідів їхнього застосування на місці злочину; е) 

ушкоджених об’єктів обстановки (дверей, вікон, меблів і іншого майна), 

транспортних засобів, що належать потерпілим; ж) слідів транспортних засобів, 

що були використані злочинцем; з) слідів-відображень у вигляді мислених 

образів, відбитих в пам’яті потерпілих і свідків [24, c. 38]. 

В. І. Галаган, в свою чергу, розробив перелік об’єктів, за допомогою яких 

можливо відтворити слідову картину розбоїв: 

1. Знаряддя та засоби злочину (сліди пальців рук, відбитки тканини, взуття, 

предметів, за допомогою яких вчинено злочин, а також інші мікрооб’єкти – 

залишки, крові, слини, поту, волосся). 

2. Нашарування слідів на відкритій місцевості (на грунті, сніговому 

покритті, асфальті) та в закритому приміщенні (на підлозі з лінолеумовим, 

паркетним, бетонним та іншим покриттям). Наведені сліди можуть містити у собі 

ідентифікуючі ознаки злочинця та властивості, за допомогою яких діагностуються 
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час, механізм подій та інші важливі обставини злочину. Крім того, це дає змогу 

моделювати стан та розміщення об’єктів у просторі. 

3. Предмети злочинного посягання, залишені на місці пригоди або поблизу 

нього – гаманці, жіночі сумочки та мобільні телефони. За вказаними предметами 

можна встановити динаміку переміщення злочинця після вчиненого ним злочину, 

а також вилучити з них сліди пальців рук або навіть біологічні виділення. Крім 

того, слід пам’ятати, що наведені сліди – це не лише матеріальні об’єкти 

дослідження, а й носії запахових слідів. 

4. Потерпілі або свідки відображають інформацію про злочин вербальним і 

невербальним способом. У першому випадку – формою уявних образів, 

відображених у протоколі допиту, за допомогою словесного портрета, зокрема, 

найефективнішим способом є компонування зовнішності особи злочинця за 

допомогою комп’ютерної техніки згідно із розробленою комп’ютерною 

програмою – композиційним портретом. Результати такої роботи можна 

використати у розшукових автоматизованих інформаційно-пошукових системах. 

До невербальних способів можна віднести виявлення та вилучення слідів 

насильства на тілі, одязі, особистих речах потерпілих або свідків тощо. 

5. Технічні засоби, що були використані для фіксації звукової та візуальної 

інформації під час проведення окремих слідчих дій, насамперед це інформація, 

яка міститься на матеріальних носіях (касети, диски, флеш-носії тощо). 

6. Об’єкти, що відображають інформацію про вчинений злочин (часто подія 

злочину фіксується на відеокамери внутрішнього та зовнішнього спостереження. 

Відповідна інформація, збережена на матеріальних носіях (жорсткому диску, 

флеш-носіях), значно доповнює «слідові картину» злочину [30]. 

Варто зауважити на тому, що слідова картина вчиненого розбою із 

проникненням у житло об’єктивно може бути відтворена в процесі слідства, але 

існуючим слідам властиво змінюватись та знищуватись під впливом певних 

факторів, тому існує першочергова необхідність у вчасному та якісному їх 

виявленні, фіксації та вилученні. 
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Безпосереднім джерелом слідів злочину в загальному розумінні є суспільно 

небезпечний вплив особи, що вчинила злочин, поведінка якої проявляється у 

формі дії або бездіяльності, на об’єктивну дійсність, взаємодія предметів і станів, 

тобто сама подія злочину [142, c. 20]. 

Узагальнені дані досліджуваної слідчої і судової практики дає змогу 

зробити висновок про те, що типовими слідами вчинених розбоїв із 

проникненням у житло є матеріальні сліди, рідше – ідеальні (вербальні) [30, c. 56-

58]. 

Враховуючи вищевикладене, вважаємо доцільним зазначити, що типовими 

матеріальними слідами, що утворюються внаслідок вчинення розбою із 

проникненням у житло, є наступні: сліди пальців рук, сліди ніг (або взуття), сліди 

зброї, вибухівок чи інших знарядь, що використовувались для вчинення розбою, 

сліди крові, запахові сліди, особисті речі злочинців, що були залишені на місці 

вчинення розбою, сліди транспортних засобів, що використовувались злочинцем 

та ідеальні – сліди пам’яті потерпілих або свідків. 

Досить розповсюдженими є випадки вчинення розбоїв із проникненням у 

житло обманним шляхом, які дещо відрізняються за слідовою картиною. 

Так, 22.02.2017 р. надійшла заява від Особи 1, про те, що її знайомий, 

раніше судимий за ч. 2 ст. 185 КК, після 19:30 прийшов до неї та придбав пляшку 

горілки ємністю 0,5 літра за 40 грн. Після того біля 23:00 години, скориставшись 

тим, що пенсіонерка його знає, під приводом повторної купівлі алкогольних 

напоїв, постукав у вікно останньої та запитав чи можна придбати алкоголь, 

після чого вона відчинила вхідні двері. Потрапивши у будинок, чоловік помітив 

побутові ножиці на поличці однієї із кімнат, погрожуючи фізичною розправою за 

допомогою ножиць почав вимагати кошти в сумі 1000 грн. В ході нападу 

замахнувся над головою пенсіонерки ножицями, які тримав у правій руці, та 

наказав останній надати йому кошти в сумі 1000 гривень, погрожуючи їй 

вбивством у разі невиконання його вимоги. Так пенсіонерка сприйняла за реальну 

погрозу та побоюючись за своє життя, дістала з гаманця та передала 

нападнику кошти в сумі 1000 грн., після чого останній наказав потерпілій зняти 



49 

 

золоті сережки з вух, загальною вагою 1,8 грам, на суму 788 грн. 94 коп., на що 

вона погодилась та самостійно знявши сережки передала їх зловмиснику. Після 

чого останній покинув її помешкання. Таким чином, шляхом вчинення нападу на 

пенсіонерку, поєднаним з погрозою застосування насильства небезпечного для 

життя чи здоров’я особи заволодів її майном на загальну суму 1788 гривень 94 

копійок. 

До типових ознак, що свідчать про проникнення до житла обманним 

шляхом (під видом працівників різних служб, під приводом проповідування 

релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів), або з використанням 

довіри потерпілого (родичі, знайомі й ін.), в основному, відносяться «ідеальні» 

сліди (сліди пам’яті), такі як показання мешканців житла та інших свідків 

вчинених розбоїв із проникненням у житло. 

Матеріальні сліди мають предметний характер і якісно відображаються в 

навколишньому середовищі, зокрема на місці вчинення злочину, а ідеальні сліди 

відображаються в чуттєво-раціональній формі, що притаманно лише людській 

свідомості. 

З цього приводу слушно зазначає П. Д. Біленчук про те, що сліди пам’яті 

іманентні, їх наявність встановлюється тільки посередньо. Вони відрізняються 

рядом властивостей, що притаманні тільки ідеальним слідам-відображенням: 

1. Активність характеризує динамічну сторону, що слід-відображення 

результат діяльності людини, в процесі якої вона сприймає матеріальну 

реальність світу. Слід пам’яті – суб’єктивний образ, котрий формується в 

динаміці, крім того, не тільки формується, але і оцінюється у відповідності до 

ситуації, яка склалась: дещо запам’ятати і зберегти у пам’яті на все життя, а інше 

тільки побачити і забути. Звідси не всякий слід пам’яті зберігається в 

довгочасовій пам’яті людини, при його розкритті під час допиту треба 

враховувати багато факторів об’єктивного та суб’єктивного характеру, що мали 

місце в момент сприйняття. 

2. Вибірковість як властивість безпосередньо пов’язана з активністю 

формування. Вибірковість на рівні людської свідомості опосередкована багатьма 
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факторами та умовами об’єкта, що пізнається, і суб’єкта відображення. Тому два 

свідки, які бачили одну і ту саму подію, нерідко свідчать по-різному. 

3. Доцільність ідеального відображення нерозривно поєднана з активністю і 

вибірковістю. Доцільність визначається завданням діяльності, метою 

відображення-пізнання певних подій, факту, предмета. Доцільність і вибірковість 

являють собою суб’єктивні критерії формування і зберігання сліду пам’яті. 

4. Формування і зберігання слідів пам’яті є головною умовою впізнавання 

раніше сприйнятого взагалі. Відчуття і сприйняття як безпосередні дії 

зовнішнього середовища на органи чуттів людини не зникають безслідно. Вони 

закарбовуються і зберігаються в пам’яті у вигляді «сліду», природа якого досі 

викликає дискусію. Разом з тим сам факт зберігання сліду – загальновизнана 

реальність. Якби мислені образи, що виникають в момент сприйняття, раптом 

зникали, то людина щоразу сприймала б події і предмети як зовсім їй незнайомі і, 

відповідно, не змогла б їх впізнати. 

5. Підсумовування – це властивість психічного відображення, а отже, 

сформованого сліду пам’яті в процесі сприйняття. Процес підсумовування 

допустимо уявити як поступове накопичування інформації про окремі властивості 

предмета або події, що вивчаються. Даний процес закінчується синтезуванням 

інформації в єдиний мисленний образ – слід пам’яті [93, c. 222]. 

З вищесказаного слід зробити висновок про те, що сліди пам’яті людини є 

складним чуттєво-раціональним відображенням дійсності і є суттєвими даними 

про подію злочину для органів досудового розслідування. 

М. В. Салтевський досліджуючи питання встановлення свідків-очевидців 

вчинення злочину, тобто хто міг бачити або чути подію, рекомендує слідчому 

стати в центрі місця події і органолептично вивчити (оглянути) прилеглу до місця 

вчинення злочину обстановку, тобто встановити оглядовість: житлових будівель 

та інших об’єктів, у яких могли перебувати люди в момент вчинення злочину. 

Таким прийомом нерідко встановлюють свідків-очевидців [162, c. 342]. 

За результатами вчинення матеріалів слідчої практики встановлено, що в 

результаті вчинених розбоїв із проникненням у житло більшу питому вагу мають 
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саме матеріальні сліди, оскільки, як правило, розбої вчиняються у нічний час і 

потерпілий (потерпілі) не здатні швидко зреагувати на розбій, що вчиняється, а 

також злочинцем або групою злочинців унеможливлюється об’єктивне 

сприйняття того, що відбувається потерпілим, різними способами, такими як 

зв’язування рук, ніг, закривання кляпом або заклеювання стрічками скотчу роту, 

вдягання на голову мішків або темних тканин потерпілому, а також чиниться 

залякування або інші насильницькі дії зі сторони злочинця (встановлені у 88% 

вивчених кримінальних провадженнях). 

З вищевикладеного слід зробити висновок про те, що слідовій картині 

вчинення розбоїв із проникненням у житло обманним шляхом властиві ідеальні 

сліди, на відміну від розбоїв, що вчиняються із відкритим або таємним 

проникненням у житло. Тим самим, слідчий при проведенні окремих слідчих дій 

на початковому етапі розслідування, отримує значно більшу за кількісними та 

якісними показниками інформацію про вчинений розбій (спосіб вчинення, 

обстановку, час), зокрема про кількість злочинців, елементи їх зовнішності, стать, 

вік, емоційний стан, запах, діалект тощо. 

Проведений нами аналіз та узагальнення слідчої практики дає можливість 

зробити висновок про те, що, як правило, на місці вчинення розбоїв із 

проникненням у житло залишається значна кількість матеріальних слідів, що 

зумовлено обмеженням місця їх вчинення – житлом. Як правило, сліди 

залишаються: 

а) у місцях спостереження за об’єктом нападу (у 26 % проаналізованих 

кримінальних проваджень), а саме – сліди транспортних засобів (сліди коліс, 

сліди гальмування, сліди виступаючих частин транспортних засобів, сліди 

гальмівної рідини, тосолу, мастил); сліди ніг або взуття; недопалки та інші сліди-

предмети; 

б) у місцях підходу до об’єкту (у 56 % проаналізованих кримінальних 

проваджень) – сліди ніг або взуття; загублені речі злочинця або групи злочинців; 

в) у житлі, де вчинено розбій (у 98 % проаналізованих кримінальних 

проваджень), умовно можна поділити на дві групи: сліди злочинця або групи 
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злочинців, до яких слід віднести: сліди ніг або взуття; сліди пальців рук; сліди 

інших частин тіла (губ, чола, волосся); плями крові; запахові сліди; сліди одягу; 

залишені (загублені) речі злочинців тощо; та сліди знарядь, інструментів та інших 

засобів, що використовуються злочинцями для вчинення розбоїв, а саме сліди 

знарядь злому; сліди на замках і замикаючих пристроях; сліди зброї, вибухівок; 

пошкодження дверей, вікон, стін, стелі та предметів інтер’єру; сліди 

використання знарядь, інструментів та інших засобів на тілі потерпілого або 

потерпілих; 

г) у місця відходу від об’єкту (у 68 % проаналізованих кримінальних 

проваджень) – сліди ніг або взуття; сліди транспортних засобів (сліди коліс, сліди 

гальмування, сліди виступаючих частин транспортних засобів, сліди гальмівної 

рідини, тосолу, мастил); загублені особисті речі злочинця або речі, отримані 

злочинним шляхом. Також специфіка вчинених розбоїв із проникненням у житло 

обумовлює швидкий відхід злочинця або групи злочинців з місця вчинення 

розбоїв з викраденим майном і, як наслідок, в деяких випадках залишають сліди у 

вигляді загублених особистих або викрадених речей.  

Враховуючи вищевикладене, вважаємо доцільним зазначити, що типовими 

матеріальними слідами, що утворюються внаслідок вчинення розбою із 

проникненням у житло, є наступні: сліди рук, сліди ніг (або взуття), сліди зброї, 

вибухівок чи інших знарядь, що використовувались для вчинення розбою, сліди 

крові, запахові сліди, особисті речі злочинців, що були залишені на місці 

вчинення розбою, сліди транспортних засобів, що використовувались злочинцем 

та ідеальні – сліди у пам’яті потерпілих або свідків. 

Для успішного розслідування розбоїв та швидкого викриття злочинців 

важливими є будь-які фактичні дані, що вказують на вчинення розбоїв певною 

особою. Швидке реагування органів досудового розслідування на інформацію 

щодо вчинених розбоїв, своєчасне та якісне проведення невідкладних слідчих 

(розшукових) дій, зокрема огляду місця події, підвищує ефективність створення 

повної слідової картини розбоїв, вчинених із проникненням у житло, та сприяє 

результативності у їх розкритті та попередженні. 
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1.2.3. Особа злочинця та особа потерпілого як елементи 

криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло 

 

На сучасному етапі розвитку криміналістики як науки набуває все більшої 

необхідності вивчення будь-якої значимої як для теорії криміналістики, так і для її 

практичного застосування, інформації про особу злочинця, що вчинила розбої із 

проникненням у житло. Обумовлено це тим, що, по-перше, як показують 

статистичні дані щодо вчинених розбоїв, показники по встановленню особи 

злочинця є низькими (наприклад, у 2016 році із 3910 зареєстрованих розбоїв, 

встановлено лише 1891 особу), по-друге, існуючі тактичні прийоми, що 

застосовуються при проведенні слідчих (розшукових) дій є малоефективними, по-

третє, методика розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, є 

застсарілою, малоефективною і потребує удосконалення. 

Вивчення особи злочинця у криміналістичній науці має давні витоки. Ще 

засновник науки криміналістики, австрійський вчений Ганс Гросс наприкінці XIX 

ст. зазначав, що в розслідуванні злочинів «найбільше зусилля слід докладати саме 

до з’ясування власне особистості обвинуваченого» [6, c. 5]. 

На нашу думку, особа злочинця є чи не найважливішим елементом 

криміналістичної характеристики, оскільки інші елементи криміналістичної 

характеристики, такі як спосіб, обстановка, місце, час, особа потерпілого є 

похідними від злочинного умислу та злочинних дій, що вчиняються особою 

злочинця. 

Питання щодо особи злочинця та особи потерпілого як елекментів 

криміналістичної характеристики розбоїв є предметом вивчення та дослідження 

різних наук, зокрема криміналістики, кримінального права, кримінально-

процесуального права, кримінології, судової психології, судової психіатрії, а 

також залишається дискусійним серед практиків. Зокрема, дослідженням даного 

питання займалися В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, А. Ф. Волобуєв, В. Г. Гончаренко, 

В. А. Журавель, А. В. Іщенко, В. О. Коновалова, В. К. Лисиченко, 
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М. А. Погорецький, М. В. Салтевський, Д. Б. Сергєєва, З. М. Топорецька, 

М. П. Яблоков та інші. 

Грабежі і розбої часто вчиняються групою. За даними проведеного 

дослідження Г. Г. Шиханцовим й І. В. Мухою 46 % розбоїв вчинено групою, 

науковці пояснюють це тим, що групою осіб можна більш успішно придушити 

волю потерпілого і його супротив, застосовуючи до нього насильство [210, c. 17]. 

Одним із найважливіших завдань науки криміналістики є встановлення 

особи злочинця за його індивідуальними ознаками та властивостями, а також 

доведення того, що саме ця особа, а не інша вчинила злочин. 

М. А. Погорецький, М. О. Ленко та Д. Б. Сергєєва слушно зазначають про 

те, що криміналістично значущі відомості про особу злочинця дозволяють 

висувати версії про спосіб вчинення злочину, сліди ймовірно залишені 

злочинцем, предмет безпосереднього злочинного посягання й інші важливі для 

розслідування обставини кримінального провадження [145, c. 59]. 

До визначення поняття особи злочинця історично склалося декілька 

основних науково обґрунтованих підходів. Погляди вчених в галузі 

кримінального, кримінально-процесуального права, кримінології та 

криміналістики дещо різняться між собою, але є взаємодоповнюючими та 

обґрунтованими. 

До сьогодні дискусійним залишається визначення поняття особи злочинця 

серед вчених-криміналістів, оскільки немає єдиного чіткого підходу до 

визначення даного поняття. 

А. В. Іваниця зазначає, що особа злочинця – це широке поняття, яке 

включає в себе сутність особи, комплекс ознак, що її характеризують, її 

моральний та духовний світ у взаємодії із соціальними та індивідуальними 

життєвими умовами, які тією чи іншою мірою вплинули на вчинення злочину [62, 

c. 375]. 

А. Ф. Зелінський вважає, що про особу злочинця можна говорити лише 

щодо людини, винної у вчиненні злочину, яка вчинила одне чи декілька умисних, 
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цілеспрямованих, передбачених законом про кримінальну відповідальність дій 

щодо реалізації загального для неї мотиву [60, c. 23]. 

Такі підходи до визначення особи злочинця є дещо неточними та 

дискусійними з точки зору криміналістики, і потребують більш детального 

вивчення, аналізу та уточнення. Існують й інші, більш точні та прийнятні 

криміналістичні теорії визначення та характеристики особи злочинця. 

П. С. Дагель визначає особу злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики злочину – сукупність соціально-політичних, психічних і фізичних 

ознак особи, яка вчинила злочин [43, c. 15]. 

М. В. Салтевський запропонував розглядати особу злочинця як соціально-

біологічну систему, властивості і ознаки якої відображаються в матеріальному 

середовищі та використовуються для розкриття та розслідування злочинів. До 

таких властивостей відносять фізичні, біологічні та соціальні [163, c. 112]. 

Вважаємо доцільним, розглядаючи особу злочинця як елемент 

криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

зазначити, що таку характеристику складає сукупність ознак, таких як стать, вік, 

національність, сімейний стан, місце проживання, наявність чи відсутність вищої 

освіти, спосіб життя (коло друзів, звички, ціннісні пріоритети), соціальна 

активність, економічне становище (наявність постійного місця роботи, рівень 

доходів), індивідуальні анатомічні особливості тощо. 

Слід зазначити, що під впливом часу й зміною загальних політичних, 

економічних, культурних, соціальних умов суспільного життя характеристика 

особи злочинця як елементу криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених 

із проникненням у житло, зазнала деяких змін, зокрема це пов’язано із 

проведенням на сході України Операції об’єднаних сил (з 14 квітня 2014 р. до 30 

квітня 2018 р. – антитерористична операція, з 30 квітня 2018 р. Операція 

об’єднаних сил), що впливає на морально-психологічний стан населення, 

поширеність володіння зброєю, безперешкодним її придбанням, економічною 

кризою та масовим безробіттям, що є однією з причин зростання кількості 

вчинених розбоїв, зміною ціннісних пріоритетів суспільства тощо. 
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Розбої належать до розряду, так званих, «чоловічих злочинів», оскільки 

переважно їх вчиняють чоловіки і лише в деяких випадках жінки виступають 

співучасницями. Серед злочинців, які спеціалізуються на грабежах та розбоях, 

переважають, як правило, фізично розвинені особи. Кожний третій – рецидивіст, 

раніше засуджений за грабіж, крадіжку, розбій, вбивство та інші насильницькі 

злочини. Повернувшись з ув’язнення, рецидивісти зазвичай швидко повертаються 

до звичної справи, організовують групу спільників, знаходять шляхи придбання 

зброї, підшукують об’єкти майбутніх нападів, після чого вчиняють серію 

злочинів. 

М. В. Салтевський зазначив, що розбої, як правило, вчиняють добре 

організовані злочинні групи, озброєні вогнепальною зброєю, сучасними видами 

стільникового і мобільного зв’язку, першокласним транспортом. У таких групах, 

як правило, спостерігаються чіткий розподіл ролей, висока дисципліна. 

Забороняється пити, вживати наркотики, з’являтися в окремих місцях у 

конкретний час [162, c. 477]. 

У злочинних групах загально-кримінального типу, що спеціалізуються на 

грабежах та розбоях, переважають особи (переважно чоловіки) віком від 20 до 35 

років, непрацюючі, з різним ступенем освіти [96, c. 493]. 

Проаналізувавши дані слідчої практики органів досудового розслідування за 

2018 рік, слід вказати, що 100% (1269) зареєстрованих розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, вчинялися чоловіками; 77% – раніше судимими особами; 

12% – неповнолітніми; 93% – групою осіб; 36% – в стані алкогольного сп’яніння. 

З вивчених нами матеріалів слідчої практики у кількості 270 (100 %) 

кримінальних проваджень: 45 % розбоїв із проникненням у житло вчинено 

працездатними особами, які не працюють і не навчаються; 15 % - неповнолітніми; 

15 % - особами похилого віку; 25 % - особами, які перебувають на соціальному 

забезпеченні. 

З вищевикладеного можемо зробити висновок про те, що розбої, вчинені із 

проникненням у житло, є виключно чоловічими злочинами, які, в більшості 

випадків, мають низький освітній рівень, слабку професійну підготовку або, 
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взагалі, її відсутність, в основному, злочинці є асоціальними особистостями з 

низьким рівнем культурної свідомості, часто раніше судимими, часто 

зловживаючими спритними напоями, як наслідок, орієнтовані на задоволення 

найпримітивніших потреб, вчиняють розбої групами осіб, часто за участю 

неповнолітніх осіб та осіб похилого віку. 

Поряд з різними формами фізичного характеру (сліди пальців рук, ніг, зубів, 

тобто тими, які безпосередньо дозволяють провести ідентифікацію), риси особи 

правопорушника відображається у виборі часу, місця, ситуації і обстановки, в 

якій вчинюється злочин, способу вчинення злочину і предмету злочинного 

посягання. Тобто, характер злочинного діяння знаходиться в тісному зв’язку з 

певними особистими властивостями, ознаками і якостями правопорушника, його 

злочинним досвідом, а також іншими даними – статтю, віком, професією, 

спеціальними знаннями та навичками в конкретній галузі тощо [145, c. 60]. 

Слід також погодитись із думкою В. І. Галагана про те, що при 

розслідуванні нерозкритих розбоїв слід мати на увазі, що злочинець з часом 

набуває певних знань, умінь, навичок та звичок, що мають індивідуальні риси. 

Наявність усталеного способу вчинення злочину є свідченням професійності та 

майстерності злочинця, а з цього випливає можливість повторності та 

багатоепізодності злочинів [30, c. 46]. 

Також, з точки зору криміналістики, особа злочинця представляє особливий 

інтерес для слідства також своїми індивідуальними анатомічними та 

фізіологічними рисами, за якими її можна ідентифікувати. До таких слід віднести 

сліди пальців рук, ніг, сліди зубів, крові, слини, поту, запаху. 

А. І. Виноградова доцільно зазначає, що особа злочинця, як 

слідоутворюючий об’єкт, завжди залишає сліди-ознаки злочинної поведінки, які 

свідчать не тільки про подію злочину, але й про самого злочинця (його фізичні, 

соціальні, психологічні та інші ознаки) [27, c. 49]. 

Зокрема, М. А. Погорецький, М. О. Ленко та Д. Б. Сергєєва зазначають, що з 

метою встановлення особи злочинця широко використовуються сліди пальців рук, 

що виявляються на місці злочину, слина, кров та інші виділення організму 
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людини; а також прикмети його зовнішності, різного роду функціональні ознаки, 

професійні навички та інші ознаки, що відображаються в об’єктах матеріальної 

обстановки. Однак набагато більше значення для криміналістичної 

характеристики злочинів мають соціальні, соціально-демографічні і соціально-

психологічні властивості особи злочинця, які і вказують на особистість, 

індивідуалізують її й одночасно характеризують певним чином. Сюди відносимо: 

відомості біографічного, анкетного характеру (стать, вік, національність, освіта, 

родинний стан, рід занять і т.п.); відомості, що характеризують особу в основних 

сферах діяльності суспільства, способу життя (участь у трудовій і громадсько-

політичній діяльності, поведінка в побуті й у вільний час); соціально-психологічні 

властивості особи (темперамент, воля, емоції), що накладають «відбиток» і у 

певній мірі регулюють всі прояви особистості [145, c. 63]. 

В. Д. Філімонов вважає, що особа злочинця завершує своє існування після 

втрати особою суспільної небезпеки, що частково співпадає з часом його 

виправлення і отримує юридичне закріплення в акті про звільнення від покарання. 

Якщо кримінальна відповідальність була змінена мірами соціального впливу, то 

відпадання суспільної небезпеки особи вважається таким, що стався з моменту 

закінчення застосування громадського примусу. З цього часу кримінально-правові 

відносини, що виникли в результаті вчинення злочину і є специфічним для особи 

злочинця, перестає існувати [193]. 

Особа потерпілого. З метою забезпечення повного та всебічного з’ясування 

обставин вчинених розбоїв, що мають значення для подальшого розслідування, 

необхідним є дослідження й особи потерпілого для вирішення практичних 

завдань, які ставить перед собою слідство, а саме планування розслідування, 

побудова слідчих версій, викриття злочинця або групи злочинців. 

Результати проведеного аналізу наукової літератури дають підстави для 

висновку про те, що проблематикою вивчення особи потерпілого займалися 

науковці різних галузей юридичної науки, зокрема кримінального права, 

кримінально-процесуального права, кримінології, криміналістики, судової 

психології, судової психіатрії, судової медицини. 



59 

 

О. П. Кузьменко зазначає про те, що особа потерпілого від злочину 

вивчається у різних аспектах, головним чином із позицій кримінального права, 

процесу та кримінології. Сучасних криміналістів цікавлять відомості про 

потерпілого як особу, біологічний організм, його спосіб життя, зв’язки й стосунки 

з оточуючими, підозрюваним (обвинуваченим), його поведінка до, під час, і після 

вчинення злочину [117, c. 56]. 

Така позиція є важливою для сучасного розвитку криміналістичної теорії і 

практики, оскільки особа потерпілого відіграє провідну роль у криміналістичній 

характеристиці розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

В. В. Тіщенко вважає, що дані про особистість потерпілого становлять 

криміналістичний інтерес з різних сторін. По-перше, особистість потерпілого є 

важливим джерелом інформації про подію злочину й особистість злочинця. У 

тому випадку, коли потерпілий мертвий, таку інформацію можна одержати 

шляхом виявлення і дослідження матеріальних слідів, що маються на його тілі, 

одязі та взутті, предметах особистого побуту. Якщо потерпілий живий, то крім 

аналогічних матеріальних слідів, він зберігає сліди, що відображають обставини 

злочинної події і осіб, що брали в ній участь, у вигляді уявних образів (так звані 

ідеальні сліди). По-друге, вивчення особистості потерпілого дозволяє з’ясувати 

дані, що стосуються роду його діяльності, способу життя, соціально-демографічні 

й особистісні характеристики, що дозволяють будувати версії про мотиви, цілі та 

інші обставини злочину. По-третє, різні дані про потерпілого, його особисте, 

суспільне і трудове життя, інтереси, риси характеру, коло знайомих сприяють 

висуванню версії про винну особу [190, c. 64]. 

Г. В. Щербакова приділяє значну увагу вивченню питання щодо особи 

потерпілого, і вважає, що на початковому етапі розслідування розбійних нападів 

доволі часто саме потерпілий виступає одним із основних джерел отримання 

інформації, використання якої сприяє швидкому розкриттю злочину. Потерпілий 

від злочину становить криміналістичний інтерес тому, що є не лише джерелом 

доказової інформації (як суб’єкт, що повідомляє про обставини вчиненого 

злочину), а й фізичний об’єкт, який може мати на собі (тілі або одязі) або речах, 
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які знаходяться при ньому, різні сліди, виявлення та криміналістичне дослідження 

яких дозволяє отримати інформацію, що сприяє повному всебічному та швидкому 

розслідуванню даного злочину [224, c. 42]. 

Вивчення криміналістичного аспекту особи потерпілого та його поведінки 

дозволяють висунути слідчі версії про особу, яка вчинила злочин, установити 

причинний зв’язок по справі та оцінити значимість її окремих ланок, а також 

найбільш повно і точно виявити обставини, які сприяють вчиненню злочину [117, 

c. 3]. 

Сьогодні більшість вчених-криміналістів визначають особу потерпілого 

один із найважливіших елементів криміналістичної характеристики розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло. 

Особа потерпілого є джерелом криміналістично значущої інформації про 

розбої, вчинені із проникненням у житло, оскільки саме особа потерпілого тісно 

пов’язана з об’єктом посягання, тими матеріальними цінностями (гроші, 

коштовності, предмети розкоші, побутова техніка тощо), на які здійснюється 

посягання особи злочинця і вчиняється розбій із проникненням у житло. 

З цього приводу слушно зазначає В. І. Галаган, що особа потерпілого має 

найтісніший взаємозв’язок з предметом злочинного посягання, адже майно, що 

викрадається, знаходиться у неї при собі або ж поруч. Це дає змогу виділити 

низку криміналістично вагомих ознак: по-перше, потерпілий у деяких випадках 

володіє інформацією про подію злочину та особу нападника; по-друге, при 

грабежі або розбої для злочинця жертва виступає перешкодою для заволодіння 

майном; по-третє, особа потерпілого може виступити джерелом інформації про 

подію злочину як матеріальних слідів (тілесні ушкодження, порваний одяг тощо), 

так і ідеальних (запам’ятовування окремих обставин події злочину); по-четверте, 

вивчення даних, що характеризують потерпілого, дозволяють висунути версії про 

обставини, мотиви та мету злочину [30, c. 43]. 

Такий підхід допомагає органам досудового розслідування у швидкому та 

якісному розслідуванні вчинених розбоїв та викритті злочинця або групи 
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злочинців, у побудові слідчих версій, в організації слідчих (розшукових) та 

негласних слідчих (розшукових) дій. 

Особа потерпілого є цінною для слідства й тому, що з її показань слідчий 

може більш точно та послідовно відтворити обставини вчинених розбоїв, адже 

показання особи потерпілого є різновидом ідеальних слідів, за допомогою яких 

стає можливим відтворити деталі обстановки вчиненого розбою, скласти 

суб’єктивний портрет особи злочинця. 

В. А. Журавель слушно зазначає про те, що показання потерпілого значною 

мірою можуть зумовити спрямованість і послідовність слідчих і оперативно-

розшукових дій. Так, якщо потерпілі називають злочинця, слідчий має планувати 

проведення тих із них, які спрямовані на його виявлення, зокрема обшук у 

підозрюваного, його освідування і допит. Якщо ж потерпілі вказують тільки 

зовнішні прикмети злочинця, на перший план висуваються оперативно-розшукові 

заходи: пред’явлення потерпілому фотографій осіб, які раніше притягалися до 

відповідальності за вчинення подібних злочинів, перевірка осіб, чия минула 

злочинна діяльність чи зв’язки зі злочинними елементами дозволяють припустити 

можливість їх причетності до розслідуваного злочину, організація спостереження 

за місцем можливого збуту викраденого майна тощо [54, c. 154]. 

З огляду на те, що розбої, вчинені із проникненням у житло відносять до 

корисливо-насильницьких злочинів, слід зазначити, що особою злочинця щодо 

особи потерпілого чиняться насильницькі дії, а саме зв’язують руки, ноги, 

заклеюють рот, одягають на голову мішки, темну тканину, б’ють, чинять 

психологічний вплив тощо. З огляду на це, виникають складнощі у відтворенні 

обставин розбоїв, оскільки особа потерпілого, по-перше, перебуває у стані стресу, 

і їй важко згадати конкретні дії чи риси особи злочинця, по-друге, особа 

потерпілого може пригадати лише фрагментарні деталі вчиненого розбою, 

наприклад елементи зовнішності, одягу чи взуття особи злочинця, його статури, 

віку, емоційного стану, запаху та інші деталі. 

Звичайно, кожна пригадана потерпілим деталь вчинених розбоїв є 

надзвичайно важливою для слідства, але тих важливих фактичних даних, які може 
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пригадати особа потерпілого є замало для об’єктивного відтворення обставин 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло і виникає необхідність у виявленні та 

дослідженні інших фактичних даних, що носять матеріальний характер, зокрема 

сліди, що можна виявити у місцях спостереження за об’єктом нападу, у місцях 

підходу до об’єкту, у житлі, де вчинено розбій та у місця відходу від об’єкту. В 

комплексі сукупність слідів, що виникають при вчиненні розбою із проникненням 

у житло дозволяє органам досудового розслідування чітко планувати 

розслідування, висувати найоб’єктивніші версії, проводити послідовно та якісно 

окремі слідчі (розшукові) дії. 

На думку В. А. Журавля, інформативні дані, що містяться в показаннях 

потерпілого, мають значення і для організації оперативно розшукових заходів. 

Вони не тільки дозволяють обрати найефективніші в даній ситуації оперативні 

прийоми, а й зумовлюють тактику їх проведення. Заява потерпілого, що надійшла 

одразу ж після вчинення злочину, сприяє організації розслідування «по гарячих 

слідах». Потерпілі, які знають злочинця, можуть вказати місця най вірогіднішої 

його появи і тим самим сприяти його затриманню, як, наприклад, у такому 

випадку [148, c. 155]. 

На наш погляд, не менш важливою є характеристика особи злочинця та 

особи потерпілого для виявлення зв’язків між ними. Така характеристика 

дозволяє слідчому більш точно проаналізувати та визначити мотиви, цілі та 

спосіб вчинення розбоїв із проникненням у житло. 

На нашу думку, вибір об’єкта та суб’єкта для вчинення розбоїв особою 

злочинця в деякій мірі не є випадковим, оскільки злочинець або група злочинців 

мають на меті заволодіти якомога більшою кількістю матеріальних цінностей, 

таких як гроші, прикраси, предмети побутової техніки, коштовності, культурні 

цінності, тобто ті матеріальні цінності, які, як правило, зберігаються у житлі 

особи потерпілого. Слід розуміти, що злочинці або група злочинців завчасно та 

ретельно готуються до вчинення розбоїв із проникненням у житло, заздалегідь 

детально планують та прораховують кожну свою дію, розподіляють ролі між 

собою, якщо розбій вчиняється групою осіб. 



63 

 

Рідше трапляються випадки, коли особа злочинця та особа потерпілого були 

знайомі між собою, або особа злочинця потрапляє у житло особи потерпілого 

обманним шляхом (під видом працівників різних служб), або з використанням 

довіри потерпілого (родичі, знайомі й ін.). 

Так, 04.01.2017 р. надійшла заява від Особи 1 про те, що 01.01.2017 р. його 

сусід наніс йому тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому нижньої 

треті лівого передпліччя. В ході досудового розслідування встановлено, що сусід 

здійснив напад на потерпілого, із заподіянням насильства, небезпечного для 

життя та здоров’я, поєднаний із проникненням до житла та заволодів майном 

останнього, а саме грошовими коштами у сумі 20 000 гривень [104]. 

В. І. Галаган вважає, що проникнення до приміщення, користуючись 

довірою потерпілого внаслідок попереднього знайомства або видаючи себе за 

іншого, найчастіше відбувається у випадках, коли жертвою злочину є особа 

літнього віку, інваліди та діти, які не здатні чинити серйозного опору. Також цей 

спосіб проникнення у житло здебільшого трапляється за тих умов, коли власник 

помешкання веде непристойний спосіб життя. У помешканнях, де систематично 

відбувається колективне вживання алкоголю або наркотиків, часто зупиняються 

особи, які нещодавно звільнились із місць позбавлення волі чи не мають 

постійного місця проживання, найвірогіднішим є те, що потерпілими від такого 

злочину стають саме власники цих помешкань [30, c. 51]. 

Р. С. Бєлкін слушно зазначає про те, що про розбоях, що вчиняються на 

житло громадян злочинці користуються підробленими документами, видаючи 

себе за співробітників поліції, інших правоохоронних органів, працівників пошти 

або комунальних органів та ін. У житлі діють жорстко: зв’язують потерпілих, 

залишаючи їх лежати з кляпом у роті, або заганяють всіх в одне приміщення 

(ванну кімнату, кухню, кімнату), погрожують розправою у випадку заяви до 

поліції або взагалі будь-кому. При чиненні опору або спробі кликати на допомогу 

не зупиняються перед насильством, аж до заподіюванню тяжкої шкоди здоров’ю 

потерпілого [16, c. 696]. 



64 

 

Вивчення та аналіз особи злочинця, особи потерпілого та взаємозв’язку між 

ними є досить складним питанням та потребує подальшого дослідження. 

Важливими для теорії і практики криміналістики наукові розробки з даного 

питання як інших юридичних наук, зокрема кримінального права (особа злочинця 

та особа потерпілого розглядається як елемент складу злочину), кримінального-

процесуального права (розглядає особу злочинця та особу потерпілого як 

учасників кримінального процесу, їх процесуальні права та обов’язки), 

кримінології (вивчає соціальні зв’язки особи злочинця, особи потерпілого та інші 

фактори, умови та обставини, що вплинули на вчинення злочину), так і самої 

криміналістики (встановлення особи злочинця за його індивідуальними рисами та 

ознаками, а також доведення того, що саме ця особа, а не інша вчинила окремий 

вид злочину). 

 

Висновки до розділу 1 

 

Криміналістична характеристика розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, включає первинну інформацію, системи даних про спосіб підготовки, 

спосіб безпосереднього вчинення і спосіб приховування злочину і типових 

наслідках її застосування, особи ймовірного злочинця, його мотивах і цілях 

злочину, особи ймовірної жертви злочину, про деякі обставини вчинення злочину 

(місце, час, умови, обстановка). Всі ці елементи пов’язані один з одним і у своїй 

сукупності складають систему. 

На нашу думку, елементами, що мають суттєве криміналістичне значення та 

становлять у своїй сукупності систему елементів криміналістичної 

характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у житло, є: 

- обстановка вчинення розбоїв із проникненням у житло (місце, час, 

умови); 

- спосіб вчинення розбоїв із проникненням у житло (спосіб підготовки, 

спосіб безпосереднього вчинення та спосіб приховування);  

- типова слідова картина розбоїв, вчинених із проникненням у житло; 
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- особа злочинця; 

- особа потерпілого від розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

Проаналізувавши різні наукові підходи вчених-криміналістів, які 

досліджували питання обстановки як елемента криміналістичної характеристики, 

а також матеріали слідчої та судової практики, ми дійшли висновку, що 

криміналістично значущою інформацією про обстановку вчиненого розбою із 

проникненням у житло є: місце вчинення розбоїв; час вчинення розбоїв та умови 

вчинення розбоїв. 

Під способом вчинення розбоїв із проникненням у житло слід розуміти дії з 

підготовки, вчинення і приховування злочинів, а також знаряддя та засоби, які 

були використані при цьому, складають основний комплекс елементів механізму 

злочинних дій. Спосіб проникненням у житло при вчиненні розбоїв можна 

класифікувати наступним чином: 1) таємне проникнення; 2) відкрите 

проникнення; 3) проникнення у житло обманним шляхом. 

Враховуючи те, що напад при вчиненні розбоїв із проникненням у житло 

відбувається із застосуванням насильства (або погорозою його застосування), слід 

вказати, що насильство може бути як фізичним, так і психічним. 

Враховуючи висловлені в юридичній літературі точки зору щодо 

визначення поняття слідової картини, ми дійшли висновку, що детальне вивчення 

слідової картини вчиненого розбою дає можливість слідчому та спеціалісту 

встановити обстановку, спосіб, місце та час вчинення злочину, а також – іншу 

криміналістично значущу інформацію щодо особи злочинця для швидкого його 

викриття. 

В своїй більшості, розбоям, вчиненим із проникненням у житло, притаманні 

матеріальні сліди, оскільки, як правило, розбої вчиняються у нічний час і 

потерпілий (потерпілі) не здатні швидко зреагувати на дії злочинців, що 

вчиняється, а також злочинцем або групою злочинців унеможливлюється 

об’єктивне сприйняття того, що відбувається потерпілим, різними способами, 

такими як зв’язування рук, ніг, закривання кляпом або заклеювання стрічками 
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скотчу роту, вдягання на голову мішків або темних тканин потерпілому, а також 

чиниться залякування або інші насильницькі дії зі сторони злочинця. 

Слідовій картині вчинення розбоїв із проникненням у житло обманним 

шляхом властиві також й ідеальні сліди, на відміну від розбоїв, що вчиняються із 

відкритим або таємним проникненням у житло. Тим самим, слідчий при 

проведенні окремих слідчих дій на початковому етапі розслідування, отримує 

значно більшу за кількісними та якісними показниками інформацію про вчинений 

розбій (спосіб вчинення, обстановку, час), зокрема про кількість злочинців, 

елементи їх зовнішності, стать, вік, емоційний стан, запах, діалект мовлення 

тощо. 

Важливе значення для криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених 

із проникненням у житло мають дані про особу злочинця, у тому числі його 

поведінку до, під час вчинення та після вчинення розбоїв. Також важливим для 

криміналістичної характеристики є зв’язок особи злочинця з особою потерпілого, 

що дозволяє слідству чітко планувати розслідування, висувати найоб’єктивніші 

версії, проводити послідовно та якісно окремі слідчі (розшукові) дії для 

подальшого розкриття злочинів та викриття злочинців. 

Отже, з метою забезпечення повного та всебічного з’ясування обставин 

вчинених розбоїв, що мають значення для подальшого розслідування, для 

вирішення практичних завдань, які ставить перед собою слідство, а саме 

планування розслідування, побудова слідчих версій, викриття злочинця або групи 

злочинців необхідним є дослідження всіх елементів їх криміналістичної 

характеристики та встановлення кореляційних зв’язків між ними. 
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РОЗДІЛ 2.  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ 

РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ З ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО 

 

2.1. Типові слідчі ситуації та слідчі версії на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених з проникненням у житло 

 

Організаційний процес в розслідуванні має свої конкретні закономірності, 

тобто необхідні, повторювані, об’єктивні зв’язки окремих елементів цього 

процесу й його реального прояву. Ці закономірності проявляються на різних 

рівнях, в різних ситуаціях. Закономірності організації показують стійкі зв’язки і 

характер прояву сутнісних елементів розслідування як діяльності [59]. 

Криміналістична наука за останні десятиліття збагатилася новими 

знаннями, значно розширила арсенал методів, прийомів і засобів боротьби зі 

злочинністю. Водночас, більшість проблем криміналістики потребують 

подальшого дослідження, що значною мірою обумовлено наявністю спірних та 

маловивчених питань, розрізненістю поглядів на сутність і структуру її наукових 

категорій. Як результат – розроблені нею методи та прийоми виявлення, збору і 

дослідження значущої для розкриття та розслідування злочинів інформації 

здебільшого використовуються у практичній діяльності безсистемно. 

Унаочнюється загострення протиріч між рівнем розвитку криміналістичних знань 

та вкарй низьким рівнем їх застосування в практиці боротьби зі злочинністю. 

Один із резервів підвищення ефективності розкриття та розслідування злочинів 

полягає в оптимізації використання практичними працівниками розроблюваного 

криміналістикою арсеналу засобів боротьби зі злочинністю, що обумовлює 

необхідність проведення досліджень питання криміналістичного забезпечення 

розкриття та розслідування злочинів, а саме тактико-криміналістичного його 

спрямування [233, c. 444]. 

Проблематику організаційно-тактичного забезпечення розслідування 

злочинів досліджували науковці в галузі криміналістики, кримінального процесу, 
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психології, зокрема О. Я. Баєв [9], В. Д. Берназ [18], М. Л. Грібов [40], 

Л. Я. Драпкін [45], А. Я. Дубинський [47], В. А. Журавель [56], А. В. Іщенко [66], 

І. М. Лузгін [123], Д. Б. Сергєєва [98; 170], В. В. Тіщенко [189; 186], 

Ю. М. Чорноус [199], В. Ю. Шепітько [209], Б. В. Щур [227] та інші. 

Аналіз наукової літератури дає можливість виділити основні елементи 

організаційного-тактичного забезпечення розслідування й розкриття злочинів, 

такими є тактичні прийоми, тактичні рішення, їх використання при проведенні 

окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, тактичні 

комбінації, тактичні операції, тактико-криміналістичні рекомендації тощо.  

Такий підхід до визначення організаційно-тактичних засад розслідування 

має особливе значення для початкового етапу розслідування злочинів, оскільки 

початковий етап розслідування злочинів базується на таких організаційно-

тактичних засадах як оцінцка вихідної слідчої ситуації, побудова та перевірка 

типових слідчих версій, постановка тактичних завдань та прийняття тактичних 

рішень, проведення першопочаткових слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій, організація проведення тактичниих комбінацій і тактичних 

операцій. 

Як у наукових колах, так і у практиків немає єдності у підході до 

визнячення поняття початкового етапу розслідування злочинів й чіткого 

відмежування початкового етпау розслідування від подальшого.  

На нашу думку, як для науки криміналістики, так і для практичного 

застосування, визначення етапів розслідування і їх меж є необхідними, оскільки 

поділ розслідування на конкретні етапи значно полегшує шлях до кінцевої мети у 

роботі органів досудового розслідування, допомогає вирішувати проміжні 

завдання. Кожен етап має певну специфіку в обсязі, у використанні 

криміналістичних прийомів і методів, у проведенні окремих слідчих (розшукових) 

та негласних слідчих (розшукових) дій, у вирішенні поставлених тактичних 

завдань. 

О. В. Пчеліна справедливо зазначає про те, що у якості критеріїв етапізації 

процесу розслідування використовуються як кримінально-процесуальні, так і 
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криміналістичні аспекти такого роду діяльності. Зокрема, перший критерій диктує 

необхідність поділу розслідування на етапи в залежності від процесуальних стадій 

досудового розслідування, наприклад початок кримінального провадження, 

повідомлення особі про підозру, складання обвинувального акту тощо. А другий 

критерій обумовлює поділ розслідування на етапи залежно від слідчих ситуацій і 

обсягу вирішених тактичних завдань розслідувань, тобто з урахуванням напрямів 

досудового розслідування [153, c. 168]. 

Відповідно до критеріїв етапізації розслідування злочинів більшість вчених-

криміналістів виділяють два етапи ходу розслідування: початковий і наступний. 

Інша група вчених сперечається щодо необхідності виділення трьох або 

навіть чотирьох етапів розслідування злочинів: підготовчий, початковий, 

наступний і заключний. 

Зокрема, М. П. Яблоков є прихильником думки про те, що, базуючись на 

первинній інформації та додаткових відомостях, висуваються можливі слідчі 

версії та складається план розслідування. Характер же типових слідчих ситуацій 

на наступному етапі розслідування визначається результатами початкових 

слідчих дій, відповідно до яких і визначається комплекс необхідних слідчих і 

оперативно-розшукових дій та їх черговість. Типові слідчі ситуації та напрямок 

подальшого розслідування на завершальному етапі головним чином пов’язані з 

якістю та повнотою даних, покладених в основу обвинувачення, ставленням 

обвинуваченого до зібраних доказів, новими обставинами, що відкрилися під час 

допиту обвинуваченого. При цьому вчений зауважує, що стосовно деяких 

складних багатоепізодних злочинів інколи виділяють підготовчий етап 

розслідування [89, c. 551-553]. 

Ми не можемо погодитись із такою думкою, оскільки отримання первинної 

(вихідної) інформації та додаткових відомостей є, на нашу думку, частиною 

початкового етапу розслідування злочинів, а не підготовкою до розслідування. Це 

обумовлено тим, що вихідна інформація про вчинений злочин, як правило, 

містить інформацію про ймовірну особу злочинця, спосіб, місце, час і обстановку 
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вчинення злочину, або дає можливість виявити таку інформацію за допомогою 

побудови найвірогідніших слідчих версій. 

Що стосується заключного етапу розслідування злочинів, то Р. С. Бєлкін 

зазначає про те, що заключний етап передбачає процесуальні дії, які проводяться 

з клопотання обвинуваченого або його захисника, за вказівкою наглядаючого 

прокурора чи керівника слідчого підрозділу органу внутрішніх справ; повторні 

дії, що проводяться з тих самих підстав, а також у зв’язку з поновленням 

провадження по призупиненій або припиненій справі, повернення справи зі стадії 

судового розгляду або після відміни вироку; організаційні або організаційно-

технічні заходи, потрібні для завершення розслідування [16, c. 263]. 

На нашу думку, виділення даного етапу як самостійного, є недоречним. Всі 

процесуальні дії, зазначені Р. С. Бєлкіним, ми відносимо до наступного етапу 

розслідування, який завершується складанням обвинувального акту і передачею 

його до суду. 

В нашому дисертаційному дослідженні ми пропонуємо виділяти два етапи 

розслідування злочинів: початковий, ми поділяємо думку Р. Л. Степанюка, який 

виділяє особливості ходу початкового етапу розслідування з моменту відкриття 

кримінального провадження і до виконання всіх можливих слідчих (розшукових) 

дій, обумовлених слідчою ситуацією [182, c. 121], і наступний етап, в ході якого 

складаються наступні слідчі ситуації, відповідно до яких проводяться подальші 

слідчі (розшукові) дії, і завершується складанням обвинувального акту і 

передачею його до судових органів. 

Слід зазначити про те, що ми не ототожнюємо початковий етап 

розслідування в криміналістиці з початком досудового розслідування в 

кримінальному процесі, тому виникає необхідність у чіткому визначенні поняття 

початкового етапу розслідування з точки зору криміналістики, його структури та 

чіткого обґрунтування меж початкового етапу розслідування від подальшого. 

Ю. Г. Корухов зазначає, що початковий етап розслідування – поняття 

криміналістичне. Воно використовується для позначення періоду досудового 

розслідування, на якому за допомогою слідчих дій, організаційних та оперативно-
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розшукових заходів (виконуваних одразу після порушення кримінальної справи 

та прийняття її до провадження) встановлюються обставини події, які мають 

ознаки злочину, необхідні для: а) орієнтування органів та осіб, здійснюючих 

провадження по справі; б) висування версій; в) планування розслідування; 

г) розшуку та затримання злочинця; д) забезпечення відшкодування збитку; 

е) припинення та попередження злочину [91, c. 206]. 

В. І. Лунгу визначає початковий етап розслідування злочинів як систему 

взаємопов’язаних початкових невідкладних та інших слідчих дій, обумовлених 

вимогами невідкладності та процесуальної економії, які спрямовані на з’ясування 

обставин вчиненого суспільно небезпечного діяння, як правило, по «гарячих» 

слідах, виявлення і закріплення слідів злочину, установлення та затримання (за 

наявності підстав) осіб, причетних до його вчинення,забезпечення подальшого 

всебічного, повного та об’єктивного розслідування для того, щоб вжити заходів 

щодо усунення причин та умов, які сприяють вчиненню суспільно небезпечних 

діянь [129, c. 12]. 

Ми погоджуємось із Г. В. Щербаковою, яка у дисертації присвяченій 

початковому етапу розслідування розбоїв, вчинених з метою заволодіння 

приватним майном громадян, визначає початковий етап розслідування як частину 

досудового слідства, яка починається з моменту отримання інформації 

(повідомлення) про злочин, це період, коли розгортається діяльність 

уповноваженої посадової особи з розкриття та розслідування конкретної 

кримінальної справи. Ця частина досудового слідства змістовно включає в себе 

діяльність із з’ясування фактів, які необхідно встановити; виявлення, фіксації та 

вилучення слідів злочину; виявлення даних для побудови версій; визначення та 

оцінки слідчих ситуацій; планування; здійснення першочергових слідчо-

оперативних заходів; складання необхідних процесуальних документів; 

організації розшуку очевидців злочину, свідків і розшуку злочинця «за гарячими» 

слідами [224, c. 73]. 

Враховуючи особливості розслідування розбоїв, вчинених із проникненням 

у житло, слід зазначити, що, на нашу думку, початковий етап розслідування 
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починається з моменту отримання інформації (повідомлення) про злочин й 

завершується встановленням особи злочинця й преведенням невідклладних 

слідчих (розшукових) дій. Також варто зазначити, що перевірку існуючих доказів, 

подальший збір доказів та їх використання, безпосереднє доведення причетності 

встановленої особи злочинця до вчинення розбоїв із проникненням у житло ми 

покладаємо на подальший етап розслідування. 

Завдання подальшого збирання, дослідження, оцінки і використання доказів 

вирішуються на наступному етапі. Своєрідність цього етапу розслідування 

полягає в тому, що до його початку слідчий має у своєму розпорядженні систему 

зібраних і частково перевірених доказів, які викривають конкретних осіб у 

причетності до вчиненого злочину [174, c. 98]. 

Початковий етап розслідування злочинів потребує максимальної 

оперативності дій слідчого з тим, щоб зібрати максимально можливу інформацію 

про подію злочину, максимальну кількість слідів злочину та уникнути втрати чи 

знищення окремих об’єктів, які можуть мати значення для розслідування події 

злочину. Саме тому на початковому етапі планується проведення першочергових 

слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на розкриття 

злочину «за гарячими слідами», а також на дослідження матеріального 

середовища місця події, пошуку й фіксації (вилучення) доказової інформації. 

Зазвичай на цьому етапі слідчим планується проведення огляду місця події, 

обшуку, допиту потерпілого (заявника) та проведення окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій, якщо розслідується кримінальне правопорушення відповідного 

ступеня тяжкості [156, c. 23]. 

Необхідною умовою для відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 

187 КК України є наявність у первинних матеріалах інформації про характер та 

обставини події (достатні дані). 

В. М. Глібко вважає, що початковий етап розслідування грабежів і 

розбійних нападів залежить від даних, які є основою для порушення 

кримінального провадження та пред’явлення підозри: 

- заява потерпілого про злочин; 
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- повідомлення працівників підприємства; 

- заяви свідків та очевидців; 

- затримання осіб, які вчинили злочин;  

- повідомлення осіб, які вчинили злочин, про характер його вчинення та 

особливості; 

- інші джерела [32, c. 160].  

Окремої уваги заслуговує питання дослідження обставин, що підлягають 

встановленню та обставин, що підлягають доказуванню в ході розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, що є завданням початкового етапу 

розслідування цих видів злочинів. 

Слід зазначити, що криміналістична характеристика розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, безпосередньо пов’язана з обставинами, що підлягають 

доказуванню в кримінальному провадженні.  

Підходи до співвідношення цих понять у наукових колах є різними, 

основними з них є: 

1. Поняття криміналістичної характеристики і предмету доказуванння є 

однаковими за змістом. 

2. Поняття криміналістичної характеристики і предмету доказуванння є 

протилежними за змістом. 

3. Поняття криміналістичної характеристики злочинів є ширшим, ніж 

предмет доказування. 

Не вдаючись до детального аналізу цих позицій, зауважимо, що для 

правильного співвідношення криміналістичної характеристики злочинів і 

предмета доказування необхідно встановити юридичну природу та гносеологічну 

сутність кожної з цих категорій. У зв’язку з цим, у межах дослідження 

акцентовано увагу на трьох ключових положеннях щодо співвідношення 

криміналістичної характеристики злочинів і предмета доказування. 

По-перше, сутність предмета доказування чітко визначена в кримінальному 

процесуальному законі, що регламентує вичерпний перелік відповідних 

структурних елементів, необхідних і достатніх, на думку законодавця, для 
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встановлення істини в будь-якій справі. Предмет доказування – категорія стала, 

законодавчо визначена, універсальна щодо застосування. Водночас 

криміналістична характеристика злочинів є результатом узагальнення й аналізу 

кримінальних проваджень, а пропозиції, що ґрунтуються на цих дослідженнях, 

мають рекомендаційний характер, оскільки зв’язки між елементами 

криміналістичної характеристики завжди є ймовірними. Тобто криміналістична 

характеристика злочинів – категорія наукова, більш динамічна і спеціальна в 

контексті застосування. 

По-друге, у криміналістичній характеристиці злочинів сконцентровано не 

власне обставини, що становлять предмет доказування, а відомості про них, до 

того ж лише ті, що містять криміналістично значущу інформацію. Натомість 

криміналістична характеристика значно ширша, ніж предмет доказування, 

оскільки охоплює відомості, які можуть мати проміжне пошукове значення для 

розслідування або виконувати роль логічних аргументів. 

По-третє, предмет доказування та криміналістична характеристика злочинів 

– поняття різнопорядкові, що не поглинають одне одного. Перше з них є 

категорією науки кримінального процесу та стосується процесу доказування, 

друге – категорією криміналістичної методики, що сприяє правильному 

визначенню засобів і методів організації пошуково-пізнавальної діяльності для 

встановлення невідомих обставин у справі [197, c. 140-141]. 

Р. С. Бєлкін слушно зауважує, що криміналістична характеристика розбоїв 

передбачає з’ясування і доказування наступних обставин: 

1) за суб’єктом злочину – хто вчинив напад, скільки було нападаючих і які 

їх взаємовідносини, чи не належать вони до організованої злочинної групи, чи не 

здійснювались ними раніше аналогічні злочини або розкрадання, вимагання; 

2) за суб’єктивною стороною – мотиви і цілі злочину, на що була 

направлена попередня змова, як і з якими цілями сформувалася злочинна група; 

3) за об’єктом злочину – хто є особою потерпілого, якої фізичної, моральної 

та матеріальної шкоди йому завдано, які наслідки злочину; якщо об’єктом нападу 

є підприємство, організація, який розмір матеріальної шкоди, наявність або 
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відсутність засобів охоронної сигналізації, чи була вона в робочому стані, чи 

використовувалась, якщо так, то час і склад охоронної структури, що прибула, дії 

її співробітників; 

4) за об’єктивною стороною – обставини нападу, дії нападаючих, їх склад, 

способи нейтралізації опору, що чиниться нападаючим, форми застосовуваного 

насильства, використання зброї або інших засобів нападу, як проникли на місце 

нападу злочинці і яким шляхом зникли, чи мали вони ТС, які саме, де вони 

знаходились в момент нападу; чи прослідковується в діях злочинців чітка 

організація, спланованість [17]. 

Зважаючи на те, що під впливом часу змінюються способи вчинення розбоїв 

із проникненням у житло, їх обставини, умови тощо, слід зазначити, що перелік 

обставин, що підлягають встановленню сьогодні є дещо ширшим, зокрема на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

необхідно з’ясувати ще й наступне: наявність зброї у нападників (звідки у них ця 

зброя, чи використовували нападники зброю раніше); звідки у нападників 

інформація про наявність майна, що належить потерпілому; за яких умов 

відбулося створення злочинної групи й виник умисел вчинити розбої; яку техніку 

використовували злочинці при вчиненні розбоїв; які засоби використовували 

злочинці для маскування або знищення слідів вчинених розбоїв тощо. 

Слід зазначити, що обставини, що підлягають встановленню на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

можуть змінюватись, залежно від слідчої ситуації, тобто перелік одних у процесі 

доказування зростає, а інших – зменшується. 

Наповнення початкового етапу розслідування злочинів у кожному 

конкретному випадку визначається слідчою ситуацією, яка так чи інакше 

пов’язана з обставинами вчиненя злочину, споживчою вартістю викрадених 

предметів, поведінкою потерпілого, свідків і осіб, причетних до вчинення злочину 

[73, c. 667]. 

Тому на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, необхідно ретельно з’ясовувати спосіб вчинення розбоїв, 
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час, місце, умови його вчинення, кількість викраденого майна та ін. З 

урахуванням зібраних даних слідчим приймається рішення про відкриття 

кримінального провадження.  

В основу організації початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, покладено дії з планування діяльності органів досудового 

розслідування, що передбачає, використання загальнометодологічних та 

спеціальних наукових методів, зокрема прогнозування, моделювання, наприклад, 

побудову криміналістичних версій, та інших наукових способів і методів 

організації роботи органів досудового розслідування. 

Невід’ємним елементом розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло є типові слідчі ситуації, що виникають на початковому етапі розслідування, 

оскільки саме у слідчих ситуаціях містяться ті основні вихідні дані, що дають 

можливість у ході розслідування висунути найефективніші криміналістичні 

версії, наукові рекомендації та прийняти відповідні тактичні рішення органам 

досудового розслідування. 

В криміналістичній літературі типові слідчі ситуації визначаються як ті, що 

є найбільш повторюваними, яким притаманний найбільш схожий механізм 

вчинення злочину.  

Більшість вчених слідчу ситуацію розуміють як становище, що склалося на 

певний момент розслідування злочину (О. Н. Колесніченко, О. Р. Ратінов, 

І. М. Лузгін, І. Ф. Герасимов) [73, c. 300]. 

Т. С. Волчецька, в свою чергу, визначає слідчу ситуацію як ступінь 

інформаційної обізнаності слідчого про злочин, а також стан процесу 

розслідування, що склався у будь-який визначений момент часу, аналіз і оцінка 

якого дозволяють слідчому прийняти найбільш доцільні у справі рішення [28, 

c. 38]. 

На нашу думку, така позиція є не досить точною і не повністю розкриває 

сутність поняття слідчої ситуації, оскільки слідча ситуація, що склалася, для 

слідчого і подальшого ходу розслідування має значення, в першу чергу, як 
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сукупність факторів, які він аналізує в конкретний момент розслідування, і які 

дають слідчому можливість ретельної та ефективної побудови слідчих версій.  

М. С. Набруско слушно зазначає, що хід розслідування злочину 

зумовлюється різноманітними чинниками – як об’єктивними (погодні умови, час 

доби та пора року, за яких було вчинено злочин, інтенсивність процесів 

зникнення слідів злочину тощо), так і суб’єктивними (індивідуально-психологічні 

особливості слідчого, рівень його професійних знань і досвіду тощо), взаємодія 

між якими визначає обстановку, в якій здійснюється пошук та отримання 

інформації про злочин. Така обстановка у криміналістиці отримала назву «слідча 

ситуація» [99, c. 52]. 

М. С. Набруско класифікує слідчі ситуації, залежно від етапу розслідування, 

на такі види:  

- перевірочні – формуються до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань і характеризуються відсутністю в повідомленнях про 

злочин достатньої для відкриття кримінального провадження інформації про 

обставини його вчинення, у зв’язку з чим потребують попередньої перевірки 

засобами, дозволеними КПК України (огляд місця події); 

- початкові – формуються на момент відкриття кримінального 

провадження та характеризуються наявністю в матеріалах достатніх відомостей, 

що вказують на ознаки злочину; 

- подальші – формуються після проведення початкових і подальших 

слідчих (розшукових) дій та характеризують обстановку на подальшому етапі 

розслідування з огляду на встановлені факти; 

- кінцеві – виникають на заключному етапі розслідування й 

характеризують його результати [99, c. 54]. 

Слідча ситуація обумовлюється низкою об’єктивних і суб’єктивних 

чинників. 

До об’єктивних чинників відносять: наявність доказової та орієнтуючої 

інформації; об’єктивне існування джерел доказової інформації і можливість їх 

встановлення, а також отримання від них доказової інформації; об’єктивні 
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чинники, пов’язані зі зникненням доказів; сили та засоби для виявлення та 

фіксації доказів, і орієнтуючої інформації, гласними та негласними методами, що 

безпосередньо задіяні в цьому процесі, так і ті, залучення яких є реально 

можливим; чинник протидії розслідуванню; кримінально-правова і громадська 

оцінка розслідуваної події, яка існує на даний момент. 

До суб’єктивних відносяться: рівень підготовки слідчого та інших 

співробітників, їх практичний досвід; психологічний стан; можливість приймати 

рішення, цілеспрямовано і методично проводити розслідування, здійснювати 

слідчі дії, оперативно-розшукові заходи та експертні дослідження, постійно 

змінюючи ситуацію на краще; здібність до реальної оцінки ситуації, до виявлення 

і подолання чинників протидії розслідуванню; наслідки помилкових дій слідчого і 

співробітників органу дізнання [27, c. 73]. 

В. В. Тіщенко виділяє основні методико-криміналістичні властивості і 

функції слідчої ситуації, з урахуванням яких здійснюється її аналіз: 

1. Конкретна слідча ситуація створюється за рахунок наявної на даний 

момент розслідування криміналістично-значущої інформації про подію в цілому 

(її характер, наявні кримінально-релевантні ознаки), її окремі обставини (спосіб і 

знаряддя здійснення злочину, місце і час, дані про потерпілого, предмет 

посягання), про особу злочинця (встановлений і затриманий; встановлений, але не 

затриманий; злочинець не встановлений, але є певні відомості про нього; 

конкретні відомості про нього відсутні). 

2. Оцінюючи слідчу ситуацію, необхідно брати до уваги характер джерел 

інформації (живі люди, трупи, речі, сліди), а також час, що минув з моменту 

вчинення злочину і до моменту надходження повідомлення про цей злочин. 

3. Аналіз слідчої ситуації повинен виводити на постановку ряду завдань, 

формувати зміст слідчих версій і визначати систему слідчих і оперативно-

розшукових дій, що проводяться у певній послідовності за розробленою 

програмою розслідування. 
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4. Потрібно враховувати, що слідча ситуація – явище динамічне і тому 

вимагає її постійного аналізу і коректування версій і завдань, що ставляться, а 

отже і програм розслідування. 

5. Особливе методичне значення має виділення слідчих ситуацій на початку 

розслідування, коли визначається його загальний напрямок, а також після 

закінчення первісних слідчих дій, коли підсумовується вся отримана на 

попередньому етапі інформація і визначаються завдання повного розкриття 

злочину [190, c. 128]. 

Виходячи з аналізу даних слідчої та судової практики та враховуючи 

особливості вчинення розбоїв із проникненням у житло, слід виділити наступні 

види типових слідчих ситуацій, що виникають на початковому етапі 

розслідування: 

1. Інформація про вчинений розбій із проникненням у житло надійшла в 

момент вчинення злочину. 

Так, о 10.47 год. надійшло повідомлення Особи 1, що її сусідка просить на 

допомогу. Виїздом СОГ встановлено, що 04.01.2017 близько 10.30 год., двоє 

невідомих осіб чоловічої статі, один у масці, другий у шапці зайшли до будинку, 

де проживає Особа 2 та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали 

від потерпілої грошові кошти в сумі близько 500 гривень та чоловічий наручний 

годинник марки «Бретлінг» вартістю біля 100 доларів США [103]. 

2. Інформація, що надійшла, свідчить про вчинений розбій із проникненням 

у житло конкретними особами, які зникли з місця вчинення злочину. 

27.10.2016 близько 20:00 години Особа 1 спільно з Особою 2 та двома 

невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою 

змовою групою осіб, шляхом вільного доступу проникли до приміщення будинку, 

де погрожуючи потерпілому предметом схожим на пістолет, тим самим 

погрожуючи застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров’я 

особи, яка зазнала нападу, заволоділи майном останнього, чим спричинили 

матеріальний збиток на суму близько 2800 гривень [101]. 
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3. Інформація, що надійшла, свідчить про вчинений розбій із проникненням 

у житло, невідомими особами. 

14.10.2017 року надійшло повідомлення від Особи 1 про те, що 14.10.2017 

року в період часу з 06:00-06:20 год. троє невідомих осіб, які були в масках, 

проникли до будинку, вдарили його по голові, зв’язали його дружину Особу 2 та 

Особу 1 скотчем, та відкрито заволоділи належною йому мисливською 

гладкоствольною рушницею «МЦ2112», к.12, 880191, 1988 р.в. з сейфу у спальній 

кімнаті, та грошима у сумі 300 грн. [108]. 

4. Інформація, що надійшла, свідчить про вчинений розбій із проникненням 

у житло групою осіб, де одна особа (або декілька осіб з групи) є відомою. 

10.12.2017р. у невстановлений час, Особа 1 по телефону, від 

невстановленої досудовим розслідуванням особи, отримав пропозицію про 

звільнення від майнових зобов’язань у разі вчинення ним злочину відносно особи Ж. 

Крім того, дана невстановлена слідством особа після надання вказаної 

пропозиції висловила словесні погрози фізичною розправою у разі відмови від 

вчинення злочину. Після чого, Особа 2, будучи підбурений до вчинення злочину 

27.12.2017р., приблизно о 09:00 год. зателефонував до Особи 2 та під приводом 

купівлі квартири домовився про зустріч. В подальшому, 27 грудня 2017 року, 

приблизно о 13:20 годині, Особа 1, діючи умисно, за попередньою змовою групою 

осіб, із корисливих спонукань, з метою нападу направленого на заволодіння 

чужим майном, прийшов разом із Особою 2 до квартири N, де, реалізовуючи свій 

спільний з невстановленою особою злочинний умисел, наніс потерпілій удар рукою 

в обличчя від якого вона впала на підлогу, далі взяв до рук, з газової плити 

металеву решітку, якою наніс кілька ударів в голову, після цього обхопив Особу 2 

двома руками за шию та почав здавлювати до втрати свідомості останньою, в 

результаті чого спричинив потерпілій, відповідно до висновку судово-медичного 

експерта № 256 від 27.02.2018 тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-

мозкової травми – струсу головного мозку, закритої травми хребта 

(ретролістез 4-го, 5-го шийних хребців) без порушення функції спинного мозку, 

садна правої вушної раковини, садна язика, забою м’яких тканин та синців правої 
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та лівої навколоочних ділянок, крововиливу і садна шиї, обмежених крововиливів 

під кон’юктивою правого і лівого очних яблук, які за своїм характером належать 

до легких тілесних ушкоджень, що викликали короткочасний (понад 6, але менше 

ніж 21 день) розлад здоров’я. Після застосування насильства небезпечного для 

життя та здоров’я потерпілої, особа Ш. заволодів належними потерпілій 

грошовими коштами в сумі 200 доларів США та мобільним телефоном марки 

«Meizu M 3 Note 32 Gb», вартість якого відповідно до висновку судово-

товарознавчої експертизи № 158 від 01.03.2018 становить 3300 гривень, 

забравши їх із сумки потерпілої, чим спричинив їй матеріальної шкоди на 

загальну суму 8888, 91 грн. [113]. 

Слід також звернути увагу, як слушно зазначає В. К. Лисиченко, що слідча 

ситуація залежить також від первинної інформації, яку отримав слідчий від 

заявника або оперативних працівників про факти вчинення злочину. Як правило, 

отримане від оперативно-розшукових підрозділів повідомлення про злочин 

містить більше інформації про злочин, ніж повідомлення заявника [120, c. 3-9]. 

Така позиція є прийнятною, оскільки працівники оперативних підрозділів в 

процесі проведення оперативних заходів накопичують і аналізують, в першу 

чергу, ту інформацію, що є криміналістично значущою та необхідною для 

побудови найвірогідніших слідчих версій та ходу розслідування в цілому. 

5. Інформація, що надійшла, свідчить, що потерпілий знаходиться у 

безпорадному стані, обстановка у житлі свідчить про те, що міг мати місце розбій 

із проникненням у житло. 

13.12.2017 року до чергової частини Васильківського ВП по телефону 

надійшло повідомлення від Особи 1, яка проживає за адресою «А» про те, що 

13.12.2017 року в період часу з 19.00 по 20.00 годин Особа 2 шляхом 

пошкодження вікна проникла до будинку, що розташований за адресою «Б», 

спричинила тілесні ушкодження Особі 3, що є небезпечним для її життя, та 

заволоділа мобільним телефоном марки «NOMI i184» IMEI-1: 353035081409913, 

IMEI-2: 353035081409921. Після чого Особа 2 з місця вчинення злочину зник у 

невідомому напрямку [107]. 
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З огляду на зазначені типові слідчі ситуації, що виникають на початковому 

етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, слід визначити 

типові криміналістичні версії, побудова яких власне відбувається в залежності від 

слідчої ситуації, що склалася. 

Криміналістичні версії, що виникають в ході розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, мають свої особливості, зокрема припущення 

про подію злочину, його об’єктах, предметі злочинного посягання, обстановці й 

інших обставинах злочинної діяльності базуються на даних, отриманих в 

результаті узагальнення слідчої практикиґ. Тобто даних криміналістичної 

характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у житло, і відображають 

характерні їм риси. 

В. О. Коновалова слушно зазначає, що криміналістична версія – це 

обґрунтоване припущення про подію злочину й особу злочинця, де категорія 

«подія злочину» охоплює всі пов’язані з ним можливі обставини, у тому числі й 

їхнє походження, причинні залежності, механізм та інші дані, припущення про 

наявність яких і дозволяє встановити об’єктивну істину – розкрити злочин [81, c. 

13-14; 78, c. 109-146]. 

У процесі розслідування у слідчого можуть виникати різноманітні 

припущення стосовно обставин кримінального правопорушення. Втім будь-яке 

припущення стає версією лише за умови, якщо воно базується на відомостях про 

вчинений злочин, що містяться у матеріалах кримінального провадження, 

сформульовано уповноваженими законом особами, є реальним у конкретних 

умовах місця і часу та об’єктивно необхідним для з’ясування обставин, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні [99, c. 32]. 

Враховуючи зміни у законодавстві, зокрема прийняття нового КПК України 

у 2012 році, а також те, що комплексного наукового дослідження проблем 

розслідування розбоїв із проникненням у житло, зокрема його початкового етапу, 

на монографічному рівні після прийняття КПК України у 2012 р. не проводилося, 

ми не вбачаємо необхідності вдаватись до детального аналізу криміналістичних 

версій, що висувалися слідчими. Тому вважаємо доцільним узагальнити існуючі 



83 

 

підходи й визначити типові криміналістичні версії, що висуваються слідчими на 

початковому етапі розслідування розбоїв.  

При розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням у житло, в залежності 

від слідчої ситуації, що склалася, слідчі версії можуть бути побудовані наступним 

чином: 

Якщо інформація про вчинений розбій із проникненням у житло надійшла в 

момент вчинення злочину: 

1) вчинено розбій із проникненням у житло; 

2) розбій із проникненням у житло вчинено за тих обставин, про які 

повідомив потерпілий (очевидці); 

3) злочин, про який надійшла інформація, мав місце, але було вчинено 

інший злочин. 

Якщо інформація, що надійшла, свідчить про вчинений розбій із 

проникненням у житло конкретними особами, які зникли з місця вчинення 

злочину. 

1) вчинено розбій із проникненням у житло; 

2) розбій вчинено підозрюваними чи іншими особами; 

3) розбій вчинено за наводкою; 

4) припущення щодо місцезнаходження та затримання підозрюваного. 

Якщо інформація, що надійшла, свідчить про вчинений розбій із 

проникненням у житло невідомими особами. 

1) вчинено розбій із проникненням у житло; 

2) здійснено інсценування розбою, вчиненого із проникненням у житло; 

3) розбій мав місце, однак потерпілий повідомив неточну інформацію; 

4) дані про осіб, які раніше вчиняли грабежі або розбої, їхні зв’язки 

(злочинець вчиняв чи не вчиняв раніше грабежі чи розбої); 

5) злочинці є «гастролерами»; 

6) розбій вчинено особами, які брали участь в проведенні 

антитерористичної операції на сході України. 
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Якщо інформація, що надійшла, свідчить про вчинений розбій із 

проникненням у житло групою осіб, де одна особа (або декілька осіб з групи) є 

відомою. 

1) вчинено розбій із проникненням у житло; 

2) розбій вчинено за наводкою; 

3) припущення щодо місцезнаходження викраденого майна або ймовірних 

місць ого збуту; 

4) припущення щодо місцезнаходження та затримання підозрюваного. 

Якщо інформація, що надійшла, свідчить, що потерпілий знаходиться у 

безпорадному стані, обстановка у житлі свідчить про те, що міг мати місце розбій 

із проникненням у житло. 

1) вчинено розбій із проникненням у житло; 

2) розбій із проникненням у житло мав місце, але було вчинено інший 

злочин; 

3) потерпілий був знайомий із злочинцями. 

Слід вказати, що перевірка слідчих версій повинна будуватися таким чином, 

щоб в найкоротші строки забезпечити отримання доказів й розкриття злочину. 

Слідча практика свідчить про те, що недбале ставлення як до підготовки, так і до 

проведення слідчих (розшукових) дій, необхідних для перевірки версій, часто 

приводить до втрати цінних доказів. 

З вищезазначеного слід зробити висновок, що ефективність розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, залежить, в першу чергу, від 

правильного визначення слідчої ситуації, висунення та відпрацювання можливих 

криміналістичних версій й ефективної взаємодії слідчого з оперативними 

підрозділами та іншими учасниками досудовго розслідування. 

Отже, на початковому етапі розслідуванні розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, слідчий, як правило, має певну інформацію не лише про 

обставини вчинених розбоїв, а часто й про осіб, які його вчинили. Ця інформація 

надходить слідчому із заяв потерпілих та інших джерел. Оцінюючи цю 

інформацію і результати первинної перевірки, слідчий має можливість вже на 
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початковому етапі розслідування розпочати перевірку висунутих версій та 

планування розслідування. 

 

 

2.2. Поняття та сутність тактичних операцій та їх види на початковому 

етапі розслідування розбоїв, вчинених з проникненням у житло 

 

З метою отримання (збирання) доказів, перевірки вже отриманих доказів на 

початковому етапі розслідування проводяться окремі слідчі (розшукові) дії, що 

регламентується чинним Кримінальним процесуальним кодексом України, а саме: 

допит (ст. 224), пред’явлення особи для впізнання (ст. 228), пред’явлення речей 

для впізнання (ст. 229), проведення допиту, впізнання у режимі відео конференції 

(ст. 232), проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233), обшук (ст. 

234), огляд (ст. 237), слідчий експеримент (ст. 240), призначення та проведення 

експертизи (ст. 242-245) [115]. 

Слідчі (розшукові) дії, що проводяться на початковому етапі розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, часто є складовими при вирішенні 

тактичних завдань, а саме у проведенні тактичних операцій, що суттєво підвищує 

ефективність розслідування в цілому. 

Водночас, організаційно-тактичні заходи, що застосовуються органами 

досудового розслідування, сьогодні є недостатньо ефективними при розслідуванні 

і розкритті розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

На нашу думку, такий стан організаційно-тактичного забезпечення 

кримінальних проваджень щодо розбоїв, вчинених із проникненням у житло 

зумовлений, по-перше, прогалинами в кримінальному процесуальному 

законодавстві, по-друге, проблемами наукових розробок та теоретичного 

обґрунтування проблем, що виникають на початковому етапі розслідування 

розбоїв.  

Б. В. Щур слушно зазначає, що в структурі окремої криміналістичної 

методики важливе місце мають посісти типові тактичні операції. Такі елементи 
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криміналістичної методики, як початковий та наступний етапи повинні 

охоплювати не тільки можливість проведення окремих слідчих дій та їх тактику, а 

й погоджені комплекси цих дій, а також необхідні операивно-розшукові, 

організаційно-технічні та інші заходи. Настав час перейти від розрізнених 

методичних рекомендацій щодо тактичної доцільності проведення окремих 

слідчих дій до відповідного комплексного підходу, встановлення певних 

залежностей із проміжним (тактичним) завданням розслідування [227, c. 185]. 

Сьогодні у наукових колах відбуваються дискусії щодо визначення поняття, 

структури та класифікації тактичних операцій. Часто науковці ототожнюють 

поняття тактичної комбінації й тактичної операції.  

Так, Т. В. Аверьянова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинська 

зазначають, що при розгляді поняття тактичної операції виникло питання про 

точність терміну. Його аналіз призвів до того, що більш адекватно зміст даного 

поняття відображає термін не «операція», а «комбінація». Під операцією зазвичай 

розуміють закінчену дію або ряд взаємопов’язаних між собою дій, направлених на 

рішення певного завдання, під комбінацією – поєднання, взаємне розташування 

об’єднаних спільним замислом прийомів, дій. З точки зору криміналістичної 

тактики термін «комбінація» є переважнішим, оскільки включає в себе цілком 

суттєву вказівку на об’єднуючий початок (єдиний умисел) і розкриває суть цього 

умислу – хитрощі, уловка як засіб вирішення завдань. Виходячи з цих міркувань 

нами використовується термін «тактична комбінація» [88, c. 507]. 

На думку В. П. Бахіна, тактичне рішення, що базується на оцінці слідчої 

ситуації, може передбачати досягнення певної мети як в рамках однієї слідчої дії, 

так і при здійсненні певної сукупності дій – тактичних операцій (комбінацій) – 

комплексу різних дій, об’єднаних єдиною метою і чітким взаємозв’язком в її 

досягненні. Необхідність в підготовці і проведенні тактичних операцій виникає в 

тих випадках, коли всебічне і повноцінне вирішення конкретного завдання 

розслідування не може бути досягнуто проведенням якоїсь однієї слідчої дії [179, 

c. 27]. 
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Т. В. Аверьянова, Р. С. Бєлкін, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинська вважають, 

що однією з визначальних тенденцій розвитку слідчої практики – комплекс 

тактичних прийомів або слідчих дій з метою вирішення завдань, які інакше 

вирішити складно або взагалі неможливо. Ця тенденція відображена в 

криміналістиці у вигляді концепції тактичних операцій (комбінацій) [88, c. 507]. 

О. В. Бишевець, в свою чергу, надає наступне визначення тактичної 

комбінації – це комплекс взаємопов’язаних і взаємообумовлених тактичних 

прийомів, що застосовуються в процесі провадження процесуальної дії з метою 

найбільш ефективного її провадження [99, c. 23]. 

В. Ю. Шепітько тактичну комбінацію визначає як певне поєднання 

тактичних прийомів чи слідчих дій та інших заходів, що має на меті вирішити 

конкретне завдання розслідування, та зумовлене цією метою і слідчою ситуацією 

[94, c. 200]. 

На думку І. І. Когутича, тактична комбінація – поєднання (сполучення) 

тактичних прийомів у межах однієї зі слідчих дій з метою вирішення конкретного 

завдання у відповідній ситуації [73, c. 313]. 

Тактична операція проводиться у випадках, коли вирішити завдання 

розслідування завдяки тактичній комбінації неможливо і, з поміж інших засобів 

криміналістичної тактики, відрізняється певними складнощами проведення. Перш 

за все, вони зумовлені визначенням місця, часу, умов, сил і засобів тактичної 

операції. Значна кількість дій, що складають тактичну операцію, їх специфіка та 

різноплановість утруднюють її підготовку та проведення [99, c. 24]. 

А. В. Дулов під тактичною операцією розуміє сукупність слідчих, 

оперативних, ревізійних та інших дій, які розробляються і проводяться за єдиним 

планом під керівництвом слідчого з метою реалізації такого тактичного завдання, 

яке не може бути вирішене провадженням у справі окремих слідчих дій [49, 

c. 204-213]. 

Схожої думки дотримуються й такі вітчизняні вчені як Н. Р. Божкова [22], 

В. Г. Власенко [22], В. І. Комісаров [22], С. Б. Россинський [157], М. О. Селіванов 

[164]. 
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В. С. Богачук визначив тактичну операцію як систему погоджених і 

взаємозалежних за цільовим призначенням слідчих, оперативно-розшукових і 

інших дій, розроблених з урахуванням сформованої слідчої ситуації, які 

проводяться за планом і під керівництвом слідчого, з метою виконання певних 

тактичних завдань виявлення, розкриття та розслідування злочинів [21, c. 9]. 

На думку В. Ю. Шепітька, тактична операція – передбачає поєднання 

однойменних і різнойменних слідчих дій, оперативно-розшукових, організаційних 

та інших заходів, спрямованих на виконання проміжного завдання розслідування 

у даній слідчій ситуації [94, c. 201]. 

Цікавою є думка І. М. Комарова, який тактичну операцію називає 

криміналістичною операцією і визначає її як обумовлений ситуаціями 

розслідування криміналістичний метод пізнання в практичній діяльності суб’єкта 

доказування при вирішенні системних завдань досудового провадження [77, 

c. 123]. 

Така позиція автора видається нам дещо дискусійною, оскільки він нехтує 

традиційними загальновизначеними ознаками поняття тактичної операції і не 

точно відображає її специфіку. 

Тактична операція передбачає вирішення тактичного (проміжного) 

завдання. При розслідуванні тих чи інших злочинів застосовують тактичні 

операції: «встановлення очевидців», «відшкодування матеріальних збитків», 

«документ», «розшук злочинця», «атрибуція трупа», «захист доказів» тощо [94, c. 

201]. 

А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов вважають, що тактична 

операція – це сукупність слідчих, оперативних та інших дій, котрі плануються 

слідчим для вирішення слідчої ситуації у ході розслідування злочину. Тому слідчі 

дії, оперативні та організаційні заходи є складовими елементами тактичної 

операції [97]. 

Ми погоджуємось із групою вчених М. А. Погорецьким, М. О. Ленко та 

Д. Б. Сергєєвою, які розрізняють такі криміналістичні комплекси, як тактична 

комбінація і тактична операція. Якісна своєрідність кожного з них визначається 
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ступенем і характером тактичного впливу на ті або інші об’єкти (елементи слідчої 

ситуації) і отримує зовнішнє вираження в характері вирішуваних тактичних 

завдань [145, c. 171]. 

Слушною, на наш погляд, є думка В. А. Журавеля, який зазначає, що 

запропоновані засоби (тактична комбінація і тактична операція) слід розглядати 

не як конкуруючі між собою криміналістичні категорії, а навпаки, як доповнюючі 

одна одну, котрі в сукупності створюють єдиний, найбільш ефективний механізм 

отримання інформації, необхідної для розкриття, розслідування та попередження 

злочинних проявів [57, c. 197-208]. 

В. М. Шевчук вважає, що сучасний стан розвитку криміналістичної науки 

дозволяє ставити питання про необхідність розробки та застосування типових 

тактичних операцій у структурі криміналістичних методик, як ефективних засобів 

вирішення тактичних завдань досудового розслідування. Вони мають як суто 

теоретичне, так і виключно практичне значення. Теоретичний аспект передбачає 

створення систем типових тактичних операцій у структурі окремих 

криміналістичних методик розслідування злочинів, а практичний – використання 

цих моделей в якості орієнтирів для побудови і реалізації конкретної тактичної 

операції певної цілеспрямованості в реальних умовах досудового розслідування. 

При цьому, розглядувані моделі при їх побудові повинні мати належне 

інформаційне наповнення, що істотно збільшує їх продуктивність. Типові 

тактичні операції, на наш погляд, є найбільш придатною формою адаптації 

наукових розробок до їх практичної реалізації у ході розслідування конкретного 

злочинного діяння. Саме типові тактичні операції, виступаючи структурним 

елементом окремої криміналістичної методики розслідування, являють собою 

доцільні програми дій слідчого, вони виконують важливу методичну функцію і 

дозволяють обирати правильний напрям у розслідуванні окремих видів та груп 

злочинів [204, c. 259]. 

На думку В. П. Бахіна, прийняття тактичного рішення про проведення 

конкретної тактичної операції повинно базуватися на всебічному врахуванні і 

забезпеченні відповідності меті, обраним засобам і можливостям їх реалізації. 
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Вибір і порядок проведення тактичної операції визначаються змістом і 

характером конкретної слідчої ситуації. При сприятливій слідчій ситуації умови, 

що склалися використовуються при плануванні і проведенні тактичної операції. У 

випадку несприятливої слідчої ситуації здійснення тактичної операції направлено 

на її зміну, перетворення і будується з урахуванням необхідності подолання 

протидіючих факторів [179, c. 29]. 

А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянський, Я. В. Кузьмічов виділяють наступні 

складові елементи проведення тактичної операції: 

- визначення мети операції; 

- прийняття рішення про проведення операції; 

- розробки моделі та планування тактичних операцій; 

- безпосередньої організації сил і засобів проведення операції [97]. 

На наш погляд, виділення таких структурних елементів тактичної операції є 

дещо неточним і потребує конкретизації та більш системного підходу. 

Зокрема, В. М. Шевчук характеризує структурні елементи тактичної 

операції наступним чином:  

- етапи розслідування, 

- слідчі ситуації, 

- проміжні тактичні завдання, 

- зміст тактичної операції, 

- особи, які взаємодіють при проведенні тактичної операції, 

- план тактичної операції [204, c. 259]. 

З урахуванням вищезазначеного, слід зробити висновок про те, що процес 

організації порядку проведення тактичної операції, в першу чергу, залежить від 

слідчої ситуації, що склалася на початковому етапі розслідування. Початковий 

етап розслідування розпочинається з моменту надходження заяви або 

повідомлення про факт вчинення розбоїв із проникненням у житло. Отримавши 

інформацію щодо вчиненого розбою черговий Національної поліції України 

направляє на місце вчинення злочину слідчо-оперативно групу (СОГ) в такому 

складі: слідчий, оперативний працівник, інспектор-криміналіст та кінолог, з 
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метою проведення першопочаткових слідчих дій, основне місце серед яких займає 

огляд місця події (ОМП). Правовою підставою для проведення огляду місця 

вчинення розбою є норми кримінального процесуального законодавства, які 

передбачають проведення ОМП до внесення відомостей до Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду, 

фактичною підставою для проведення даної слідчої дії є заява (повідомлення) про 

вчинений розбій із проникненням у житло. ОМП за фактом вчиненого розбою 

проводиться невідкладно з моменту отримання заяви (повідомлення). 

За останніми даними слідчої практики та результами анкетування 

працівників органів досудового розслідування було виявлено, що огляд місця 

події (житла), де було вчинено розбої, а також прилеглої території проводиться 

неякісно з порушенням вимог чинного законодавства України, що призводить до 

виникнення додаткових проблем у ході розслідування в цілому (34 % слідчих 

вказали на недостатність отриманих знань, а 42 % - на неналежне їх забезпечення 

сучасними технічними засобами, що необхідні для проведення ОМП). 

З моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 

вважається початок досудового розслідування. Далі проводяться інші слідчі 

(розшукові) дії, зокрема допит потерпілих і свідків. 

При допиті потерпілих з’ясовуються такі обставини: де, коли, при яких 

обставинах і з ким потерпілий опинився на місці нападу, що цьому передувало; 

скільки чоловік брали участь в нападі, їх прикмети, як вони називали один 

одного; обставини нападу, які були дії нападника і потерпілого; чи був злочинець 

(злочинці) озброєним, чим саме, чи погрожував, застосовував чи намагався 

застосувати зброю й інші засоби нападу; що саме викрадено, що залишилось у 

потерпілого; які сліди залишились на тілі і одязі потерпілого, злочинця; хто був 

чи міг бути свідком нападу; що залишив злочинець на місці нападу; які наслідки 

нападу для потерпілого, стан його здоров’я [88, c. 731]. 

Володіючи вихідними даними про подію злочину, слідчий проводить огляд 

місця події з метою виявити матеріальні сліди злочину і злочинця і зіставити 

показання потерпілого з обстановкою злочину. При нападі з проникненням у 
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житло особливу роль відіграє пошук слідів рук злочинців, загублених ними 

предметів, мікрооб’єктів – волокон одягу, часток грунту з взуття та ін. Виходячи з 

особливостей місця події потрібно встановити, які сліди могли залишитись на 

одязі та взутті нападників, на транспортних засобах, знаряддях злочину. При 

огляді, як і при допиті потерпілих, перевіряється версія про інсценування нападу 

[88, c. 732]. 

Коли слідчий отримав первинну інформацію про подію злочину ним 

висуваються криміналістичні версії. 

В. К. Лисиченко вважає, що з метою перевірки слідчих версій, разом з 

допитом потерпілого й інших осіб, якщо вони встановлені, оглядом місця події, в 

залежності від версії, що перевіряється, можуть проводитись й інші, передбачені 

законом, процесуальні дії, оперативно-розшукові заходи, а також тактичні 

операції («Виявлення і затримання злочинців», «Виявлення викраденого майна», 

«Викриття потерпілого в дачі неправдивих свідчень» та ін.). Кожна тактична 

операція повинна мати чітко сформульовані задачі, обґрунтований вибір слідчих 

дій, можливі форми використання громадськості, послідовність, строки реалізації 

наміченого тощо [179, c. 232]. 

В. М. Шевчук пропонує типізувати тактичні операції і зазначає, що типові 

тактичні операції необхідно розглядати як продукт наукової діяльності, який 

являє собою своєрідну інформаційну модель, що відбиває структуру і технологію 

(логіку, хронологію) реалізації цих криміналістичних комплексів відповідно до 

виду злочину, етапу розслідування, слідчої ситуації та тактичного завдання. 

Використання інформації, яка міститься у вказаних моделях, дозволяє слідчим 

ефективно вирішувати загальні та ситуаційно зумовлені питання при організації 

та здійсненні тактичних операцій під час провадження по конкретним 

кримінальним справам (провадженням). Іншими словами, типові тактичні 

операції як наукові абстракції виступають орієнтиром для слідчих, до якого вони 

звертаються при побудові та реалізації цих криміналістичних комплексів у 

реальних умовах розслідування. Необхідно зазначити, що й самі слідчі достатньо 

високо оцінюють доцільність викладення в окремих криміналістичних методиках 



93 

 

розслідування злочинів систем типових тактичних операцій. На це вказало 78,3% 

опитаних нами респондентів [204, c. 258]. 

О. В. Бишевець зазначає, що успіх проведення тактичних операцій у 

багатьох випадках залежить від правильної організації роботи осіб, залучених до 

вирішення того чи іншого тактичного завдання. Неузгодженість в їхніх діях може 

призвести до погіршення слідчої ситуації, а інколи й до більш тяжких наслідків. 

Тому проведення тактичних операцій слід віднести до найбільш складних форм 

взаємодії осіб, що здійснюють досудове розслідування із спіробітниками інших 

служб. Важливо, щоб тактичні операції виконувалися членами однієї, постійно 

діючої слідчо-оперативної групи, особливо в тих випадках, коли тактичну 

операцію здебільшого складають негласні слідчі (розшуові) дії. Більшість вимог 

до проведення тактичних операцій (одночасність, несподіваність, послідовність, 

системність) неможливо виконати без попередніх розрахунків сил і засобів, які 

мають бути виділені для їх проведення. Без урахування цього факту 

криміналістичні рекомендації не будуть ефективними [99, c. 24]. 

В. М. Шевчук слушно зазначає, що одним із найперспективніших напрямків 

досліджень у криміналістичній науці є розроблення проблем ситуаційної 

обумовленості тактичних операцій. У зв’язку з цим треба прослідити 

взаємозв’язок слідчих ситуацій і тактичних операцій, вплив слідчої ситуації та її 

компонентів на вибір тактичних операцій, взаємозв’язок етапів проведення 

тактичної операції із слідчими ситуаціями, їх вплив на тактичні завдання і 

тактичні операції. У свою чергу розроблення тактичних операцій створює умови 

для більш цілеспрямованого дослідження слідчих ситуацій, які складаються в 

процесі розслідування злочинів при вирішенні окремих тактичних завдань. Саме 

такі взаємозалежність і взаємопов’язаність досліджуваних проблем забезпечують 

розвиток криміналістичної науки, вдосконалення її рекомендацій для практичної 

діяльності. Крім цього, криміналістична теорія тактичних операцій тісно 

пов’язана із теорією слідчих ситуацій, тому вона багато в чому залежить від 

ступеня розробленості останньої. Дослідження криміналістичної ситуалогії 

відкриває певні перспективи і можливості для поглибленого вивчення тактичних 
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операцій як найбільш ефективних та дійових тактичних засобів вирішення 

слідчих ситуацій, розкриття, розслідування й профілактики злочинів [203, c. 67]. 

З вищезазначеного слід зробити висновок про те, що тактична операція є 

засобом вирішення слідчої ситуації. 

Тактичні операції здійснюються відповідно до чинного законодавства 

України (Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, 

Закону України «Про Національну поліцію», Наказів МВС України, Інструкцій 

МВС України, Оперативних планів МВС України та інших нормативно-правових 

актів). 

На нашу думку, слід виділити етапи проведення тактичної операції 

наступним чином: 

1. Підготовка до проведення операції (спеціальна підготовка, тренування, 

планування операції, визначення кола учасників та організація їх взаємодії, 

розвідка). 

2. Безпосереднє проведення операції (забезпечення безпеки учасників 

операції; ролі кожного з учасників та їх взаємодія під час проведення операції). 

3. Отримання результатів проведеної операції (досягнення кінцевої мети та 

виконання поставлених завдань). 

На сьогодні проведення тактичних операцій регламентовані Наказами МВС 

України, внутрішніми інструкціями, але інформація, яку вони містять, має гриф 

обмеженого доступу. 

Типовими тактичними операціями, що проводилися на початковому етапі 

розслідування розбоїв (на сьогодні Накази МВС, що їх регламентують, втратили 

чинність) є такі: 

- план пошукових заходів «Спіраль» – порядок заходів, спрямованих на 

розшук злочинця (злочинців), починаючи від місця вчинення злочину, з 

поступовим розширенням кола пошуку (за принципом спіралі, що розкручується) 

та одночасним перекриттям території навколо зазначеного місця і можливих 

шляхів відходу злочинця. Основними силами, які здійснюють розшук злочинців, є 

патрульно-постові наряди всіх служб і підрозділів, задіяних в охороні 
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громадського порядку в системі єдиної дислокації на території населеного пункту 

та слідчо-оперативні групи. Обов’язково застосовується службово-розшуковий 

собака. План регламентований Наказом МВС України № 505 від 30.09.2008 р.; 

- оперативний план «Сирена» передбачає погоджені дії особового складу 

органів, підрозділів внутрішніх справ, навчальних закладів МВС України з метою 

своєчасного блокування місць можливої появи злочинців, оперативного пошуку і 

затримання озброєних та інших злочинців, які становлять підвищену суспільну 

небезпеку, що здійснили втечу з-під варти, конвою, караулу, чи напад на 

інкасаторів, каси, банки, поштові відділення або інші важливі об’єкти. План 

регламентований Наказом МВС України № 230/дск від 24.04.1998 р., та 

узгоджується з управлінням карного розшуку (УКР). 

Виходячи з вищевикладеного, вважаємо за доцільне запропонувати 

комплекс дій (тактичні операції) в залежності від слідчої ситуації, що склалася на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

Умовно назвемо їх тактична операція «Перекриття», тактична операція «Розшук 

відомих злочинців», тактична операція «Розшук невідомих злочинців»: 

1. Тактична операція «Перекриття» (для 1-ї слідчої ситуації). Містить 

комплекс дій, направлених на перекриття території від місця вчинення злочину до 

найближчих ймовірних шляхів відходу злочинців за принципом спіралі й 

одночасним перекриттям найближчих до місця вчинення розбоїв автошляхів з 

метою недопущення відходу злочинців. Основними уповноваженими суб’єктами, 

залученими до проведення цієї операції є підрозділи патрульної поліції України, 

слідчо-оперативні групи та оперативні працівники підрозділів Національної 

поліції України, уповноважені проводити оперативно-розшукові заходи до 

внесення відомостей про злочин до ЄРДР та НСРД в ході досудового 

розслідування. 

2. Тактична операція «Розшук відомих злочинців» (для 2-ї, 4-ї, 5-ї слідчої 

ситуації). Містить комплекс дій, спрямованих на розшук осіб, які вчинили розбій 

із проникненням у житло, та їх затримання шляхом проведення обшуку у 

вказаних осіб, їх родичів; проведення їх допиту; зняття інформації з транспортних 



96 

 

телекомунікаційних мереж; проведення аудіо- та відеоконтролю осіб. Основними 

силами, що уповноважені здійснювати цю операцію, є підрозділи патрульної 

поліції України, слідчо-оперативні групи та оперативні працівники підрозділів 

Національної поліції України. 

3. Тактична операція «Розшук невідомих злочинців» (для 3-ї слідчої 

ситуації). Містить комплекс дій, спрямованих на розшук осіб, які вчинили розбій 

із проникненням у житло, та їх затримання шляхом посиленої перевірки 

можливих місць появи злочинців при їх переховуванні, спостереження за місцями 

можливого збуту викраденого майна; перевірки за криміналістичними обліками 

Національної поліції України; оперативного опитування населення з метою 

виявлення очевидців; перевірки автотранспортних засобів підрозділами 

патрульної поліції України. 

 

 

2.3. Організаційно-тактичні засади провадження окремих слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій 

2.3.1. Організаційно-тактичні засади провадження огляду місця події 

 

Відповідно до статті 223 Кримінального процесуального кодексу України 

слідчі розшукові дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або 

перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні 

[115]. 

Для визначення поняття слідчих (розшукових) дій, важливим є 

встановлення їх сутнісних ознак, якими, на думку Д. Б. Сергєєвої, є такі: 

а) вони є заходами, тобто діями або засобами для досягнення чогось, що 

мають активний діяльнісний характер (на нашу думку, неправильно визначати 

слідчі дії лише як систему процесуальних правил і умов); 

б) передбачені та регламентовані нормами КПК України; 

в) є частиною процесуальних дій, що мають пошуково-пізнавальний та 

посвідчу вальний характер; 
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г) можуть здійснюватися лише уповноваженими суб’єктами; 

г) їх хід та результати фіксуються у відповідних процесуальних документах; 

д) вони забезпечуються силою процесуального примусу; 

є) проводяться з метою виявлення й закріплення фактичних даних і 

відомостей про їх джерела для отримання доказів у кримінальному провадженні 

або перевірки цих доказів [168, c. 182]. 

М. А. Погорецький розглядає слідчі дії як заходи, що складаються з 

сукупності пошуко-пізнавальних та посвідчувальних прийомів, проводяться 

уповноваженими кримінальним процесуальним законом суб’єктом у визначеному 

для кожного з них порядку з метою виявлення й закріплення фактичних даних і 

відомостей про їх джерела для отримання доказів у кримінальному провадженні 

та їх перевірки [144, c. 393]. 

Огляд – це слідча дія, яка полягає у безпосередньому сприйнятті об’єктів з 

метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин 

події, а також обставин, що мають значення у справі [95, c. 161]. 

Слід зазначити, що слідчий огляд належить до початкових, неповторних і 

незамінних слідчих (розшукових) дій. Правоохоронна практика свідчить, що цю 

дію не можна замінити іншими слідчими діями, зокрема допитами осіб, які є 

очевидцями злочинної події, оскільки жоден свідок не в змозі надати у своїх 

свідченнях потрібного обсягу інформації, яку може виявити слідчий 

безпосередньо під час проведення огляду, застосовуючи засоби криміналістичної 

техніки та допомогу спеціалістів. Під час огляду оглядаються усі об’єкти, які 

можуть стосуватися злочину, незалежно від конкретної слідчої ситуації або 

переконань слідчого. Тому інформативність слідчого огляду є набагато вищою, 

ніж, наприклад, обшуку, допиту, слідчого експерименту тощо [99, c. 118]. 

З огляду на вищезазначене, слід вказати, що огляд – це слідча дія, суть якої 

полягає в тому, що слідчим безпосередньо відбувається процес сприйняття 

об’єктів з метою виявлення, вилучення і фіксації слідів злочину, з’ясування 

обставин події, її обстановки, а також інших криміналістично важливих обставин, 

які мають значення для кримінального провадження. В ході проведення огляду 
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слідчий використовує в основному такі методи чуттєво-раціонального пізнання як 

спостереження, порівняння, синтез, аналіз та інші. 

В процесі отримання доказів у провадженнях щодо розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло особливу роль відіграє огляд місця події, оскільки місце 

події, як правило, є основним джерелом криміналістично значимої інформації про 

даний злочин. 

В нашому дослідженні огляд місця події висвітлюється, в першу чергу, як 

засіб отримання доказів вчинених розбоїв з криміналістичної точки зору, тобто в 

ході проведення огляду місця події слідчий отримує первинну інформацію про 

вчинення розбоїв (слідчим встановлюється спосіб, місце, час, знаряддя, ознаки 

зовнішності злочинців, їх вік, стать, кількість, характер нападу та насильницьких 

дій, інформація щодо викраденого майна тощо). 

В ході розвитку теорії і практики криміналістики до визначення поняття 

огляду місця події склались різні підходи. Основні з них розглянуті в нашому 

дослідженні.  

Сутність криміналістичного аспекту огляду місця події полягає в розумовій 

діяльності слідчого. Він ґрунтуючись на безпосередньо сприйнятих й 

установлених у процесі слідчої (розшукової) дії фактах, аналізуючи матеріальну 

та слідові картину місця події, керуючись даними, отриманими внаслідок 

застосування спеціалістом своїх спеціальних знань, реконструює обставини 

злочинної події. Слідчий виявляє: що сталося, коли сталося, хто вчинив (які 

відомості про злочинця можна вважати встановленими), послідовність дій 

злочинця й інші важливі для справи обставини [14, c. 56]. 

Відомий вчений-криміналіст Р. С. Бєлкін визначив поняття огляду місця 

події як невідкладну слідчу дію, спрямовану на встановлення, фіксацію і 

дослідження обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших 

фактичних даних, що дозволяють в сукупності з іншими доказами зробити 

висновок про механізм події та інших обставин розслідуваної події [88, c. 532]. 

А. В. Кофанов, в свою чергу, зазначає, що огляд місця події – одна із 

перших слідчих дій. Він дозволяє одержати дані про подію злочину, спосіб та 



99 

 

інші обставини його вчинення, виявити і вилучити сліди та предмети, залишені 

винними на місці події, висунути версії по встановленню винних. Від своєчасного 

та якісного огляду місця події багато в чому залежить озкриття злочину [97, 

c. 179]. 

З. М. Топорецька у своїх наукових працях розглядає огляд місця події як 

невідкладну слідчу (розшукову) дію, спрямовану на дослідження території 

(приміщення або споруди), де відбулася подія, що містить ознаки злочину, або 

настав злочинний результат, зміст якої становить комплекс пізнавальних 

операцій, які полягають у пошуку, виявленні, вилученні та дослідженні слідів 

злочину, інших об’єктів, що мають значення для кримінального провадження [99, 

c. 128]. 

Огляд житла чи іншого володіння особи – це різновид огляду, що полягає у 

візуальному обстеженні слідчим, прокурором житла чи іншого володіння особи 

для отримання відомостей і виявлення об’єктів, що можуть мати значення для 

прийняття процесуальних рішень [29, c. 95]. 

До основних принципів огляду місця події можна віднести такі: 

1. Своєчасність огляду. Огляд місця події здійснюється негайно після 

отримання повідомлення про вчинений злочин. Негайне проведення огляду може 

бути відкладено у зв’язку з несприйнятливими умовами (стан погоди, відсутність 

транспорту, необхідного для прибуття на місце події; обстановка місця події, яка є 

небезпечною для учасників огляду, наприклад: продовження вчинення злочинів 

під час масових заворушень; триваюча пожежа тощо). 

2. Об’єктивність і повнота огляду. Об’єктивність огляду означає всебічне 

дослідження обстановки на місці події, слідів і речових доказів. Слідчий при 

огляді місця події виходить з наявної інформації про подію, яку він отримує до 

початку огляду, і на підставі цієї інформації він висуває певні версії про 

обставини події, яка розслідується. Усі висунуті слідчим версії мають бути 

перевірені, в тому числі і при огляді місця події. 

3. Планомірність огляду. В діях слідчого при проведенні огляду має бути 

певний порядок дій: визначення меж огляду, послідовне переміщення територією 
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або помешканням, де проводиться огляд; визначення об’єктів, які можуть бути 

знайдені у зв’язку з подією злочину (зброя, сліди ніг, відбитки пальців рук тощо). 

Планомірність у першу чергу передбачає обрання необхідних для конкретної 

ситуації методів огляду (концентричний, ексцентричний тощо). 

4. Застосування науково-технічних засобів – це принцип огляду місця події, 

який стосується виявлення та фіксації слідів і речових доказів, які у багатьох 

випадках можливі за умов застосування науково-технічних засобів. Йдеться про 

невидимі сліди рук або мікрочастки, для виявлення яких потрібні спеціальні 

науково-технічні засоби. Важливим способом фіксації картини злочину, слідів під 

час огляду місця події є фото-, відео зйомка [92, c. 275]. 

Огляд місця події проводиться слідчим з метою виявити матеріальні сліди 

злочину і злочинця і зіставити показання потерпілого з обстановкою події. При 

нападі з проникненням у житло особливу роль грає пошук слідів рук злочинців, 

залишених ними предметів, мікрооб’єктів – волокон одягу, часток грунту із взуття 

та інше. Виходячи з особливостей місця події необхідно встановити які сліди 

могли залишитись на одязі та взутті нападаючих, на транспортних засобах, 

засобах злочину [88, c. 697].  

На підготовчому етапі огляду місця події слідчому необхідно визначитися з 

тим, що є місцем події, яке буде оглядатися, оскільки це впливає на необхідність 

отримання ухвали слідчого судді про дозвіл на огляд. 

З урахуванням первинної інформації про вчинений розбій із проникненням 

у житло слідчому необхідно визначити межі огляду місця події, встановити шляхи 

приходу і відходу злочинців, намітити план огляду. 

Оглянути прилеглу до приміщення територію з метою відшукання слідів 

взуття, слідів панчіх або шкарпеток, які відобразилися в них, слідів транспортних 

засобів, недопалків, сірників, крові, знарядь злочину.Перед початком огляду 

отримати (якщо є така можливість) від потерпілих докладну інформацію про 

подію, що відбулася: про кількість нападаючих, наявності у них на руках 

рукавичок, а на обличчях - масок, застосованій зброї, спосіб проникнення до 

приміщення, шляхах приходу і відходу злочинців, діях, проведених ними на місці 
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події, викрадених речах. Надати допомогу у фіксації отриманих відомостей на 

диктофон. 

При огляді місця події можна виявити місця, з яких злочинці спостерігали 

за потерпілим, або відслідковували шлях його пересування. При цьому необхідно 

приділити особливу увагу пошуку, фіксації й вилученню слідів ніг, недопалків, 

сірників, пачок від цигарок, слідів транспортних засобів, мікрочастинок та ін. 

Причому за допомогою слідів ніг, транспортних засобів тощо можна встановити 

шляхи пересування злочинців до місця злочину, їх кількість, а також шляхи 

пересування за потерпілим. Тим самим можна у певній частині підтвердити 

факти, викладені в заяві потерпілого. Якщо злочин вчинено у житлі, слідчий має 

використати під час огляду технічні засоби, що є в слідчій валізі, освітлювальні 

прилади, доклавши максимум зусиль, щоб відшукати сліди рук, ніг, 

мікрочастинок, слідів знарядь злому замків, слідів крові, куль, гільз тощо. Під час 

огляду, оцінивши наявну інформацію з показань потерпілих і свідків, слідчий 

може змоделювати подію, що сталася, і тим самим визначити завдання 

оперативним працівникам щодо розшуку і затримання злочинців по «гарячих 

слідах» [94, c. 601]. 

При підготовці до огляду місця події при вчиненні розбоїв із проникненням 

у житло: 

1) слідчому необхідно уточнити слідчу ситуацію, що склалася; 

2) забезпечити належну охорону місця вчинення розбою (житло, 

прибудинкова території);  

3) перевірка готовності транспортних засобів та технічних засобів, 

необхідних для проведення огляду; 

4) визначити коло осіб, які братимуть участь в огляді (слідчий, оперативні 

працівники, експерт-криміналіст, судово-медичний експерт, кінолог та інші). 

Як на цьому, так і на подальших етапах огляду, вживаються необхідні 

розшукові заходи. Їх слід проводити паралельно з оглядом (наприклад, 

переслідування злочинця, пошук із службово розшуковою собакою, опитування 

очевидців і свідків тощо) [130, c. 293]. 
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Огляд місця події рекомендується проводити за участю потерпілих або 

очевидців злочину, пояснення яких дозволять з’ясувати механізм подій, що 

відбулися, цілеспрямовано здійснювати пошук слідів і речових доказів. Проте при 

цьому слід утримуватися від висловів в їх присутності щодо виявлених обставин, 

що особливо важливо при висуненні версії про інсценування розбійного нападу 

або грабежу. 

Перед початком огляду криміналіст обов’язково повинен бути одягнутим в 

костюм-комбінезон з капюшоном, бахіли високі захисні, перчатки, маска від 

запаху та респіратор. 

Костюм-комбінезон з капюшоном повинен були виготовлений з міцного 

матеріалу, який неможливо порвати, проколоти, зробити на ньому затяжку, який 

забезпечить від різних хімічних речовин. 

Пропонуємо всіх учасників огляду місця події забезпечити високими 

захисними бахілами, оскільки вони виготовленні з вінілової нековзної підошви, 

що забезпечує тривалий захист від крові та інших небезпечних матеріалів. 

Також, якщо є необхідність, потрібно використовувати маску або 

респіратор для захисту від неприємних органічних випарів і в інших випадках, 

якщо потрібен захист від пилу, а також від випадкового залишення на огляді 

свого ДНК. 

Робочий етап починається з загального огляду, в ході якого слідчий 

знайомиться з обстановкою місця події, визначає межі огляду, висуває версії 

стосовно події. На основі отриманих відомостей слідчий формує завдання 

оперативним працівникам (застосування службово-розшукової собаки, 

організація пошуку злочинця за гарячими слідами, збирання інформації, 

виявлення свідків), складає план детального огляду, вибирає методи й засоби 

дослідження обстановки місця події, проводить орієнтуючу та оглядову зйомки 

місця події. Детальний огляд передбачає глибоке й всебічне дослідження місця 

події, об’єктів з метою виявлення слідів злочину. Під час загального огляду 

слідчий досліджує об’єкти в статичному стані, а при детальному може 

переміщувати предмети з метою дослідження, насамперед зафіксувавши їх на 
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місці виявлення. Під час детального огляду здійснюється вилучення речових 

доказів (слідів), їх пакування, фіксація [97, c. 193]. 

Встановивши найбільш вірогідні шляхи приходу і відходу злочинців, 

провести пошук текстильних волокон на гілках, огорожах і інших перешкодах, 

зафіксувати і вилучити мікрооб’єкти, які містяться у слідах взуття, джерело 

походження яких знаходиться в приміщенні; здійснити пошук знарядь злочину, 

викрадених речей, викинутих масок, рукавичок, вірьовок, а також об’єктів, які 

потерпілий може упізнати як належні злочинцеві.  

На даному етапі під час фотографування пропонуємо застосовувати метод 

сферичної панорами [23]. Цей метод полягає в тому, що, на відміну від 

традиційних, панорам охоплює 360° по горизонталі та 180° по вертикалі, завдяки 

чому повністю фіксує навколишню обстановку місцевості, у якій установлено 

цифрову фотокамеру для фіксації огляду місця події, що зводить до мінімуму 

можливість втрати будь-якої криміналістично значущої інформації. 

Сферичну панораму можна створювати майже всіма фотокамерами, які 

сьогодні використовують спеціалісти. Для зручності та прискорення 

фотографування рекомендується застосовувати ширококутні об’єктиви чи 

насадки, оскільки вони дають змогу охопити більшу частину обстановки, а тому 

потребують меншої кількості кадрів для зйомки з охопленням 360° навколо осі. 

В подальшому за допомогою спеціального програмного забезпечення 

(наприк. PTGui) можливо здійснити інтерактивний перегляд сферичної панорами, 

де якісно відображені всі оточуючі об’єкти. 

Якщо можливості спеціального програмного забезпечення дозволяють 

об’єднати декілька сферичних панорам в одну цілісну, тобто створити 

віртуальний тур, 3D-тур – це дві або більше сферичні панорами, об’єднані 

точками переходу, то з’являється можливість віртуального переміщення 

територією, де проводиться ОМП. Це дозволяє особам, які не були присутні під 

час ОМП, формувати криміналістичні версії вчинення розбоїв із проникненням у 

житло на підставі отриманої інформації. 

У процесі огляду необхідно визначити або уточнити місце проникнення 
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злочинців у житло, провести детальний його огляд, зафіксувати сліди зламу. 

Сліди зламу на сучасному етапі слід вилучати за допомогою 

двокомпонентного силіконового компаунда. Двокомпонентний силіконовий 

компаунд – це суміш, яка змішується з мастику сірого кольору та каталізатора, що 

при змішувані перетворюється на суміш, яка схожа на пластилін та має 

властивість твредіти через деякий час. Перевага мастики сірого кольору в тому, 

що він забезпечує контрастність при фотографії та цифровому зберіганні зліпків 

інструментів. 

Двокомпонентний силіконовий компаунд буває двох ступенів в’язкості: 

слабкою і середньою. Матеріал середньої в’язкості використовується на місці 

події, де досліджувані сліди часто знаходяться на вертикальних поверхнях. 

Матеріал слабкою в’язкості використовується для виготовлення пробних зліпків в 

лабораторії (зазвичай на горизонтальних поверхнях), де він відтворює навіть дуже 

дрібні елементи. 

Далі слідчому необхідно оглянути будівлю із зовнішнього боку і встановити 

місця, що мають ознаки спроб проникнути в приміщення або заглянути у вікно. 

Відшукати сліди взуття, злому, сліди лоба і носа на склі, сліди рук, текстильні 

волокна в місцях можливого контакту, недопалки, сірники, сліди слини тощо. 

Перед початком огляду приміщення з’ясувати, які зміни в обстановку місця 

події внесли медичні працівники, особи, що виявили подію, потерпілі, працівники 

поліції та інші, а також які сліди і речові докази вже виявлені. 

Детальний огляд місця події слід починати з вивчення поверхні підлоги - 

відшукати сліди взуття, мікрооб’єктів, крові, недопалки, сірники тощо. 

Під час пошуку слідів взуття (пилових), на нашу думку, слід застосувати 

портативне вузькоспрямоване джерело експертного світла ВДС-2. За допомогою 

даного приладу можливо виявити та вилучити сліди низу підошви взуття, які 

злочинці залишили на місця події. Виявлені сліди взуття обов’язково потрібно 

порівняти із взуттям потерпілих і осіб, що знаходилися на місці події. Уточнити у 

потерпілого ознаки взуття злочинця (наприклад, якщо він був у чоботях, то слід 

шукати відповідні сліди). 
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Провести пошук слідів рук, рукавичок, тканини, текстильних волокон і 

інших мікрооб’єктів, слідів слини, недопалків, волосся; визначити об’єкти для 

збору запаху тощо. 

Питання виявлення слідів рук на сьогоднішній день є дуже актуальним. 

Стан техніко-криміналістичного забезпечення підрозділів Національної 

поліції на низькому рівні. Технічні засоби та витратні матеріали (дактилоскопічні 

порошки, плівки, скотч), які використовують інспектори-криміналісти застарілі, а 

їх виготовлення відбувається ще за радянськими стандартами. 

Так, для виявлення слідів рук на огляді місця події ми пропонуємо 

наступне:  

Використовувати іноземні дактилоскопічні кісточки та порошки такі як: 

- кісточка-порошок з сисмою пдачі порошка SIRCHIE - FACII. Нажаль в 

Україні їх поки що не має. Пристрій подає порошок безпосередньо на нитки 

пензлика - дуже охайна і ефективна процедура. Пересуваючи захисний кожух 

пензлика вгору - вниз, можна відрегулювати її розмір: довжину, жорсткість і 

«розмах» скловолоконних ниток; 

- магнітні дактилоскопічні порошки типу SIRCHIE та BVDA. Ці порошки 

зазвичай мають кольори чорний, білий, сірий, срібно-чорний, срібно-сірий та 

срібно-червоний. Дані порошки осідають як на вологих, так і на жирових 

фракціях. Вони використовуються тільки для свіжих відбитків. Слід вибрати 

такий порошок, щоб він контрастував з фоном. Для цього ми пропонуємо 

використовувати флуоресцентні порошки CHARGE такі як червоний, 

помаранчевий, зелений, жовтий. Порошок використовують на будь-яких сухих, 

гладких, неклейких поверхнях. Також використовується після лазерної 

флюоресценції, перед обробкою нінгідрином і після обробки ціанакрилата. 

Але не завжди звичайні магнітні порошки допомагають виявити сліди на 

пластмасі, деревині, кераміці, шкірі, поверхня яких не є рівною. Тому 

запозичений міжнародний досвід показує, що за допомогою дактилоскопічного 

порошку MAGNUCLEI можна вирішувати такі задачі. Даний порошок має 

середній розмір частинок яких в два рази менше ніж у звичайному порошку. 



106 

 

Нінгідрин застосовується для виявлення прихованих слідів рук на пористих 

поверхнях, таких як папір, картон, валюта, сира деревина, гіпсокартон і т.п. З його 

допомогою виявляються сліди дворічної давності. Нінгідрин – основний реактив, 

розроблений для прояву прихованих відбитків на папері та інших пористих 

поверхнях. Він реагує з амінокислотами та іншими компонентами відбитків 

пальця, які виділяють амінокислоти при розкладі. Нінгідрин дає зображення, 

колір якого може змінюватися від апельсинового до фіолетового в залежності від 

хімічного складу відбитка і умов обробки. Повний прояв може зайняти кілька 

тижнів, але реакція може бути прискорена нагріванням і зволоженням. 

Основними відомими виробниками нінгідріну в світі є Sirchie [3], Tritech Forensic 

[4], BVDA [1]. 

В багатьох випадках існує необхідність у виявленні слід на вологих 

поверхнях. В такому випадку рекомендуємо використовувати реагенти SPR Black 

або SPR White BVDA в залежності від кольору слідосприймаючої поверхні. Дані 

реагенти призначені для виявлення невидимих слідів рук на вологих поверхнях, 

таких як зовнішня поверхня автомобіля, на лакованій поверхні, вощених або 

покритих пластмасою матеріалах, поліетилені, гладкому полістиролі, 

засмальцьованому склі, окислених металах. 

Якщо злочинці перебували в салоні автомобіля то в такому випадку слід 

використати один із хімічних методів окуррювання ціанокрилатом. 

Для цього потрібно салоні автомобіля, розмістити 3-4 конверти з 

ціанакрилат-гелем. Для одержання найкращих результатів автомобіль слід 

розмістити у місці, що обігрівається (на сонці чи в закритому гаражі). Відкриті 

конверти з ціаноакрилат-гелем прикріпляються у місцях, де найбільш ймовірно 

залишили сліди рук злочинці: вікна, кермо, приладова панель, тощо. Пари 

ціаноакрилата, що виділяються конвертом, важче повітря, тому доцільно 

розташовувати його над оброблюваною поверхнею. Двері автомобіля 

закриваються і проводиться його окурювання терміном від 45 хвилин до 2 годин. 

Періодично потрібно контролювати хід прояву слідів. Максимальний час 

окурювання може сягати 12 годин. Після досягнення максимального контрасту 
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слідів конверти з ціанакрилат-гелем видаляються і провітрюється салон 

автомобіля. Після чого сліди обробляють порошками і переносять на 

дакти¬лоскопічну плівку. 

Ще одним реагентом є DFO, який (як ніндгідрин) реагує з амінокислотами, 

присутніми на відбитках пальців. Області застосування однакові: пористі 

поверхні, такі як папір, деревина, тощо. 

Відбитки пальців, виявлені за домопомогою DFO, менш помітні у білому 

світлі, ніж після обробки ніндгідрином, але з зеленим світлом (близько 530 Нм) 

він сильно флуоресцує. 

Особливою умовою для візуального виявлення слідів рук, які були 

оброблені флуоресцентними порошками є використання джерела 

криміналістичного світла. 

Існує безліч факторів, які впливають на результати пошуку. Один з них – це 

коли майбутній речовий доказ люмінесцує при освітленні спеціальним ліхтарем. 

Практика показує, що не всі речовини здатні до люмінесценції. Світло 

невідповідної довжини хвилі не дає абсолютно ніякого ефекту для люмінісценсії 

речового доказу. На щастя, більшість речовин, що представляють інтерес на місці 

злочину, люмінесцують під впливом випромінювання, яке забезпечується 

ліхтарями BLUEMAXX. Додатково слід зазначити, що багато нелюмінесцентне і 

слабо люмінесцентні речовини, такі як кров або жирові фракції потовиділення 

долонь, можуть бути перетворені в люмінесцентні шляхом приєднання до них 

агентів люмінесценції (флуорохромов). Таким чином в комплект для 

криміналістичного ліхтаря входять з точно налаштованими бар’єрним і чутливим 

фільтрами, що значно збільшує можливості інспектора-криміналіста на місці 

події. 

Якщо нападаючі застосовували вогнепальну зброю необхідно відшукати 

кулі, гільзи й інші сліди пострілу. Розпитати потерпілого про те, як виглядала 

зброя, запланувати пред’явлення йому зразків вогнепальної зброї з колекції 

експертного підрозділу. 
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Якщо злочинець застосовував холодну зброю, зафіксувати пошкодження на 

одязі потерпілого, одяг вилучити. Виявити сліди холодної зброї на предметах 

обстановки місця події. Отримати дані про його зовнішній вигляд, при 

необхідності запланувати демонстрацію потерпілому відповідних зразків або 

довідкових каталогів. 

Якщо потерпілого зв’язували, зафіксувати ознаки, що характеризують вид 

мотузка і вузлів, що є на ньому. Оглянути мотузок з метою пошуку мікрооб’єктів. 

Визначити його приналежність і вилучити, не порушуючи цілісності вузлів. 

Якщо злочинці використовували кляп, лейкопластир, клейку стрічку для 

того, щоб закрити рот потерпілому, знайти ці предмети, оглянути їх на предмет 

наявності мікрооб’єктів, сфотографувати і вилучити. 

Встановити ознаки боротьби між нападаючим і потерпілим, факт їх 

контактної взаємодії, забезпечити вилучення верхнього одягу потерпілого, 

обклеїти його руки липкою плівкою, вилучити піднігтьовий вміст. 

Уточнити у потерпілого, які пошкодження на тілі й одязі злочинця 

утворилися при нападі, їх локалізацію. Зафіксувати і вилучити сліди крові. 

Визначити, які речовини, мікрооб’єкти могли залишитися на тілі, одязі, 

взутті злочинця, знаряддях злочину, на унесених (викрадених) предметах; 

вилучити відповідні зразки. 

Уточнити перелік викраденого, вид знаряддя злочину, наявність масок, вид 

взуття і малюнок підошви; з урахуванням цих даних організувати прочісування 

прилеглої території, провести пошук вказаних та інших об’єктів, які мають 

значення для розслідування злочину. 

Отримати від потерпілого відомості про наявність на місці події предметів, 

які належать злочинцеві. Оглянути їх на предмет наявності слідів рук, 

мікрооб’єктів, герметично упакувати або забезпечити збір запахових слідів (за 

допомогою адсорбенту). 

Виявлені сліди низу підошви взуття слід виявляти сучасними гель-

ліфтерами. 
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Гель-ліфтери призначені для знімання точної копії відбитків слідів низу 

підошви взуття із запилених та/або брудних поверхонь. Вони особливо необхідні, 

коли слід залишений злочинцем на злегка викривленій поверхні. 

Гель-ліфтери одні із кращих серед ліфтерів, які існують і використовуються 

відомими в світі криміналістичними організаціями та службами. Гель-ліфтери 

особливо необхідні для знімання оброблених відбитків з сильно структурованих 

поверхонь, а також нерівних і вигнутих поверхонь. При їх використанні потрібно 

відклеїти прозоре ацетатне покриття, відкопіювати слід і знову наклеїти захисне 

покриття. 

Ліфтери слід використовувати як альтернативу, коли звичайна 

дактилоскопічна плівка або звичайна технічна стрічка, типу скотч, не здатна 

виявити зазначені сліди. 

Крім дактилоскопічних порошків рекомендуємо на огляді місця події 

застосовувати хімічні реагенти такі як нінгідрин, SPR, DFO. 

Якщо нападаючі застосовували вогнепальну зброю, відшукати кулі, гільзи й 

інші сліди пострілу. Розпитати потерпілого про те, як виглядала зброя. 

Пропонуємо в даному випадку використовувати набір тестерів для 

виявлення частинок пороху при пострілі, порохові гази містять нітрати. Дані 

мікро-частинки залишаються на руках підозрюваного, на тілі потерпілого або на 

предметах. Виявлення нітратів дає важливу інформацію щодо причетності 

людини до недавнього пострілу. 

Тест-набір одноразового застосування, який можна використовувати без 

спеціальної підготовки і обладнання, а результати тесту з’являться через кілька 

секунд. Цей тест-набір дозволить провести тестування безпосередньо на місці 

затримання злочинця. 

Якщо злочинець застосовував холодну зброю, зафіксувати пошкодження на 

одязі потерпілого, одяг вилучити. Виявити сліди холодної зброї на предметах 

обстановки місця події. 

Якщо потерпілого зв’язували, зафіксувати ознаки, що характеризують вид 

мотузка і вузлів, що є на ньому. Оглянути мотузок з метою пошуку мікрооб’єктів. 
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Визначити його приналежність і вилучити, не порушуючи цілісності вузлів. 

Якщо злочинці використовували кляп, лейкопластир, клейку стрічку для 

того, щоб закрити рот потерпілому, знайти ці предмети, оглянути їх на предмет 

наявності мікрооб’єктів, сфотографувати і вилучити. 

Важливість доказів слідів, таких як уламки скла, волокна та волосся стає все 

більш цінною для слідчих, оскільки все більше і більше криміналістичних 

лабораторій в даний час використовують електронну мікроскопію [97, c. 59-60]. 

Пропонуємо при зборі мікрообєктів використовувати пилосос з 

використанням одноразових насадок-фільтрів. Даний пилосос призначений для 

вилучення твердих мікрооб’єктів з великих поверхонь (підлога, стіна, килим, стіл, 

автотранспорт), а також з важкодоступних місць. Насадка-фільтр повинна бути з 

капронової тканини, яка поміщається в втягуючий пристрій. Після виконання 

збору мікрооб’єктів насадка-фільтр упаковується у паперовий конверт. Збір 

мікрооб’єктів за допомогою насадок-фільтрів являється єдиним із неруйнуючих 

методів для вилучення мікрооб’єктів і дає змогу зібрати максимальну кількість 

об’єктів. 

Для вилучення мікрооб’єктів на місці їх виявлення використовують різні 

технічні засоби: вакуумні пилососи, липкі плівки, електромагнітні кісточки, 

микропіпетки, але в більшості випадків мікрооб’єкти вилучають за допомогою 

липкої плівки. Слід зазначити, що не кожна липка плівка може бути використана 

для вилучення та фіксації мікрооб’єктів. 

Тому застосування вакуумних пилососів з одноразовими насадками-

фільтрами під час проведення слідчих (розшукових) дій суттєво покращать якість 

процесу вилучення, а зібрані мікрооб’єкти стануть більш інформативними та 

придатними для подальшого їх дослідження. 

Встановити ознаки боротьби між нападаючим і потерпілим, факт їх 

контактної взаємодії, забезпечити вилучення верхнього одягу, вилучити 

піднігтьовий вміст, кров тощо. 

Якщо слідчий володіє відомостями про те, що підозрювані могли 

поранитись та залишити свою кров на місці події то для пошуку слідів крові або 
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інших слідів біологічного походження ми пропонуємо наступне: 

- уточнити у потерпілого, які пошкодження на тілі й одязі злочинця 

утворилися при нападі, їх локалізацію. Зафіксувати і вилучити сліди крові; 

- визначити, які речовини, мікрооб’єкти могли залишитися на тілі, одязі, 

взутті злочинця, знаряддях злочину, на унесених (викрадених) предметах; 

вилучити відповідні зразки; 

- уточнити перелік викраденого, вид знаряддя злочину, наявність масок, 

вид взуття і малюнок підошви; з урахуванням цих даних організувати 

прочісування прилеглої території, провести пошук вказаних та інших об’єктів, які 

мають значення для розслідування; 

- отримати від потерпілого відомості про наявність на місці події 

предметів, які належать злочинцеві. Оглянути їх на предмет наявності слідів рук, 

мікрооб’єктів, герметично упакувати або забезпечити збір запахових слідів (за 

допомогою адсорбенту); 

- встановити ознаки боротьби між нападаючим і потерпілим, факт їх 

контактної взаємодії, забезпечити вилучення верхнього одягу, вилучити 

піднігтьовий вміст, кров; 

- будь-які плями, схожі на плями крові, повинні бути хімічно протестовані 

на місці злочину, тим більше, якщо їх походження сумнівно. 

Польові набори для дослідження висохлих плям на місці злочину часто 

необхідні для виявлення і попередньої ідентифікації крові. За допомогою різних 

матеріалів і пристосувань попереднє дослідження стає повсякденною практикою 

криміналістів. Тест для ідентифікації крові передбачає техніку «не руйнування», 

тобто не взаємодії з об’єктом для подальших лабораторних досліджень. 

Найбільш поширені «польові» тести містять у собі 2 різних хімічних 

елемента: люмінол та bluestar, кожен з яких має свою власну характеристику. 

Люмінол – це хімічна люмінісцентна субстанція, яка може бути 

використана як попередній тест на наявність крові. Люмінол проявляється біло-

блакитним кольором, який можна побачити в повній темряві. 
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Люмінол вже близько 50-ти років доводить свою ефективність в 

криміналістиці. Його хімічна формула є найдієвішим способом виявлення слідів 

крові, навіть якщо місце злочину вже було прибрано. 

До переваг люмiнола слід віднести наступні: 

- не руйнує будову молекул ДНК; 

- є відносно безпечним, якщо використовувати відповідно до інструкції; 

- простий у застосуванні (легко змішувати і наносити). 

Люмінесценція, викликана люмінолом при контакті з кров’ю, повинна бути 

оглянута в повній темряві. Люмінол викликає люмінесценцію, так як він окисляє 

залізо, що міститься в крові. Неяскраві плями викликають слабку люмінесценцію, 

і, відповідно, чим темніше в приміщенні, тим більша ймовірність виявлення 

оброблених люмінолом плям. Але, тим не менш, в темному приміщенні складно 

що-небудь робити і здійснювати розпорошення. 

Bluestar та його спеціальна формула створена для тих особливо складних 

випадків, коли необхідно виявити найдрібніші частинки крові. Реагент виявляє 

навіть мікроскопічні краплі, які потрапили на одяг підозрюваної особи. Іноді ці 

сліди, невидимі неозброєним оком або під збільшувальним склом, можуть бути 

єдиним наявним доказом. Реагент bluestar магнум виявляє такі сліди шляхом 

значного посилення їх світіння. 

В даному випадку, слід використовувати вищевказане криміналістичне 

світло BLUEMAXX, FAL300, OFK-8000 OPTIMAX [2], ASTRA, LABINO, NOVA, 

TRAC FINDER [53]. Таким чином, очі звикають до темряви, і, коли з’являється за 

допомогою криміналістичного світла люмінесценція, її відразу потрібно виявити. 

Наступним кроком є фотографія. Потрібно поставити фотоапарат або 

відеокамеру, встановлену на штатив, над люмінісцетною плямою крові і 

зафіксувати її. 

Отримати від потерпілого відомості про наявність на місці події предметів, 

які належать злочинцеві. Оглянути їх на предмет наявності слідів рук, 

мікрооб’єктів, герметично упакувати або забезпечити збір запахових слідів (за 

допомогою адсорбенту). 
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У процесі огляду місця події також необхідно відпрацювати версію про 

інсценування злочину. Відомі випадки, коли розбійний напад інсценується з 

метою приховання розтрати, привласнення грошових коштів або іншого злочину. 

Для викриття неправдивої заяви необхідно відшукати і зафіксувати негативні 

обставини. До них відносяться: ознаки злому зсередини, відсутність слідів там, де 

вони повинні бути (якщо, наприклад, лише створена видимість того, що злочинці 

проникли через вікно, то будуть відсутні сліди взуття під вікном, сліди рук і 

рукавичок на рамі, текстильні волокна в отворі інше); наявність на переміщених 

об’єктах слідів рук заявника і відсутність інших слідів; ознаки, які свідчать про те, 

що викрадене неможливо винести при обставинах, указаних заявником; 

неможливість проникнути в наявний отвір у вікні; цілісність пилового шару і 

павутини у місці проникнення; зайве безладдя в приміщенні, яке не відповідає 

характеру злочину; невідповідність у характері зв’язування потерпілого (міг 

зв’язати себе сам); відсутність слідів відправлення, природних потреб при 

тривалому знаходженні потерпілого у зв’язаному стані; характер легких 

пошкоджень на тілі потерпілого - можливість їх спричинення власною рукою; 

невідповідність свідчень, отриманих до огляду місця події, характеру обстановки і 

свідченням, отриманим пізніше інше. 

Взяти участь у з’ясуванні в потерпілого додаткових відомостей про 

злочинця: його одяг і взуття, зовнішність, особливості мови (дослівно записати 

всі вимовлені ним слова), звички (спльовувати на підлогу, насвистувати тощо), 

ходу, витікаючий від нього запах, наявності характерних забруднень на одязі, 

руках інше. 

Якщо виявлені сліди рук, забезпечити отримання зразків шляхом отримання 

контрольного відтиску рук всіх осіб, що проживають у квартирі. Провести 

порівняльне дослідження. 

Надати допомогу слідчому в складанні протоколу огляду місця події, 

упаковці слідів і речових доказів. 

Надати допомогу працівникам кримінального розшуку в організації 

складання суб’єктивного портрета злочинця. 



114 

 

Провести попереднє дослідження виявлених слідів і речових доказів. 

Виробити рекомендації для розшуку злочинця по свіжих слідах, а також 

пропозиції для висунення версій і складання плану розслідування. 

Заключний етап – полягає в узагальненні й аналізі зібраної інформації, 

вирішенні повністю або частково завдання та мети огляду. Визначається, які 

об’єкти обстановки доцільно оглянути додатково, які об’єкти необхідно ще 

вилучити. Слідчий може вважати огляд закінченим, якщо на всі питання, що 

випливають з події злочину, одержана певна інформація (встановлено механізм, 

спосіб вчинення, виявлені ознаки злочинця тощо) [97, c. 193]. 

Зважаючи на те, що огляд місця події є основною інформативно-пошуковою 

слідчою дією, законодавцем закріплено в ч. 1 ст. 237 КПК України можливість у 

невідкладних випадках проводити його ще до внесення відомостей до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. Це пов’язано з тим, що саме своєчасне та вміле 

проведення огляду дає змогу отримати важливу інформацію, що має доказове 

значення, сприяє висуненню версій та плануванню розслідування; виявленню та 

вилученню предметів – носіїв доказової інформації, а згодом призначенню ряду 

судових експертиз. Результативність огляду місця події стосовно вказаних видів 

злочинів залежить насамперед від того, чи було застосовано на кожному з етапів 

(підготовчому, робочому та заключному) відповідні криміналістичні прийоми, 

методи його проведення та фіксації. Не останню роль у його дієвому проведенні 

відіграє також розуміння типових слідів, що найчастіше залишаються на місці 

події щодо досліджуваного виду злочинів [223, c. 264]. 

При розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням у житло огляд місця 

події має свої специфічні особливості. Проведене нами анкетування слідчих 

підрозділів Національної поліції України дає підстави для висновку, що 76 % 

слідчих-респондентів вважають проведення огляду місця події однією з 

найефективніших слідчих дій, що проводяться при розслідуванні розбоїв. Це 

зумовлено тим, що огляд місця події, де вчинено розбої з проникненням у житло 

дає можливість слідчому та іншим учасникам даної слідчої дії отримати 

найбільшу та найдостовірнішу кількість фактичних даних, що дають можливість 
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об’єктивно встановити обстановку вчинених розбоїв, висунути криміналістичні 

версії та максимально ефективно планувати розслідування. 

Огляд місця події по злочинам даної категорії орієнтований на вирішення 

ряду специфічних задач, які заключаються у фіксації не лише обстановки події, 

але й внесених в неї змін, оскільки вони є основою для висунення слідчих версій. 

- спосіб вчинення злочину, знаряддя злочину; 

- досвід вчинення розбоїв певним способом і фізичній силі злочинців; 

- кількості осіб, які брали участь у вчиненні розбою; 

- можливе місцезнаходження слідів злочину і центральних і 

периферичних вузлах місця розбою, а також самих злочинців, їх одягу (взуття), 

знаряддях злочину; 

- шляхах підходу (під’їзду) і відходу (від’їзду) злочинців з місця вчинення 

розбою; 

- використання транспортних засобів; 

- особи злочинця (професійні навики, анатомічні та інші дані, предмети, 

що належать злочинцям); 

- документи та номерні викрадені речі чи упаковки до них [33, c. 260]. 

І. І. Когутич зазначає, що під час огляду місця події при вчиненні розбоїв 

можна виявити такі групи слідів: 

1) що характеризують особу та особливості поведінки (пересування) 

злочинця і потерпілого, їх кількість: 

- сліди рук, ніг, взуття, одягу, транспортного засобу (протектора, 

інструментів, супутны сліди – мастила, пального тощо); 

- запахові сліди; 

- виділення організму і залишки життєдіяльності людини (недопалки, 

сірники, пачки від цигарок тощо); 

- загальна характеристика місця події (втоптана земля, зім’ята трава, 

потертості на фарбованій поверхні тощо). 

2) що вказують на спосіб заволодіння майном: 
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- сліди застосування вогнепальної, холодної або хімічної зброї чи 

предметів, що її заступають (імітують); 

- пошкодження на перепонах, огорожах тощо; 

- сліди, що свідчать про поранення або пошкодження одягу когось із 

учасників події (наприклад, плями крові, відірвані ґудзики, шматочки тканини) 

[73, c. 677]. 

Отримані дані в ході огляду місця події дозволяють слідчому безпосередньо 

сприймати отриману інформацію та відтворювати обставини вчинених розбоїв із 

проникненням у житло. При огляді прилеглої до житла ділянки слід звернути 

особливу увагу на виявлення слідів ніг та взуття, транспортних засобів, а в 

самому житлі – сліди пальців рук, знарядь злому, сліди застосування зброї, а 

також загублених злочинцями речей тощо. 

Ретельне вивчення і детальний аналіз слідів, обстановки злочину сприяє 

встановленню індивідуальних ознак особи злочинця, звуженню кола 

підозрюваних осіб і більш швидкому його затриманню [122, c. 296-299]. 

В ході проведення огляду місця події, де мали місце розбої, вчинені із 

проникненням у житло особливу увагу необхідно приділити виявленню та 

вилученню мікрооб’єктів, що дозволяє отримати певні дані для більш точного та 

якісного відтворення обстановки злочину та інформацію щодо особи злочинця. 

Особливої необхідності це набуває коли потерпілий чинив опір нападаючому. 

При проведенні огляду місця події необхідно також звертати увагу на місце, 

де могли б перебувати інші особи – свідки розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло. 

Виходячи з вищевикладеного та враховуючи специфіку вчинення розбоїв із 

проникненням у житло, слід вказати, що при проведенні огляду місця події існує 

необхідність у залученні спеціалістів різних профілів, а саме техніко-

криміналістичного забезпечення, балістичного, хімічного, біологічного, судово-

медичного та інших. 

Результати проведеного огляду місця події повинні бути зафіксовані у 

відповідності з вимогами кримінально-процесуального законодавства, але 
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сьогодні слідчі та інші учасники проведення даної слідчої дії виконують ці 

вимоги не в повній мірі, і часто недбало ставляться до підготовки та проведення 

огляду місця події. Як наслідок, недбале ставлення до проведення огляду місця 

події призводить до втрати криміналістично значущої інформації, втрати доказів, 

унеможливлення процесу доказування і уникнення відповідальності злочинцями. 

Ми погоджуємось із Г. Щербаковою, яка визначила типові помилки, що 

допускаються під час проведення та фіксації огляду місця події: 

- несвоєчасність проведення огляду; 

- недотримання криміналістичних рекомендацій щодо докладного опису 

обстановки та об’єктів огляду, в результаті чого відбувається поверхова фіксація 

виявлення слідів у протоколі огляду місця події без зазначення їх індивідуальних 

ознак; 

- недолучення до протоколів огляду місць події (всупереч вимогам ст. 105 

КПК України) фото таблиць, що суттєво знижує обсяги слідчої інформації за 

наслідками огляду; 

- епізодичне проведення фотографування та відеозапису, оформлення 

фото таблиць та інших додатків до протоколу огляду місця події без дотримання 

процесуальних вимог та криміналістичних рекомендацій; 

- ігнорування багатьох слідів, що мають важливе значення у конкретному 

кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчиненого грабежу чи 

розбою; 

- недостатнє використання науково-технічних засобів; 

- безпідставне звуження меж огляду; 

- незалучення понятих до його проведення або залучення з порушенням 

норм КПК України; 

- здійснення огляду місця події слідчим та інспекторами-криміналістами 

розрізнено, без належної взаємодії; 

- епізодичне застосування службово-розшукової собака [223, c. 266]. 

Проаналізувавши дані слідчої і судової практики, слід зробити висновок про 

те, що: 
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1) неякісне проведення огляду місця події в окремих кримінальних 

провадженнях за ч. 3 ст. 187 КК України, а саме обстановка вчинення злочину 

описується не послідовно, не складається план-схема, детально не зазначається 

місце вилучення слідової інформації та відсутні відомості про виїзд керівництва 

на місце вчинення злочину; 

2) несвоєчасне внесення відомостей до ЄРДР про вчинені злочини; 

3) часто кваліфікація злочинів, пов’язаних з розбоями є невірною; 

4) неналежна взаємодія між слідчими та оперативними підрозділами; 

5) в ході проведення огляду місця події не використовуються можливості 

оперативно-технічних підрозділів; 

6) огляд прилеглої до житла території, де вчинено розбої, не проводиться 

або проводиться неякісно. 

Г. Щербакова справедливо зазначає, що сьогодні важливо, щоб слідчий, 

який розслідує злочин, і прокурор, що здійснює нагляд у формі процесуального 

керівництва досудовим розслідуванням, у конкретному кримінальному 

провадженні на достатньому рівні були обізнані з криміналістичними 

рекомендаціями стосовно проведення огляду, дотримувалися процесуально 

регламентованого порядку його здійснення, зокрема у провадженнях щодо таких 

поширених видів злочинів, як грабежі та розбої [223, c. 263]. 

Поставлені перед оглядом місця події цілі не лише специфічні, а й 

достатньо широкі, що визначає значні можливості отримання доказової 

інформації. Невикористання цих потенційних можливостей значно збіднює 

доказування. Як би повно не була сприйнята обстановка місця події потерпілим 

чи свідком, лише при огляді із залученням спеціалістів і використанням засобів 

криміналістичної техніки слідчий може повне та всебічне уявлення про подію, 

виявити та вилучити сліди злочину й речові докази [180, c. 80]. 

Отже, на нашу думку, з метою усунення недоліків, які допускаються 

слідчими під час розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло 

необхідно вживати заходи з підвищення якості та ефективності розслідування, 

удосконалення організації слідчої практики та усунення негативних тенденцій, а 
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саме активізувати хід досудового розслідування, створювати належні умови для 

взаємодії слідчих, оперативних підрозділів, інспекторів-криміналістів та 

спеціалістів інших профілів в ході огляду місця події. 

 

 

2.2.2. Організаційно-тактичні засади провадження допиту 

 

На початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, допит потерпілих і свідків злочину є поширеною слідчою (розшуковою) 

дією, що має невідкладний характер та є джерелом доказів. 

Одна група вчених-криміналістів визначає допит як процес отримання 

показань від особи, що володіє відомостями, що має значення для справи, що 

розслідується. Це найпоширеніша, але й найскладніша слідча дія. І справа не 

лише в тому, що слідчому протистоїть особа, яка не бажає говорити правду або 

взагалі давати показання; помилятися або щиро прагнути повідомити все відоме 

їй по справі. Спотворення і вигадку необхідно своєчасно виявити і врахувати при 

оцінці та використанні показань [88, c. 574]. 

Інша група науковців вважає, що допит – слідча дія, за якої слідчий, 

дізнавач, прокурор, суддя (суд) у процесі спілкування отримує від допитуваної 

особи (свідок, потерпілий, обвинувачений, підозрюваний, підсудний, експерт) 

інформацію про обставини події, яка розслідується, та про інші факти, що мають 

значення для встановлення об’єктивної істини і забезпечення правильного 

застосування закону [92, c. 290]. 

На думку Є. Г. Коваленка, допит – це слідча дія, в процесі якої слідчий 

отримує від допитуваних (свідка, потерпілого, підозрюваного або 

обвинуваченого) словесну інформацію про обставини злочину й інші факти, що 

мають значення для встановлення об’єктивної істини і забезпечення правильного 

застосування закону [72, c. 313]. 

І. І. Когутич вважає, що допит – це слідча дія, спрямована на збирання та 

перевірку інформації щодо питань, які мають значення для встановлення істини у 
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справі, способом особистого та безпосереднього спілкування слідчого (суду) з 

допитуваною особою з використанням напрацьованих криміналістикою 

тактичних засобів [73, c. 393]. 

Ми погоджуємось із В. Ю. Шепітько, який визначає допит як процесуальну 

дію, яка являє собою регламентований кримінально-процесуальними нормами 

інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть у ньому 

участь, спрямований на одержання інформації про відомі допитуваному факти, 

що мають значення для встановлення істини у справі [95, c. 187]. 

Головна мета допиту – отримання об’єктивної інформації щодо вчиненого 

злочину, оскільки показання, отримані від допитуваного, є джерелом доказів, а ті 

фактичні дані, що були отримані слідчим в ході проведення допиту є доказами у 

провадженні конкретного злочину. 

При розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням у житло допит 

потерпілих чи свідків проводиться з метою:  

1) створення загального уявлення про подію злочину; 

2) формування криміналістичних версій; 

3) виявлення неточностей або протиріч у показаннях між допитуваними 

особами; 

4) встановлення даних, що використовуватимуться в інформаціно-

пошукових системах. 

Допит потерпілих повинен проводитися у трьох головних напраямках, а 

саме: а) з’ясування обставин нападу; б) з’ясування прикмет злочинців; в) 

з’ясування характеру й прикмет предметів чи цінностей, що взяли злочинці [76, 

c. 84]. 

Залежно від джерела одержання інформації можна виділити такі види 

допиту: допит свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, експерта. 

Залежно від віку особи, яка допитується, це можуть бути допити дорослих або 

неповнолітніх. 

За послідовністю проведення і змістом допит може бути: первинним (допит, 

який проводиться вперше); повторним (коли після первинного допиту виникають 
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сумніви у достовірності свідчень або з’являються дані, які свідчать, що 

допитуваний не дав повних показань про відомі йому обставини); або додатковим 

(коли в процесі основного допиту не були з’ясовані які-небудь обставини, що 

мають значення для справи) [92, c. 291]. 

Згідно частини 1 статті 55 Кримінального процесуального кодексу України 

потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій 

кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової 

шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

майнової шкоди [115]. 

Потерпілі від таких злочинів – ті особи, які володіють особистим майном, 

або в їхньому оперативному управлінні чи під звітом було державне або 

колективної власності майно. З метою заволодіння матеріальними цінностями або 

цінними документами злочинці застосовують психічне або фізичне насильство. 

Причому ці дії супроводжуються погрозами застосування зброї або інших знарядь 

злочину. Крім того, необхідно враховувати, що ці злочини тривають в основному 

короткий відтинок часу. Все це відбивається на психічному стані потерпілого, 

тому слідчий, оцінюючи і деталізуючи інформацію, мусить проявити особливу 

делікатність у стосунках із допитуваним [73, c. 675]. 

Н. І. Клименко зазначає, що допит потерпілого при розслідуванні грабежів 

та розбоїв – одна з першопочаткових слідчих дій, необхідних для отримання 

відомостей про обставини вчинення злочину, ознаки зовнішності злочинця і 

викраденого майна, які можуть бути використані для проведення оперативно-

розшукових заходів, направлених на виявлення та затримання злочинців. Якщо 

дозволяє стан потерпілого, він проводиться негайно після отримання 

повідомлення про грабіж чи розбій. З урахуванням психічного стану первинний 

допит може бути нетривалим і стосуватися лише основних обставин події, 

необхідних для побудови основних версій про подію, особи злочинця, його діях, 

застосованих знаряддях, викрадених предметах та поведінки потерпілого [179, 

c. 235]. 
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І. І. Когутич, як і В. Ю. Шепітько, вважають, що у ході допиту потерпілого 

слідчий має звернути особливу увагу на інформацію про індивідуальні ознаки 

зовнішності злочинця. Тут важливо враховувати не тільки психічний стан 

потерпілого, а й час доби, освітлення, місце, де відбувся напад [73, c. 676]. 

До допиту слідчий повинен належним чином підготуватися, вивчити 

матеріали кримінального провадження, а при потребі також нормативні акти і 

спеціальну літературу, що відноситься до предмета допиту, скласти план допиту з 

визначенням тих питань, які слід з’ясувати при допиті, щоб уникнути повторних 

викликів громадян, намітити тактику допиту [133, c. 239]. 

Отримання інформації про зміст сліду пам’яті під час проведення слідчих 

(розшукових) дій є однією з центральнимх проблем криміналістики, бо в пізнанні 

будь-якого злочину значне місце посідають свідчення очевидців злочинної події, 

які закарбувались в їх свідомості у вигляді слідів пам’яті [185, c. 12]. 

У науковій криміналістичній літературі існує ряд тактичних прийомів для 

встановлення психологічного контакту і рекомендації по їх досягненню. 

Наприклад, А. В. Дулов серед прийомів називає: а) викликання інтересу особи, 

яку допитують, до допиту; б) викликання інтересу в особи, яку допитують, до 

соби, яка допитує (слідчого, прокурора); в) звернення до закону, пояснення 

значимості необхідної інформації, ознайомлення з обставинами, що можуть 

пом’якшити провину тощо [50, c. 317-320]. 

О. В. Бишевець вважає, що реалізація тактичних прийомів, заснованих на 

методах психологічного впливу, у кримінальному провадженні зумовлюється: 

1) особливостями організації психологічної сфери особистості. 

Одним із джерел інформації про обставини злочину є повідомлення, які 

одержують працівники правоохоронних органів від свідків, потерпілих, 

підозрюваних. Зміст цих повідомлень визначається особливостями організації 

психологічної сфери особистості, оскільки відтворення інформації відбувається 

внаслідок таких психічних процесів, як згадування, упізнання, узагальнення. 

Водночас у допитуваних нерідко виникають труднощі у повному та 

об’єктивному відтворенні подій минулого, які мають важливе значення для 
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встановлення істини. У таких випадках завдання працівників правоохоронних 

органів полягає у створенні всіх необхідних передумов для активізації психічної 

діяльності цих осіб, з метою з’ясувати відповідну інформацію для забезпечення 

всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального 

провадження; 

2) конфліктом інтересів слідчого та учасників кримінального провадження. 

Протилежність інтересів слідчого, прокурора, адвоката та свідків, 

потерпілих, підозрюваних тощо, як наслідок, призводить до того, що деякі особи 

умисно не повідомляють відому їм інформацію або свідомо перекручують її, тим 

самим створюючи перешкоди в розслідуванні. 

3) необхідністю спонукати учасників кримінального провадження до певної 

поведінки. 

У даному випадку йдеться про стимулювання до співпраці зі слідством та 

судом. Адже шляхом владних розпоряджень слідчий чи суддя не можуть 

примусити відповідних осіб до співпраці, оскільки це їх право, а не обов’язок [20, 

c. 206-217]. 

Допит потерпілого, за загальним правилом, є невідкладною слідчою дією. 

Найчастіше саме при допиті потерпілого слідчий може отримати дані про особу 

злочинця, про обставини злочину та його очевидців [196, c. 276]. 

Оцінка слідчим показань потерпілого в ході допиту значно впливає на 

тактику допиту, визначаючи вибір таких прийомів, які сприяють встановленню 

істини у справі. При оцінці показань потерпілого треба мати на увазі, що ці 

показання можуть надати дієву допомогу у висуненні, розробці й перевірці 

слідчих версій [79, c. 97]. 

Перед допитом доцільно поговорити з потерпілим, щоб з’ясувати певні 

обставини і скласти план допиту. Під час допиту слід з’ясовувати: час і місце 

події, що відбулася; з якої причини потерпілий перебував у вказаному місці; 

звідки він прибув; хто знає про наявність у нього матеріальних цінносей чи 

грошових коштів; з ким він вів розмову щодо своїх цінностей; де і коли (о котрій 

годині) було вчинено напад; скільки було злочинців; у чому виявилося 
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насильство; які знаряддя злочину використали злочинці, якими матеріальними 

цінностями заволоділи, яким шляхом зникли з місця події; як поводився 

потерпілий у момент нападу. При допиті слідчий має звернути особливу увагу на 

інформацію про індивідуальні ознаки зовнішності злочинця. Тут важливо 

враховувати не тільки психічний стан потерпілого, а й час доби, освітлення, 

місце, де стався напад. Ця вимога обумовлена тим, що потерпілі часто через 

переляк і неправильне сприйняття події поідомляють слідчому неточні дані про 

одяг, його колір і фасон, про знаряддя злочину, кількість злочинців та ін. [94, c. 

600].  

Слід звернути увагу на те, як зазначає Н. І. Клименко, що приступаючи до 

допиту, слідчий повинен бути обізнаним про стан потерпілого, створити спокійну 

та невимушену обстановку, допомогти йому відновити душевну рівновагу і 

запропонувати викласти послідовно: де, коли і при яких обставинах відбувся 

напад; чи запам’ятав він його учасників; насильницькі дії, що застосовувались; 

знаряддя; що було викрадено. Потім необхідно усунути можливі неточності, 

пробіли, протиріччя, вияснити дані, що характеризують зовнішній вигляд 

злочинців, одяг, голос, особливі прикмети і т.д. Так само детально виясняються 

дії злочинців, поведінку потерпілого, ознаки викраденого та інші обставини [179, 

c. 235]. 

В. О. Коновалова рекомендує при вивченні матеріалів (перед допитом) 

додержувати певної послідовності, а також деяких загальних рекомендацій. До 

них слід віднести: предметну систематизацію (зосередження) матеріалу з метою 

одержання найповніших відомостей про факт, подію, особу тощо, які становлять 

інтерес для слідчого; вивчення інших матеріалів, що мають відношення до 

головної обставини, з яких можна одержати відомості, що сприяють деталізації 

(уточненню) фактів, з використанням останніх на допиті; виявлення прогалин і 

суперечностей у матеріалі, який вивчається; вивчення матеріалів з метою 

одержання контрольних відомостей, а також спеціальних питань, що можуть бути 

використані в наступному допиті і для з’ясування суті факту або події [82, c. 203]. 
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Під час допиту потерпілих і свідків слідчому необхідно встановити 

об’єктивну обстановку вчинених розбоїв, з’ясувати будь-які факти про подію 

злочину. В ході допиту слідчий з’ясовує наступні питання: про кількість 

нападників; ролі кожного з них; як вони називали один одного; чи мали 

нападники зброю і чи застосовували її; що намагалися викрасти та/або викрали 

злочинці; в якому фізичному та психічному стані перебуває потерпілий; чи є у 

нього на тілі тілесні ушкодження; обов’язково ставиться запитання щодо підозри 

свідків чи потерпілих щодо особи злочинця. 

Показання потерпілого, як і свідка, є одним із видів доказів, на підставі яких 

встановлюються обставини, що мають значення для кримінального провадження. 

Проте, на відміну від свідка, потерпілий зацікавлений у відповідних наслідках 

вирішення кримінального провадження, оскільки йому заподіяна шкода. І, даючи 

показання, він не тільки сприяє правильному розв’язанню питання про 

винуватість підозрюваних, але й одночасно домагається реалізації своїх інтересів 

у кримінальному процесі [117, c. 98]. 

Найчастіше при допиті потерпілих та свідків слідчі застосовують метод 

вільної розповіді, це зумовлено тим, що при застосуванні даного методу 

допитувана особа дає максимально точні і повні показання та викладає факти у 

такій послідовності, як і сприймала їх. 

Якщо протягом вільної розповіді допитуваного слідчий правильно 

діагностував реакції допитуваного, то, оволодівши ініціативою, він може 

регулювати весь хід спілкування з допитуваним. При цьому слідчий може 

здійснювати правомірний психологічний вплив на допитуваного [61, c. 197]. 

На нашу думку, застосування даного методу є найефективнішим в ході 

проведення допиту потерпілих та свідків, але, враховуючи те, що слідчі з тих чи 

інших причин допускають ряд помилок, що призводить до втрати частини цінних 

доказів, необхідно надати деякі тактичні рекомендації слідчим, а саме: слідчий не 

повинен втручатися у розповідь про подію потерпілого чи свідка; перебивати або 

переривати їх запитаннями та уточненнями (таке допускається лише у випадках, 

коли допитувані виходять за межі теми допиту); лише після завершення 
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допитуваним власної розповіді, слідчий може попросити детальніше описати 

окремі факти. 

Після вільної розповіді про те, що саме і з яких джерел йому відомо про ці 

обставини, свідок відповідає на запитання слідчого. Запитання слідчий повинен 

сформулювати стисло, конкретно і таким чином, щоб свідок не зміг одержати 

інформацію для своєї відповіді. Забороняється ставити запитання, у 

формулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї 

(навідні запитання). У практиці вироблено чотири види запитань, які ставляться 

при допиті свідка (та інших осіб): а) такі, що доповнюють, – про обставини, які 

свідок забув розповісти, не хотів про них говорити, тобто про них повідомлено не 

було; б) такі, що уточнюють, – для деталізації окремих фактів, викладених 

свідком некоректно, у загальній формі; в) такі, що нагадують, – для того, щоб 

допомогти допитуваному відновити в пам’яті забуті події і факти. Свідку, який 

забув певний факт, ставляться запитання про інші факти, що пов’язані з даним 

фактом: були разом, одночасно з ним, перед ним або після нього. Недопустимо 

ставити запитання, які підказують, нав’язують свідку певну відповідь; 

г) контрольні – для перевірки правильності інформації, що повідомляє свідок, 

слідчий запитує про джерела, з яких він одержав відомості про обставини, за яких 

він сприймав певну подію, хто може підтвердити його показання [72, c. 318]. 

Прийомами, націленими на виявлення і виправлення добросовісної помилки 

у показаннях, вважають формулювання запитань у хронологічній, логічній 

послідовності; допит про яку-небудь обставину в різній хронологічній 

послідовності; зіставлення показань із точно встановленими доказами; постановка 

нагадуючих, доповнюючних, деталізуючих, уточнюючих запитань; пред’явлення 

речових і письмових доказів; допит на місці події; оголошення показань інших 

осіб; створення нормальної обстановки, що не відволікає увагу допитуваного; 

пред’явлення допитуваному різних об’єктів [117, c. 104]. 

В. В. Пясковський слушно зазначає про те, що з’ясування обставин 

вчинення грабежу або розбою полягає в отриманні від потерпілого вичерпних 

відповідей на наступні питання: 
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- місце, де було вчинено напад; 

- коли відбувся напад, точний час; 

- чим займався потерпілий перед нападом; 

- хто, крім нього, ще знаходився в даному місці (наприклад, члени 

родини, родичі, знайомі), їх прізвища та місця проживання, а у необхідних 

випадках і мета перебування в даному місці; 

- скільки осіб приймало участь у вчиненні грабежу або розбою; 

- спосіб нападу, характер і послідовність насильницьких дій або погроз з 

боку кожного із учасників нападу; 

- хто з нападників мав при собі зброю, яку саме; 

- чи застосовували вони зброю і які наслідки її застосування; 

- поведінка потерпілого під час нападу (кричав, кликав на допомогу, 

чинив опір, в чому він виражався);  

- характер поведінки інших осіб під час нападу (кричав, кликав на 

допомогу, чинив опір, в чому він виражався); 

- характер із сторонніх осіб під час нападу та чи було застосовано до них 

насильство; 

- хто із сторонніх осіб міг спостерігати або чути подію злочину; 

- чи приймав потерпілий які-небудь заходи для переслідування злочинців; 

якщо ні, то чому; 

- чи внесені які-небудь зміни в обстановку місця події до прибуття 

слідчого, якщо так, то які, ким, з якою метою. 

До групи запитань, що характеризують осіб, які вчинили грабіж або розбій, 

необхідно включити:  

- які відмінні ознаки зовнішності кожного із співучасників нападу; 

- зміст розмови нападників між собою та як вони називали один одного; 

- в якому напрямі зникли злочинці; 

- чи мали вони транспортні засоби та прикмети цих засобів; 

- які сліди на одязі та тілі нападників могли залишитися після того, як 

потерпілий чинив опір; 
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- чи може потерпілий впізнати кожного із нападників. 

При з’ясуванні характеру і розміру викраденого майна слідчий повинен 

уточнити такі питання: 

- що викрали нападники, відмінні ознаки кожної викраденої речі, її ціна та 

ступінь зношеності (якщо названий потерпілим список містить окремі номерні 

речі, то необхідно поцікавитись, чи зберіг він відповідні технічні паспорти); 

- чи не залишились у потерпілого речі, відповідні викраденим; 

- де знаходилось викрадене майно на виду або було приховане від 

сторонніх, де саме (в останньому випадку потрібно з’ясувати, знайшли нападники 

схованку самі чи потерпілий вказав їм її місцезнаходження); 

- чи належить викрадене майно потерпілому або іншим особам, установам 

або організаціям; 

- яке матеріальне становище потерпілого та розміри шкоди, яка завдана 

йому в результаті нападу; 

- чи може потерпілий у випадку розшуку викраденого майна впізнати 

його [96, c. 500]. 

Потерпілі від розбоїв, вчинених із проникненням у житло, як правило, 

прагнуть надати слідчому правдиві і найбільш повні показання про подію 

злочину, але це не є підставою слідчому робити висновок про повноту і 

достовірність цих показань, оскільки потерпілі іноді умисно перекручують факти. 

Допит потерпілих від розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

необхідно проводити у максимально короткий строк після події злочину, що 

сприяє слідчому в отриманні точних і повних показань. Але, оскільки для розбоїв 

є характерним застосування насильства, то слід звернути увагу на те, в якому 

психічному та фізичному стані знаходиться потерпілий. Якщо він перебуває у 

важкому фізичному або психічному стані, то допит необхідно відкласти або 

з’ясувати лише ту інформацію, що є необхідною для проведення невідкладних 

слідчих (розшукових) дій, оскільки показання часто є заплутаними та неповними. 

Допит свідка як слідча дія є найбільш розповсюдженим у діяльності слідчих 

[144, c. 407], суть якої полягає в одержанні слідчим від свідка показань про 
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обставини злочину у передбаченому законом порядку, але свідки-очевидці 

вчинення розбоїв із проникненням у житло, як правило, бувають рідко, це 

зумовлено особливостями вчинення даної категорії злочинів. 

Особливо обережно необхідно проводити допит неповнолітніх осіб і 

оцінювати їх показання, оскільки, з урахуванням вікової психології, не потрібно 

виключати здатність до перебільшення та фантазування. 

Виходячи з вищевикладеного, слід зробити висновок про те, що допит 

потерпілих від розбоїв, вчинених із проникненням у житло та свідків необхідно 

проводити у найкоротші строки після події злочину, що сприяє слідчому в 

отриманні точних і повних показань. Але, оскільки для розбоїв є характерним 

застосування насильства, то слід звернути увагу на те, в якому психічному та 

фізичному стані знаходиться потерпілий. Якщо він перебуває у важкому 

фізичному або психічному стані, то допит необхідно відкласти або з’ясувати лише 

ту інформацію, що є необхідною для проведення невідкладних слідчих 

(розшукових) дій, оскільки показання часто є заплутаними та неповними. 

На власний розсуд, але з урахуванням тактичних рекомендацій, слідчий 

обирає найдоцільніші та найефективніші тактичні прийоми, методи та засоби для 

проведення допиту. 

Допитуючи потерпілих і свідків слідчому важливо, по-перше, з’ясувати 

умови, в яких потерпілий чи свідок сприймали подію та наслідки такого 

сприйнятті (стан здоров’я, психічний стан) з’ясувати місце й обставини вчинених 

розбоїв, кількість учасників нападу, їх особливі прикмети та іншу 

криміналістично значущу інформацію.  

Окремої уваги потребує психологічний аспект при дослідженні показань, 

враховуючи наявні невирішені проблеми, може виступати в якості ефективного 

допоміжного засобу для встановлення обставин справи і дозволяє 

використовувати в процесі розслідування кримінальних проваджень додатковий 

арсенал сучасних науково-психологічних засобів. 

Законодавцем передбачені різні способи фіксації ходу проведення допиту, з 

яких найоптимальнішим є фіксація за допомогою науково-технічних засобів 
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відеофіксації. Саме тому, ми вважаємо, перший допит потерпілого, свідка чи 

підозрюваного у вчиненні розбоїв із проникненням у житло, обов’язково повинен 

проводитися з використанням науково-технічних засобів відеофіксації. 

Відеозапис є одним із найефективніших способів фіксації ходу проведення 

допиту, оскільки є доказом беззаперечності проведення слідчої (розшукової) дії. 

Інформація, що фіксується за допомогою відеозйомки під час проведення допиту 

забезпечує умови для повноцінного її отримання в повному обсязі й дає 

можливість об’єктивно сприймати джерело інформації всіма учасниками процесу 

й дозволяє уникнути спотворення записаної інформації зі слів допитуваного під 

час складання протоколу слідчим тощо. 

Традиційне проведення допиту потерпілих й свідків, формулювання 

запитань й відповідей часто спотворюється внаслідок стенографічного порядку 

викладення його результатів, що призводить до втрати криміналістично значущої 

інформації, крім того, протокол не фіксує стану особи, яку допитують. Паперове 

фіксування допиту не відображає інтонації, акцентів особи тощо. 

Практика застосування методики психологічної оцінки достовірності 

показань в юридичній практиці за відеоматеріалами слідчих дій показує, що в 

ситуації повної самообмови зі сторони підслідного в показаннях, як правило, 

відсутня вільна частина розповіді (або вона дуже коротка – до 2 хвилин), 

комунікативна взаємодія досліджуваного з учасниками слідчих дій побудовано в 

формі «питання-відповідь», спостерігається бідна деталізація (схематичність), 

алогічність, відсутнє цитування себе й інших учасників події, описання фізичної 

взаємодії є схематичним, спостерігається мінливість у показаннях, які були 

зафіксовані в різний час тощо [202, c. 114]. 

В. А. Шаповалов зазначає про те, що за останні роки значно збільшилася 

кількість проведених психологічних експертиз за відеоматеріалами слідчих дій по 

конкретним кримінальним провадженням, різними авторами робляться спроби 

розробити загальну теоретичну базу, питання методології і межі компетенції 

даного виду дослідження [202, c. 49]. 
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Низька якість матеріалів відеозапису, насамперед, пов’язана з тим, що 

слідчі підходять до використання відеозйомки лише як до формального додатку 

до протоколу слідчої (розшукової) дії (в багатьох випадках лише для доказування 

відсутності фактів застосування насильства до особи чи наглядної фіксації 

показів, якими особа викриває себе у скоєнні злочину), фактично не розуміючи 

майбутніх доказових перспектив самого відеозапису. «Завдяки» формальному 

підходу до застосування відеозапису, слідчі взагалі не переймаються технічними 

умовами запису, перекладаючи це на залучених спеціалістів, що проводять 

відеозйомку, а також припускаються багатьох тактичних помилок, внаслідок чого 

втрачають майбутні докази [234, c. 188]. 

На основі наявних відеозаписів слідчих дій складається стенограма, тобто 

дослівна фіксація висловлювань, як самого підслідного, так і інших учасників 

слідчих дій. Висловлювання записуються дослівно, з урахуванням пауз й 

індивідуальних особливостей конструювання і вимови фраз. 

Також завдяки відеозапису спеціаліст у доповнення до мови підслідного 

фіксує в структурі стенограми емоційні, мімічні, пантомімічні прояви, які мають 

діагностичне значення і можуть бути інтерпретовані на основі сукупності 

зареєстрованих проявів [202, c. 54]. 

Виходячи з вищевикладеного, матеріали, отримані за результатами 

відеофіксації допиту, є об’єктивним відображенням відомостей, що отримані 

слідчим в ході проведення допиту. Отриманий відеоматеріал може бути 

використаний для призначення та проведення психологічної експертизи 

визначення достовірності показань за результатами відеозапису допиту. 

Аналіз сучасної практики розслідування показує, що відеозапис допитів 

застосовується рідше, ніж є необхідним. Причому не так мало слідчих, які такий 

запис взагалі ні разу не проводили. Формально це пов’язують найчастіше з 

відсутністю на місцях відеотехніки, думаючи, що цей аргумент переконливий. 

Фактично ж цей вид криміналістичної техніки не застосовується в силу незнання 

або недооцінки тактичного значення його використання і небажання обтяжувати 



132 

 

себе додатковими турботами, підготовці й застосуванню цих засобів, оскільки це 

ускладнює процедуру й подовжує час допиту [140, c. 16]. 

Слід зазначити, що застосування відеофіксації під час проведення допитів в 

ході розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло дає можливість 

слідчому зафіксувати обстановку, де відбувався допит, встановити в якому 

психологічному стані знаходився допитуваний, особливості його поведінки, 

реакції на запитання слідчого, відповіді, міміку, жести тощо. 

Відеофіксація ходу допиту також унеможливлює в подальшому відмову від 

показань допитуваним. 

Виходячи з вищевикладеного слід зазначити, що в ході проведення допиту 

слідчі допускаються ряду помилок, серед яких: неправильне застосовування 

визначених теорією і практикою тактичних прийомів, нехтування тактичними 

рекомендаціями щодо ефективного проведення допиту; несвоєчасність 

проведення допитів без доручень слідчого оперативними працівниками та 

дільничними інспекторами. 

 

 

2.2.3. Тактико-організаційні засади провадження окремих негласних 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло 

 

Питання організації і тактики проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій в теорії криміналістики є досить новим. Проблематика організаційно-

тактичних засад провадження НСРД у наукових дослідженнях постала лише у 

2012 році, у зв’язку з прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК України). 

До прийняття КПК України 2012 року організаційно-тактичні засади 

негласної діяльності у сфері кримінального судочинства досліджувалися не 

криміналістикою, а теорією оперативно-розшукової діяльності, де поняття 

негласних слідчих (розшукових) дій як такого не існувало, а існували близькі за 
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змістом оперативно-розшукові заходи. Тому сьогодні актуальним завданням 

науки криміналістики та кримінального процесуального права є, використовуючи 

надбання теорії і практики оперативно-розшукової діяльності, визначити поняття 

та основні засади організації і тактики провадження негласних слідчих 

(розшукових) дій відповідно до нового законодавства. 

Відповідно до ч. 1 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії – це 

різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких 

не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених КПК України 

[115]. 

Порядок провадження негласних слідчих (розшукових) дій на початковому 

етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, відбувається у 

відповідності до чинного законодавства України, а саме КПК України, Інструкції 

про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання 

їх результатів у кримінальному провадженні, Закону України «Про державну 

таємницю», Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю» ті інші нормативно-правові акти. 

Під тактико-організаційними засадами провадження негласних слідчих 

(розшукових) дій на початковому етапі розслідування слід розуміти систему 

наукових положень і розроблених на їх основі практичних рекомендацій щодо 

організації, планування і проведення негласних слідчих (розшукових) дій на 

початковому етапі розслідування, спрямованих на отримання інформації, що має 

значення для ходу розслідування, відомості про організацію і тактику проведення 

яких не підлягають розголошенню. 

На початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, слідчому необхідно застосовувати комплекс заходів, спрямованих на 

встановлення особи злочинця й її затримання. У зв’язку з цим, на нашу думку, в 

залежності від слідчої ситуації, що склалася, слід проводити тактичні операції: 

«Перекриття», «Розшук відомих злочинців» або «Розшук невідомих злочинців». 

Зазначені нами тактичні операції необхідно здійснювати спільно з оперативними 

підрозділами шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій тощо. 
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В теорії криміналістики та кримінального процесуального права склалися 

різні підходи щодо розуміння організації і тактики провадження негласних 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування злочинів. Зокрема, 

це питання досліджували такі науковці як М. В. Багрій [8; 7], М. Л. Грібов [41; 39; 

42; 38], В. А. Колесник [74; 75], О. Б. Комарницька [181], Є. Д. Лук’янчиков [128; 

126], М. А. Погорецький [144; 143; 141], О. Полюхович [149], Д. Б. Сергєєва [169; 

172; 171], О. С. Старенький [195], С. Р. Тагієв [183], О. Ю. Татаров [184] та інші. 

На підставі аналізу чинного законодавства та наукових досліджень вчених-

криміналістів, вважаємо обґрунтованою та вичерпною точку зору 

М. А. Погорецького та Д. Б. Сергєєвої про те, що найбільш повно розкриває 

сутнісні ознаки негласних слідчих (розшукових) дій їх визначення, відповідно до 

якого під негласними слідчими (розшуковими) діями слід розуміти заходи, що 

складаються із сукупності пошуко-пізнавальних і посвідчувальних прийомів, 

відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, 

проводяться уповноваженим кримінальним процесуальним законом суб’єктом з 

метою виявлення й закріплення фактичних даних і відомостей про їх джерела для 

отримання доказів у кримінальному провадженні та їх перевірки [141, c. 138]. 

Негласні слідчі (розшукові) дії на початковому етапі розслідування, як 

правило, проводяться відповідно до слідчої ситуації, що склалася. 

Враховуючи слідчу ситуацію, що склалася у кримінальному провадженні, 

учасниками досудового розслідування, відповідно до узгодженого плану та 

висунутих версій слід негайно здійснювати наступні заходи: 

- опитувати громадян, які мешкають або працюють поблизу місця 

вчиненого розбою, а також осіб, які могли б знаходитися на шляхах можливого 

пересування злочинця до місця події та від нього; 

- орієнтувати інших учасників досудового розслідування про характер, 

час, місце, спосіб вчинення злочину, кількість осіб, які брали в ньому участь, їх 

зовнішність, прикмети викрадених речей і цінностей, інші наявні відомості, що 

мають значення для встановлення особи злочинця; 
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- інформувати спеціальні оперативні підрозділи, що працюють у місцях 

можливого збуту викраденого майна, про обставини злочину, проводять у таких 

місцях пошукові заходи; 

- здійснювати розшук осіб, причетних до вчинення розбоїв, серед тих, хто 

проходить за первинними матеріалами: наркоманів, злісних порушників 

громадського порядку, а також осіб, які раніше були засуджені за вчинення 

аналогічних злочинів; 

- вживати заходів щодо активізації розшуку відомих злочинців, які 

переховуються від слідства і суду, їх затримання та подальшої перевірки на 

причетність до вчинення розбою, що розслідується; 

- залежно від обставин вчиненого розбою із проникненням у житло 

використовувати засоби масової інформації та вживати інші заходи, направлені на 

його розкриття, виявлення та затримання злочинців; 

- здійснювати оперативну перевірку затриманих і заарештованих, які 

знаходяться в ізоляторах тимчасового утримання, приймальниках-

розподільниках, спеціальних приймальниках; 

- надсилати завдання оперативно-режимним підрозділам слідчих 

ізоляторів та місць позбавлення волі на відпрацювання контингенту осіб, які 

перебувають у цих установах, з метою встановлення їх причетності до організації 

або вчинення нападу. 

Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії 

проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, 

неможливо отримати в інший спосіб [115] і умовно поділяються на два блоки: 

втручання у приватне спілкування та інші види негласних слідчих (розшукових) 

дій. 

До першого блоку відносяться дії, передбачені § 2 (Втручання у приватне 

спілкування) КПК України: 

1) аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 260 КПК України) полягає у застосуванні 

технічного обладнання, яке дає змогу без відома особи, приховано отримувати і 



136 

 

фіксувати інформацію про обстановку, у якій вона перебуває, про її контакти, 

розмови та дії; 

2) огляд і виїмка кореспонденції (ст. 262 КПК України) полягає у 

обстеженні поштової кореспонденції, з метою виявлення та фіксації відомостей, 

шо містяться у кореспонденції, стосовно обставин вчинення кримінального 

правопорушення, за наявності підстав - фізичного вилучення, затримання 

матеріальних об’єктів; 

3) зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 

КПК України) полягає у застосуванні технічного обладнання, яке дає 

змогузафіксувати факт контакту у мережі, а також аудіовізуально сприймати, 

фіксувати та відтворювати інформацію, що передавалась цим каналом зв’язку, у 

тому числі її зміст; 

4) зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома 

власника, володільця або утримувача (ст. 264 КПК України) полягає у 

застосуванні технічного обладнання для одержання інформації, яка міститься в 

електронно-обчислювальних машинах (комп’ютер), автоматичних системах, 

комп’ютерній мережі, мережі електрозв’язку. 

До другого блоку відносяться дії, які згідно з § 3 (Інші види негласних 

слідчих (розшукових) дій) КПК України, спрямовані на виявлення і фіксацію 

фактичних даних про злочинні дії, які вчиняються окремими особами та групами, 

для розслідування злочинів, а саме: 

1) обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи (ст. 267 КПК України) полягає у проникненні слідчого чи уповноваженої 

особи без відома власника чи володільця, приховано або під легендою, у 

приміщення та інше володіння для встановлення технічного обладнання або 

безпосередньо з метою виявлення і фіксації слідів розбійних нападів, проведення 

огляду, виявлення документів, речей, що мають значення для досудового 

розслідування, виготовлення копій чи їх зразків, виявлення осіб, що 

переховуються від органів розслідування, або з іншою метою для досягнення 

цілей кримінального провадження; 
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2) спостереження за особою (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному 

спостереженні за особою слідчим чи уповноваженою особою для фіксації її 

пересування, контактів, поведінки, перебування у певному місці тощо або 

застосуванні з цією метою спеціальних технічних засобів для спостереження; 

3) аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270 КПК України) полягає у застосуванні 

технічного обладнання у публічно доступному місці з метою фіксації відомостей 

(розмов, поведінки осіб, інших подій), які мають значення для кримінального 

провадження, без відома присутніх у ньому осіб; 

4) негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 

(ст. 274 КПК України), полягає в діях слідчого чи уповноваженої особи, які 

дозволяють без відома власника чи володільця отримати зразки матеріалів, 

сировини, виробів тощо, у тому числі в публічно не доступних місцях; 

5) виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 272 КПК України), полягає в 

організації слідчим і оперативним підрозділом введення уповноваженої особи в 

організовану групу чи злочинну організацію під легендою прикриття для 

отримання відомостей, речей і документів, які мають значення для розслідування 

розбійних нападів. 

Необхідною умовою при визначенні основних організаційно-тактичних 

засад при підготовці провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій є 

визначення засобів їх проведення. До таких слід віднести: 

1) наявні оперативні, криміналістичні, кримінологічні та адміністративні 

обліки МВС України; 

2) оперативна техніка, а саме: розвідувальна, пошукова та пенітративна 

техніка. 

Враховуючи те, що злочинці (група злочинців) завчасно та ретельно 

готуються до вчинення розбоїв із проникненням у житло, заздалегідь детально 

планують та прораховують кожну свою дію, розподіляють ролі між собою, а 

також те, що в більшості випадків розбої вчиняються в нічний час доби (з 23
00

 до 

05
00

 год.), слід зазначити, що проведення таких НСРД як зняття інформації з 
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транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 

інформаційних систем та аудіо-, відеоконтроль місця ймовірного переховування 

або збуту викраденого майна має невідкладний характер і потребує негайного їх 

проведення, що законодавцем не передбачено.  

Відповідно до чинного законодавства України процесуальна особа, яка 

вважає за необхідне проведення негласних слідчих (розшукових) дій, повинна 

звернутися з відповідним клопотанням і у встановленому законом порядку до 

слідчого судді з метою отримати дозвіл, а після цього винести постанову про 

проведення даної НСРД, що, на нашу думку, уповільнює процес розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло. Результати негласних слідчих 

(розшукових) дій, отримані без ухвали слідчого судді, нівелюються і такі докази 

визнаються недопустимими. 

Проаналізувавши тактико-організаційні засади провадження окремих 

негласних слідчих (розшукових) дій, що проводяться на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, слід зробити висновок 

про те, що норми КПК України, які передбачають порядок проведення таких 

НСРД є недосконалими і потребують суттєвих змін, уточнень та доповнень, а 

саме, на нашу думку, провадження окремих негласних слідчих (розшукових) дій 

при зазначених типових слідчих ситуаціях має невідкладний характер. 

Слід зазначити, що на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, часто виникають проблеми, пов’язані з необхідністю 

невідкладного проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих 

(розшукових) дій. Це пов’язано, в першу чергу, з потребою запобігання 

пошкодження чи знищення матеріалів, речей та документів, втрати 

криміналістично значимої інформації, яка в них міститься, і які мають значення 

для розслідування розбоїв тощо. В таких випадках ефективне розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, зумовлює необхідність 

невідкладного отримання дозволу на проведення окремих негласних слідчих 

(розшукових) дій у слідчого судді. Однак, майже у кожному конкретному випадку 

це призводить до втрати часу, а відповідно й до втрати доказової бази. 
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Наприклад, при вчиненні розбоїв із проникненням у житло, з метою 

оперативного встановлення й розшуку особи, яка його вчинила, виникає 

необхідність в отриманні інформації, передбаченої п.п. 7, 8 ст. 162 КПК України, 

тобто інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, 

про зв’язок абонента, самого абонента, надання телекомунікаційних послуг, у 

тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання 

інформації тощо та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому 

володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у власника 

персональних даних. Однак, відповідно до положень ст. 159 КПК України, 

отримання такої інформації можливе лише після винесення слідчим суддею 

ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів. 

Для вирішенням даної проблеми необхідно, на нашу думку, надати 

прокурору, слідчому (за погодженням з прокурором) права, у виняткових 

невідкладних випадках, здійснювати тимчасовий доступ до визначеної в пунктах 

7, 8 частини першої статті 162 КПК України інформації. 

Внесення таких змін до КПК України дозволить в найкоротший час 

з’ясовувати обставини, які мають значення для встановлення особи злочинця й їх 

затримання, а також забезпечити стан матеріалів, речей та документів, що можуть 

мати значення для кримінального провадження. 

Враховуючи тяжкість даного злочину, а також специфічні умови вчинення 

розбоїв із проникненням у житло, зокрема те, що вчиняються розбої із 

проникненням у житло переважно у нічний час доби, що унеможливлює 

отримання ухвали слідчого судді негайно відповідно до чинного законодавства, а 

також з метою запобігання вчинення нових розбоїв, на нашу думку, окремі 

негласні слідчі (розшукові) дії необхідно розпочинати проводити до 

постановлення ухвали слідчого судді. 

Вважаємо, що невідкладне проведення окремих НСРД при розслідуванні 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, дає можливість слідчому отримати 

достовірну інформацію як про осіб, що вчинили розбої, так і про потерпілих, 

свідків, а також інформацію, що передавалась в процесі вчинення злочину та 
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після його вчинення, інформацію щодо переховування чи збуту викраденого 

майна тощо. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Отже, підсумовуючи викладене у розділі слід зазначити, що основними 

елементами організаційно-тактичного забезпечення ходу розслідування й 

розкриття злочинів, й розбоїв, вчинених із проникненням у житло зокрема, є 

тактичні прийоми, тактичні рішення, тактико-криміналістичні рекомендації, їх 

використання при проведенні окремих слідчих (розшукових) і негласних слідчих 

(розшукових) дій, тактичні комбінації, тактичні операції, тощо. 

На наш погляд доцільним є виділяти два етапи розслідування злочинів: 

початковий (з моменту відкриття кримінального провадження і до виконання всіх 

можливих слідчих (розшукових) дій, обумовлених конкретною слідчою 

ситуацією) і наступний (в ході якого складаються наступні слідчі ситуації, 

відповідно до яких проводяться подальші слідчі (розшукові) дії, і завершується 

складанням обвинувального акту і передачею його до судових органів) етапи. 

Хід початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, визначається конкретною слідчою ситуацією. 

Важливим є також наявність даних про характер та обставини злочину. 

Тому на цьому етапі розслідування необхідно ретельно з’ясовувати спосіб 

скоєного злочину, час його скоєння, кількість вилученого майна та ін. З 

урахуванням зібраних даних, їх оцінкою і результатами первинної перевірки 

слідчий приймає певні рішення про планування ходу розслідування й перевірку 

висунутих версій. 

Слідчі (розшукові) дії й негласні слідчі (розшукові) дії, що проводяться на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

часто є складовими при вирішенні тактичних завдань, а саме у проведенні 

тактичних операцій, що суттєво підвищує ефективність розслідування в цілому. 
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В нашому дисертаційному дослідженні особлива увага приділяється тим 

слідчим (розшуковим) діям й негласним слідчим (розшуковим) діям, що, як 

показують дані слідчої і судової практики, є найпоширенішими при розслідуванні 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, зокрема серед гласних слідчих 

(розшукових) дій такими є огляд місця події й допит, а серед негласних слідчих 

(розшукових) дій – зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, 

зняття інформації з електронних інформаційних систем та аудіо-, відеоконтроль 

місця ймовірного переховування або збуту викраденого майна. 

Ми визначили, що часто слідчі допускають ряд помилок з різних причин, 

зокрема, найгрубішою помилкою вважаємо таке, що слідчий, по-перше, не вміє 

правильно застосовувати визначені теорією і практикою тактичні прийоми, по-

друге, часто не дотримується тактичних рекомендацій щодо ефективного 

проведення слідчих (розшукових) дій; по-третє, існують розбіжності у 

процесуальному порядку проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, часто 

допити свідків проводяться несвоєчасно і без доручень слідчого, також слід 

зауважити, що законодавцем передбачені різні способи фіксації ходу проведення 

допиту, з яких найоптимальнішим є фіксація за допомогою науково-технічних 

засобів відеофіксації. Саме тому, ми вважаємо, перший допит потерпілого, свідка 

чи підозрюваного у вчиненні розбоїв із проникненням у житло, обов’язково 

повинен проводитися з використанням науково-технічних засобів відеофіксації. 

Враховуючи тяжкість даного злочину, а також специфічні умови вчинення 

розбоїв із проникненням у житло, зокрема те, що вчиняються розбої із 

проникненням у житло переважно у нічний час доби, що унеможливлює 

отримання ухвали слідчого судді негайно відповідно до чинного законодавства, а 

також з метою запобігання вчинення нових розбоїв, на нашу думку, окремі 

негласні слідчі (розшукові) дії необхідно розпочинати проводити до 

постановлення ухвали слідчого судді. 

Результати вивчення матеріалів кримінальних проваджень про розбої, 

вчинені із проникненням у житло, переконливо доводять, що невідкладне 

проведення окремих НСРД при розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням 
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у житло, дає можливість слідчому отримати достовірну інформацію як про осіб, 

що вчинили розбої, так і про потерпілих, свідків, а також інформацію, що 

передавалась в процесі вчинення злочину та після його вчинення, інформацію 

щодо переховування чи збуту викраденого майна тощо. 

Водночас, слід зазначити, що організаційно-тактичні заходи, що 

проводяться органами досудового розслідування, сьогодні є недостатньо 

ефективними при розслідуванні і розкритті розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, з метою усунення недоліків, які допускаються органами досудового 

розслідування під час розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

необхідно вживати заходи з підвищення якості та ефективності розслідування, 

удосконалення організації слідчої практики та усунення негативних тенденцій. 
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РОЗДІЛ 3.  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ РОЗСЛІДУВАННЯ 

РОЗБОЇВ, ВЧИНЕНИХ ІЗ ПРОНИКНЕННЯМ У ЖИТЛО 

 

3.1. Поняття спеціальних знань та їх використання при розслідуванні 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло 

 

Криміналістика, будучи спеціальною, комплексною та інтегральною 

наукою, не могла б мати настільки ефективного власного інструментарію, якби не 

було такого потужного теоретичного фундаменту, що забезпечили їй інші 

неюридичні науки [44, c. 390]. 

Оскільки процес розслідування злочинів потребує комплексного підходу, 

існує об’єктивна необхідність у застосуванні не лише правових, й інших 

неюридичних наукових знань на початковому етапі розслідування, зокрема, 

біології, медицини, хімії, психології, логіки, соціології, філософії та інших. 

На початковому етапі розслідування розбоїв існує необхідність у залученні 

спеціалістів різних галузей як юридичних, так і неюридичних, які володіють 

спеціальними знаннями з окремих питань, які виникають в ході розслідування. 

Враховуючи специфіку розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, такими спеціалістами, як правило, є криміналісти, кінологи із службовою 

собакою, біологи, хіміки, судові медики, психологи та інші. 

Слід звернути увагу на те, що у діючому законодавстві немає чіткого 

визначення поняття спеціальних знань. У деяких нормативних документах термін 

спеціальні знання використовується при регламентації умов проведення певних 

видів експертних досліджень, де є необхідність у застосуванні вузькопрофесійних 

фахових знань. Як наслідок, виникає дискусія щодо визначення поняття 

спеціальних знань у наукових колах. 

Виходячи з результатів проведеного аналізу вітчизняних і зарубіжних 

наукових праць, присвячених теорії використання спеціальних знань при 
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розслідуванні злочинів, можемо зробити висновок про те, що в теорії 

криміналістики немає єдиного підходу до визначення поняття спеціальних знань. 

Зокрема, авторські визначення цього поняття формулювали такі вчені-

криміналісти як О. В. Батюк [11], О. В. Бишевець [19], В. Г. Гончаренко [35], 

Н. І. Клименко [70; 69], В. О. Коновалова [83], П. Ю. Кравчук [85], 

В. К.Лисиченко [121], О. В. Пчеліна [154], М. В. Салтевський [161], Д. Б. Сергєєва 

[167], Е. Б. Сімакова-Єфремян [173], В. В. Тіщенко [191], Ю. М. Чорноус [201], 

В. Ю. Шепітько [205] та інші. 

Сьогодні в теорії криміналістики існує принципова розбіжність у 

термінологічному підході до визначення поняття спеціальних знань. Одна група 

вчених-криміналістів вважає, що необхідно використовувати термін спеціальні 

знання, інша – спеціальні пізнання. 

Для того, щоб правильно визначити сутність поняття, що необхідно 

використовувати у досудовому розслідуванні, потрібно спочатку визначити що 

являють собою терміни знання і пізнання. 

Знання – особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання 

(процесу відтворення дійсності), яка характеризується усвідомленням їх 

істинності [194, c. 228]. 

Знання – форма засвоєння результатів пізнання, для якої характерне 

визнання їх істинності [178, c. 9]. 

Пізнання – суспільно-історичний процес здобування, нагромадження і 

систематизації знання про природу, суспільство, людину та її внутрішній світ 

[194, c. 479]. 

Пізнання – процес цілеспрямованого активного відображення світу в 

свідомості, процес отримання знань про властивості, закони дійсності. Це процес 

ідеального засвоєння світу [178, c. 15]. 

Виходячи з наведених визначень понять знання та пізнання, можемо 

стверджувати, що практична діяльність, по-перше, є джерелом пізнання, оскільки 

є основою для подальшого осмислення, аналізу, по-друге, є способом 

застосування знань шляхом створення суб’єктивних образів в людській свідомості 
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й уміння ними оперувати при вирішенні конкретних завдань. Оскільки 

розслідування злочинів є практичною діяльністю, вважаємо більш доречним 

використовувати термін спеціальні знання, а не спеціальні пізнання. 

Щодо визначення поняття спеціальних знань у теорії криміналістики є різні 

підходи. Вважаємо необхідним проаналізувати окремі з них. 

Одна група вчених-криміналістів визначає спеціальні знання в 

кримінальному судочинстві як знання і навички, одержані в результаті фахової 

освіти та/або практичної діяльності в будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва 

або ремесла, які використовуються визначеними законом учасниками процесу в 

межах наданих кожному з них повноважень для вирішення, за певною 

процедурою, процесуальних завдань [92, c. 50]. 

Спеціальні знання – професійні знання та вміння особи у відповідній галузі 

науки, техніки, мистецтва, ремесла, з оцінювання майна (майнових прав) та 

іншому, набуті ним у процесі навчання та практичної діяльності за тією чи іншою 

спеціальністю (фахом), крім знань у галузі права [139, c. 37]. 

П. Ю. Кравчук під спеціальними знаннями розуміє наукові, технічні і 

практичні відомості, призначені для професійного навчання людини або її роботи 

з певної спеціальності, закріплені в різних матеріальних носіях цієї інформації 

(література, магнітні й електронні носії інформації) [86, c. 45]. 

На думку В. Я. Марчака, не існує чіткої межі між професійними знаннями 

слідчого та спеціальними знаннями. У процесі накопичення досвіду 

розслідування злочинів і підвищення своєї кваліфікації обсяг професійних знань 

слідчого стає більш глибоким і широким, охоплюючи певну частину знань, які 

вважаються спеціальними [131, c. 78], що, на нашу думку, є дискусійним. 

Ми не можемо погодитись із такою позицією, оскільки, по-перше, дійсно, 

слідчий в процесі накопичення досвіду розслідування злочинів накопичує певний 

обсяг професійних знань, але вони є суто юридичними, і слідчий не може стати 

фахівцем у сфері інших неюридичних знань. Таким чином, слід зробити висновок 

про те, що слідчий із набуттям професійного досвіду удосконалюється тільки в 

межах своєї компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом 
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України та іншими нормативно-правовими актами, і не може бути 

поінформованим у спеціальних питаннях, які виникають в ході розслідування, як 

фахівець; по-друге, слід звернути увагу й на те, що відповідно до ч. 1 ст. 38 КПК 

України слідчий є стороною обвинувачення, тобто слідчий є особою зацікавленою 

в результаті справи, в той час як спеціалісти, будучи фахівцями в інших як 

юридичних, так і неюридичних галузях, повинні бути неупередженими та 

незацікавленими особами. 

Знання, що виходять за межі професійних знань процесуальних осіб, але 

потрібні їм для виконання процесуальних функцій, слід вважати спеціальними 

[118, c. 57]. 

Ми погоджуємось із думкою В. В. Юсупова, який під спеціальними 

знаннями розуміє відомості, що не є загальновідомими, які не мають масового 

поширення. Хоча загальнонаукові знання і є основою набуття спеціального 

знання, відносити загальнонаукові знання до спеціальних не можна. Спеціальні 

знання здобуваються, як й інші знання, в результаті цілеспрямованої професійної 

підготовки і досвіду практичної роботи в якій-небудь діяльності та являють собою 

систему знань про певні об’єкти, явища і закономірності, що досліджуються 

відповідною галуззю науки [229, c. 48]. 

Включення поняття «спеціальні знання» у нормативно-правові документи 

дозволяє визначити їх як окрему правову категорію, натомість 

загальновживаному «спеціальні знання» як протилежному загальновідомому, 

«звичайному» знанню. Спеціальні знання у кримінальному процесуальному 

аспекті використовуються лише експертами і спеціалістами як учасниками 

кримінальних проваджень [230, c. 436]. 

Отже, як зазначає В. Ю. Шепітько, спеціальні знання має обмежене коло 

спеціалістів – обізнаних осіб. Спеціальні знання повинні виходити за межі 

професійних знань слідчого, прокурора, захисника, судді [206, c. 492]. 

Визначившись із поняттям спеціальних знань, вважаємо необхідним 

розрізняти два види спеціальних знань, що використовуються при розслідуванні 
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розбоїв, вчинених із проникненням і житло: спеціальні криміналістичні знання та 

спеціальні не криміналістичні знання. 

У спеціальній криміналістичній літературі спеціальні знання, в залежності 

від суб’єкта слід тлумачити: 

1) такі знання, які використовуються учасниками кримінального 

провадження в межах своєї компетенції; 

2) спеціальні знання, що використовуються при безпосердній участі у 

слідчих (розшукових) діях. 

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України спеціальні 

знання і навички необхідно використовувати в процесі вирішення спеціальних 

питань, що виникають в ході розслідування і пов’язані з призначенням експертиз 

[115], а також участю спеціаліста при проведенні слідчих дій [115]. 

К. В. Легких слушно зазначає, що носіями спеціальних знань у судочинстві 

є не тільки спеціалісти й експерти, яких залучають до розгляду справ по суті, але 

й самі суб’єкти розслідування чи розгляду справи судом. Для з’ясування сутності 

знань, що є спеціальними для осіб, які виконують процесуальні функції, треба 

враховувати їх знання, котрі зумовлені професією і володіння якими є професійно 

обов’язковими якостями особи. Такими знаннями є, насамперед, знання в галузі 

матеріального та процесуального права, володіння методикою розслідування 

злочинів, знання процедурних питань досудового слідства, судового розгляду, 

окремих питань прокурорської діяльності. Водночас, особи, котрі виконують 

процесуальні функції в галузі судочинства, можуть використовувати знання, які 

набуті ними під час отримання юридичної освіти. Такими є знання з галузі 

судової медицини, судової психіатрії та психології, судової бухгалтерії та судової 

статистики, теорії оперативно-розшукової діяльності. Такі знання особа набуває 

під час отримання базової освіти і в ході базової професійної підготовки чи 

підвищення кваліфікації. Ці знання є спеціальними, але використовуються в 

межах процесуальних повноважень особи на підставі наявного в неї професійного 

досвіду. В той же час знання в галузі судової медицини, судової психіатрії чи 

судової бухгалтерії, криміналістичної техніки тощо можуть бути і тими 
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спеціальними знаннями, використовувати які може лише спеціаліст, оскільки 

певний спосіб їх використання не входить до професійних повноважень 

процесуальної особи. Так, процесуальне законодавство надає право слідчому 

залежно від слідчої ситуації та об’єктивних можливостей самому обирати і 

використовувати ті або інші науково-технічні засоби для виявлення, фіксації, 

вилучення й дослідження слідів чи інших об’єктів в ході проведення слідчої дії. 

Його компетенція у використанні таких спеціальних знань визначається 

відповідною процесуальною функцією та метою застосування спеціальних знань. 

Проте в разі потреби поглиблених досліджень тих самих об’єктів з використанням 

тієї ж самої галузі знань – криміналістики, слідчий повинен призначати спеціальні 

дослідження і використовувати спеціальні знання з криміналістики у формі 

судової криміналістичної експертизи [118, c. 58]. 

В. Г. Гончаренко характеризує спеціальні криміналістичні знання як знання 

в галузі криміналістичної техніки, що застосовуються спеціально підготовленими 

особами для пізнання об’єктів при здійсненні юридичної діяльності з їх 

природничо-наукового і технічного боку [34, c. 118]. 

Слід зазначити, що процес розслідування злочинів удосконалювався за 

рахунок використання досягнень суспільних і технічних наук, які 

пристосовувалися до криміналістичної діяльності. Виходячи з цього, можна 

припустити, що криміналістичні знання, які формувалися з початком діяльності із 

розкриття злочинів, включали широку сукупність відомостей, необхідних для 

встановлення істини. У подальшому, в процес розслідування злочинів почали 

залучатися спеціалісти, які володіли конкретними знаннями, необхідними для 

з’ясування окремих обставин злочину. Так, свого часу лікарі, а потім – судові 

лікарі стали обов’язковими учасниками у справах про посягання на життя і 

здоров’я людини. Криміналістичні знання у практиці розкриття злочинів 

обумовили необхідність використання криміналістичних засобів і методів, 

розроблених із залученням досягнень інших наук [229, c. 53]. 

Отже, в процесі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

суб’єктами спеціальних криміналістичних знань є:  
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1. Інспектори-криміналісти, старші інспектори-криміналісти, техніки-

криміналісти, а в разі утворення секторів техніко-криміналістичного забезпечення 

слідчих дій - керівники зазначених секторів, які входять до структури відповідних 

органів досудового розслідування (далі - інспектори-криміналісти) [65]; 

2. Працівники Експертної служби МВС у складі спеціалізованої пересувної 

лабораторії, які володіють спеціальними знаннями та можуть надавати 

консультації під час досудового розслідування з питань, що потребують 

спеціальних знань і навичок та залучені як спеціалісти для надання 

безпосередньої технічної допомоги сторонами кримінального провадження під 

час досудового розслідування[65]; 

3. Експерти [115]. 

До суб’єктів спеціальних не криміналістичних знань, які можуть залучатися 

в процесі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, слід 

віднести спеціалістів в галузі біології, кінології, медицини, психології, хімії та 

інших. 

Суб’єктами спеціальних не криміналістичних знань є: 

1. Свідки, які володіють спеціальними знаннями, на основі яких можна 

виявити юридично значущі обставини. 

Використання спеціальних знань свідків при розслідуванні розбоїв, 

вчинених іх проникненням у житло, є консультативна допомога окремих 

спеціалістів, наприклад психологів, педагогів, лікарів щодо особи злочинця. З 

цією метою використовується вже накопичений досвід спеціаліста з урахуванням 

особливостей обставин, що склалися, внаслідок вчиненого злочину. 

Така допомога може надаватися як в усній, так і у письмовій формі. 

Консультація є лише думкою спеціаліста, яка має орієнтуюче значення для 

ходу розслідування. Навіть викладена письмово, вона не може розглядатися як 

документ – речовий доказ, оскільки не має процесуальних гарантій достовірності 

викладених відомостей. 
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Консультація може бути підставою для прийняття тих чи інших тактичних 

рішень, але відповідальність за таке рішення несе посадова особа, яка прийняла 

його. 

2. Спеціалісти, які в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним 

кодексом України, залучаються до участі в проведенні слідчих (розшукових) дій 

для надання допомоги слідчому. 

Відповідно до ч. 1 ст. 71 Кримінального процесуального кодексу України 

спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними 

знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати 

консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Спеціаліст звертає увагу 

слідчого на обставини, що пов’язані з отриманням доказів, надає пояснення із 

спеціальних питань, що виникають в ході розслідування. 

Відповідно до чинного законодавства спеціаліст має право звертатися з 

дозволу сторони кримінального провадження із запитаннями до осіб, які беруть 

участь у проведенні слідчих (розшукових) дій; користуватися технічними 

засобами, приладами та спеціальним обладнанням; звертати увагу сторони 

кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини 

чи особливості речей і документів; знайомитися з протоколами процесуальних 

дій, в яких він брав участь, і подавати до них зауваження; одержувати винагороду 

за виконану роботу та відшкодування витрат, пов’язаних із його залученням до 

кримінального провадження; заявляти клопотання про забезпечення безпеки у 

випадках, передбачених законом. 

Процедура участі спеціаліста в слідчих (розшукових) діях та результати, 

отримані внаслідок залучення спеціаліста, фіксуються у відповідних протоколах. 

На початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, спеціалісти залучаються до участі в слідчих (розшукових) діях у таких 

випадках: 

1) якщо слідчий не володіє спеціальними знаннями і навичками, що 

необхідні при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій; 
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2) існує необхідність з тактичних міркувань доручити виконання певних дій 

саме спеціалісту. 

Тобто, в якості спеціаліста може бути залучена особа, яка, по-перше, 

володіє спеціальними знаннями, навичками; по-друге, не зацікавлена у 

результатах розслідування. 

Варто зазначити про те, слідчий на власний розсуд вирішує питання щодо 

залучення спеціаліста, керуючись своїми знаннями про обсяг та складність роботи 

під час проведення тієї чи іншої слідчої (розшукової) дії, а також про необхідність 

використання спеціальних знань. 

3) Експерти в галузі досліджуваних спеціальних знань. 

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КПК України експертом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими 

спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову 

експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження 

об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення 

кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час 

кримінального провадження і стосуються сфери її знань. 

Експерт має право: знайомитися з матеріалами кримінального провадження, 

що стосуються предмета дослідження; заявляти клопотання про надання 

додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов’язаних із проведенням 

експертизи; бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються 

предметів та об’єктів дослідження; викладати у висновку експертизи виявлені в 

ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження 

і з приводу яких йому не були поставлені запитання; ставити запитання, що 

стосуються предмета та об’єктів дослідження, особам, які беруть участь у 

кримінальному провадженні; одержати винагороду за виконану роботу та 

відшкодування витрат, пов’язаних із проведенням експертизи і викликом для 

надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є 

службовим обов’язком особи, яка залучена як експерт; заявляти клопотання про 
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забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом; користуватися іншими 

правами, передбаченими Законом України «Про судову експертизу». 

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» експертну 

діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані 

установи, а в інших випадках - також судові експерти, які не є працівниками 

зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у 

порядку та на умовах, визначених цим Законом. 

Експертами, які можуть залучатися на початковому етапі розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, є, наприклад, біологи, психологи, 

психіатри, мистецтвознавці, хіміки та інші. 

Виходячи з вищевикладеного, слід зробити висновок про те, що 

криміналістика як наука включає в себе знання як правові, так і технічні. 

Вважаємо, що спеціальні криміналістичні знання – це криміналістичні 

знання про певні наукові, правові й технічні закономірності, які 

використовуються учасниками кримінального процесу в межах їх компетенції, що 

визначена та врегульована законодавством, з метою отримання доказової 

інформації. 

На початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, отримання доказів шляхом використання спеціальних знань стає 

можливим у тому випадку, коли слідчий залучає фахівців, які володіють 

спеціальними знаннями, а саме: спеціаліста для надання технічної допомоги 

(фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для проведення 

експертизи тощо) або надання пояснень; експерта – для проведення судової 

експертизи з питань, які виникають на початковому етапі розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, і стосуються сфери його знань. Враховуючи 

специфіку вчинення розбоїв, використання спеціальних знань як 

криміналістичних, так і не криміналістичних є необхідною умовою початкового 

етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

О. В. Бишевець наголошує, що спеціальні криміналістичні знання є 

особливою галуззю спеціальних знань. Хоча криміналістика в цілому за своєю 
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природою є юридичною наукою, вона в окремій своїй частині – криміналістичній 

техніці – акумулює, перероблює, пристосовує до завдань, пов’язаних зі збиранням 

(виявленням, фіксацією та вилученням) і дослідженням доказової інформації, 

методи природничих і технічних наук, на основі чого і виникають саме техніко-

криміналістичні методи. Аналіз змісту окремих норм КПК України (ст.ст. 40, 93, 

103-107) дає підстави для висновку, що слідчий, прокурор можуть самостійно, без 

допомоги спеціалістів-криміналістів, застосовувати техніко-криміналістичні 

засоби і методи в ході проведення і фіксації процесуальних дій (фотографування, 

виявлення, фіксація і вилучення слідів злочину тощо), оскільки такі вміння 

набуваються ними у ході професійної підготовки під час навчання у юридичному 

закладі та проходження практики у правоохоронних органах. Доцільність 

безпосереднього застосування слідчим техніко-криміналістичних методів і засобів 

у проведенні процесуальної дії або залучення з цією метою спеціаліста 

визначається особою, що здійснює досудове розслідування, у кожному окремому 

випадку [19, c. 204]. 

До спеціальних криміналістичних знань належать техніко-криміналістичні 

знання, зокрема: 

- криміналістична фотографія, звуко- і відеозапис, тобто навички і вміння 

здійснення криміналістичної фото- і відеозйомки; 

- криміналістичне слідознавство, тобто навички та вміння застосовувати 

техніко-криміналістичні засоби і методи в ході збирання (пошуку, виявлення, 

фіксації, вилучення) та дослідження (попереднього, експертного) слідів людини, 

слідів знарядь, інструментів, виробничих механізмів, слідів транспортних засобів; 

- криміналістичне зброєзнавство, тобто навички та вміння застосовувати 

техніко-криміналістичні засоби і методи в ході збирання (пошуку, виявлення, 

фіксації, вилучення) та дослідження (попереднього, експертного) слідів 

застосування зброї; 

- криміналістичне документознавство, тобто навички та вміння 

застосовувати техніко-криміналістичні засоби і методи в ході збирання (пошуку, 
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виявлення, фіксації, вилучення) та дослідження (попереднього, експертного) 

різних документів, а також матеріальних слідів їх зміни; 

- криміналістичне вчення про зовнішні ознаки людини, навички та вміння 

застосовувати техніко-криміналістичні засоби і методи для фіксації зовнішнього 

вигляду людини, а також збирання і дослідження (попереднього, експертного) 

даних про зовнішній вигляд людини [19, c. 204]. 

Отже, з метою виявлення, фіксації, вилучення й дослідження слідів та 

інших об’єктів в ході кримінального провадження необхідно застосоувати 

науково-технічні засоби «загальнотехнічні пристосування і спеціально розроблені 

прилади, апарати, устаткування, інструменти, пристосування, матеріали, а також 

методи їх застосування з метою найбільш ефективного проведення досудового 

розслідування й попередження злочинів [36, c. 10]. 

Окремої уваги, на нашу думку, заслуговує той факт, що наприкінці 1980-их 

років в криміналістичній літературі почало зустрічатися поняття нетрадиційних 

методів розслідування.  

На думку деяких вчених-криміналістів, нетрадиційними методами слід 

вважати окремі прийоми та способи, що використовуються для вирішення певних 

ситуацій з метою розслідування злочинів. 

Н. І. Клименко, визначає спеціальні знання через форму нетрадиційного 

використання, поділяючи їх на нетрадиційні криміналістичні знання, нетрадиційні 

спеціальні знання та психоенергетичні знання [71, c. 96]. 

В. Ю. Калугін зазначає про те, що нетрадиційні знання можна умовно 

поділити на три групи: 

1. Нетрадиційні знання, які вже використовуються в розслідуванні, але ще 

не набули достатнього розвитку та визнання в теорії криміналістики. 

2. Нетрадиційні спеціальні знання сучасних природничих, технічних і 

суспільних наук, які є перспективними для застосування та використання в 

практиці розслідування. 

3. Нетрадиційні психоенергетичні знання [67, c. 197]. 
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На думку С. Г. Качуріна, нині реально й ефективно можна розглядати та 

використовувати в криміналістиці лише дві перші групи знань, оскільки, на 

відміну від нетрадиційних психоенергетичних знань, вони є більш науково 

обґрунтованими, дослідженими та соціально адаптованими протягом певного 

часу [68, c. 302-311]. 

Вчені криміналісти третю групу зараховують до парапсихологічних явищ, 

тобто тієї галузі досліджень, яка вивчає незвичайні явища психіки людини й 

концентрує в собі питання та проблеми психології, медицини, фізики, біології, 

філософії тощо. Сьогодні практичне застосування таких методів, які не набули 

достовірного наукового пояснення та обгрунтування таких процесів 

спеціалістами, які могли б їх застосовувати не представляється можливим. 

З цього приводу О. Р. Росинська обгрунтовано вказує про те, що початок 

використання практично будь-якого нового нетрадиційного методу в 

криміналістиці та судовій експертизі, як правило, викликає сумніви щодо його 

наукового обґрунтування, і противники будують свої заперечення на явних 

помилках його використання. Проте в міру заглиблення та інтеграції знань у 

сферу розкриття та розслідування злочинів ці засоби і методи перетворюються, 

розробляються нові «власно криміналістичні» методики застосування, вивчаються 

їх можливості у сфері доказування. З плином часу вони перестають називатися 

нетрадиційними та стають невід’ємною частиною криміналістики [25, c. 121]. 

Ми вважаємо, що використання нетрадиційних спеціальних знань щодо 

отримання доказів є, по-перше, поняттям науково необгрунтованим; по-друге, 

отримана інформація в результаті застосування нетрадиційних спеціальних знань 

не містить доказової інформації; по-третє, критерієм допустимості такої 

інформації може бути її орієнтуюче значення лише в сукупності з іншими 

доказами. 

Таким чином можна зробити висновок, що спеціальні знання - це відомості, 

які не мають масового поширення, які здобуваються в результаті цілеспрямованої 

професійної підготовки, досвіду практичної роботи в певній галузі й являють 
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собою систему знань про певні об’єкти, явища і закономірності, що 

досліджуються відповідною галуззю науки. 

На нашу думку, спеціальні знання, які застосовуються на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, слід поділити на 

кримміналістичні й не криміналістичні. 

Суб’єктами криміналістичних знань є інспектори-криміналісти, старші 

інспектори-криміналісти, техніки-криміналісти; працівники Експертної служби 

МВС у складі спеціалізованої пересувної лабораторії; експерти; а не 

криміналістичних – свідки, які володіють спеціальними знаннями, на основі яких 

можна виявити юридично значущі обставини; спеціалісти, які в порядку, 

передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, залучаються до 

участі в проведенні слідчих (розшукових) дій для надання допомоги слідчому; 

експерти в галузі досліджуваних спеціальних знань. 

 

 

 

 

3.2. Особливості залучення спеціаліста на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло 

 

Здійснення кримінального судочинства передбачає необхідність 

використання спеціальних знань обізнаних осіб. Розуміння обізнаних осіб 

(обізнаних людей) було надано в Статуті кримінального судочинства 1864 р. У ст. 

325 Статуту зазначено, що обізнані люди запрошуються у тих випадках, коли для 

такого розуміння обставин, що зустрічається у справі, необхідні спеціальні 

відомості або досвід у науці, мистецтві, ремеслі, промислі чи якому-небудь 

занятті. Стаття 326 Статуту визначає, що як обізнані люди можуть бути запрошені 

лікарі, фармацевти, професори, вчителі, техніки, художники, ремісники, 

скарбники та особи, які тривалими заняттями в межах якої-небудь служби або 

частини набули особливої досвідченості [63, c. 118]. 
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Особливе місце серед суб’єктів протидії злочинності належить фахівцям, 

які володіють спеціальними знаннями. Вивчення практики використання 

спеціальних знань під час розслідування злочинів свідчить про їх важливе 

значення в одержанні доказів у кримінальному провадженні і все більш широке їх 

застосування учасниками процесу [229, c. 47]. 

Відповідно до ч. ст. 71 КПК України спеціалістом у кримінальному 

провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками 

застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час 

досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок [115]. 

Слід зазначити, що спеціальними слід вважати знання, вміння та навички у 

певній галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, набуті суб’єктом у процесі 

його практичної діяльності, шляхом спеціальної підготовки чи професійного 

досвіду. 

Практично спеціаліст може залучатися до участі в будь-якій слідчій дії, за 

виключенням допиту дорослих осіб, які не страждають якими-небудь 

функціональними дефектами органів почуттів, мовлення чи психіки і які дають 

показання на мові кримінального провадження. В інших випадках і при допиті 

може брати участь спеціаліст: педагог, психолог, психіатр, особа, яка розуміє 

знаки глухонімих та інші. Участь спеціаліста в таких слідчих (розшукових) діях, 

як обшук, слідчий експеримент, дозволяє своєчасно отримати роз’яснення по: 

виникаючим спірним питанням, що потребують професійних знань; правильній 

характеристиці тих чи інших дій злочинця (злочинців), його психологічних 

особливостей; визначенню властивостей виявлених предметів. Сприяння 

спеціаліста може полягати у провадженні відеозапису і фотозйомки, в роботі з 

мікрооб’єктами і запаховими слідами, у сприянні при складанні планів і схем 

місця події тощо [88, c. 385]. 

Залучення спеціаліста на початковому етапі розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, є однією із процесуальних форм 

використання спеціальних знань в ході розслідування даного злочину, тобто 
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спеціаліст залучається до проведення процесуальних дій для надання 

безпосередньої технічної допомоги, а саме: фотографування, складення схем, 

планів, креслень, відбору зразків для проведення експертизи тощо сторонами 

кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час 

судового розгляду [115].  

Наприклад, в якості спеціаліста залучається психолог, педагог або лікар для 

проведення допиту неповнолітньої особи, яка ймовірно вчинила розбій, під час 

виявлення у потерпілого чи підозрюваного тілесні ушкодження обов’язково 

залучається судово-медичний експерт, що також мають процесуальний статус 

спеціаліста, під час огляду місця події – інспектор-криміналіст, працівники 

Експертної служби МВС у складі спеціалізованої пересувної лабораторії, кінолог 

із службовим собакою, біологи, хіміки, трасологи та інші. 

Варто зазначити про те, що спеціаліст не є суб’єктом доказування. В його 

компетенції зауважувати на окремих обставинах і надавати пояснення щодо 

спеціальних питань, що виникають в ході розслідування. Під час надання таких 

пояснень та консультацій, спеціаліст не повинен виходити за межі своєї 

компетенції. 

Консультації, що надають осіб, які володіють спеціальними знаннями, 

традиційно використовуються під час розслідування злочинів, але дана форма 

використання спеціальних знань визнавалася непроцесуальною, а її результати не 

знаходили відображення в матеріалах кримінального провадження. У чинному 

КПК України використання спеціальних знань у формі отримання консультацій та 

пояснень спеціаліста набуло законодавче закріплення. Відповідно до ст. 71 КПК 

України спеціаліст у кримінальному провадженні виконує дві допоміжні функції: 

перша пов’язана із наданням безпосередньої технічної допомоги із збирання 

(формування) доказів, друга – у наданні «консультацій з питань, що потребують 

спеціальних знань і навичок» [226, c. 43]. 

До участі в слідчих (розшукових) діях можуть залучатися криміналістична, 

автотехнічна, вибухотехнічна чи пожежотехнічна пересувні лабораторії. Рішення 

про залучення пересувних лабораторій приймається начальником головного 



159 

 

управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі, на транспорті, його першим заступником - 

начальником слідчого управління (відділу), начальником НДЕКЦ або особами, які 

виконують їх обов’язки. 

Враховуючи специфіку вчинення розбоїв із проникненням у житло, слід 

вказати, що на початковому етапі розслідування даного злочину існує 

необхідність у залученні спеціалістів різних профілів, а саме техніко-

криміналістичного забезпечення, балістичного, хімічного, біологічного, судово-

медичного та інших. 

Особлива необхідність у залученні інспекторів-криміналістів та працівників 

Експертної служби МВС у складі спеціалізованої пересувної криміналістичної 

лабораторії на початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із 

проникненням у житло, виникає при огляді місця події, що, як правило, 

проводиться до внесення відомостей в ЄРДР, оскільки потрібно виявити, 

вилучити та зафіксувати сліди вчинення злочину, що залишились на місці 

вчинення розбоїв. 

Варто звернути особливу увагу на те, що розслідування та розкриття 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, необхідно здійснювати в 

максимально короткий строк, оскільки існує тенденція до зростання кількості 

вчинених розбоїв. Досягненню цієї мети сприяє оперативна перевірка слідової 

інформації, що вилучається під час проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій, по відповідним криміналістичним облікам. У той же час, ефективність 

функціонування криміналістичних обліків є явно недостатньою, оскільки в 2017 

році проведено 51,7 тис. перевірок за криміналістичними обліками, що на 11 % 

менше, ніж у 2016 році, з яких лише 7,4 тис. виявилися результативними, що на 

25,6 % менше, ніж торік. 

Відповідно до Інструкції з організації функціонування криміналістичних 

обліків експертної служби МВС, затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 № 

390, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2009 року за № 
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963/16979) криміналістичні обліки функціонують на базі науково-дослідних 

експертно-криміналістичних центрів МВС. 

Однак, у Положенні про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ 

України, затвердженому наказом МВС від 03.11.2015 № 1343, зареєстрованому у 

Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1390/27835, функція ведення 

криміналістичних обліків у Експертної службі МВС відсутня. 

У той же час відповідно до статті 26 (Формування інформаційних ресурсів 

поліцією) Закону України «Про Національну поліцію» на поліцію покладено 

завдання щодо забезпечення збирання і накопичення мультимедійної інформації 

(фото, відео-, звукозапис) та біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК) під 

час наповнення баз (банків) даних, що входять до єдиної інформаційної системи 

Міністерства внутрішніх справ України, відносно осіб, затриманих за підозрою у 

вчиненні правопорушень. 

Водночас, 20 грудня 2017 року Конституційним Судом України відкрито 

конституційне провадження у справі за конституційним поданням 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності 

Конституції України указаних положень Закону України «Про Національну 

поліцію» стосовно дозволу поліції забезпечувати збирання, накопичення 

біометричних даних у вигляді зразків ДНК. Указані проблеми щодо 

законодавчого урегулювання функцій правоохоронних органів щодо збору і 

накопичення даних про особу пов’язаний із набуттям чинності для України з 

01.01.2011 Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних. 

Крім того, не повній мірі законодавчо врегульовані питання використання 

деяких персональних даних у діяльності поліції, визначені у Рекомендаціях 

Кабінету Міністрів Ради Європи № R(87)15 від 17.09.1987 (щодо збору та 

зберігання поліцією персональних даних) та № R(92)1 від 10.02.1992 (щодо 

використання зразків ДНК). 

Слід зазначити, що Верховною Радою України неодноразово розглядалося 

питання щодо законодавчого урегулювання питань здійснення дактилоскопічного 
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обліку (проекти Законів України «Про ідентифікацію людини шляхом 

дактилоскопії», унесений народним депутатом України Тищенком О. І. (реєстр № 

9732 від 18.01.2012) та «Про дактилоскопію», унесений народними депутатами 

України Синенко С. І. і Кириченком М. О. (№ 47001 від 17.06.1999). У той же час, 

вказані законопроекти не були підтримані. 

Крім того, чинними нормативними актами передбачено направлення 

об’єктів (їх копій, зображень) для перевірки за криміналістичними обліками 

тільки після проведення їх експертних досліджень, натомість, як свідчить 

практика, з урахуванням навантаження працівників експертних установ, з 

моменту вилучення слідової інформації до моменту отримання результату 

перевірки за криміналістичними обліками проходить значний проміжок часу, 

зазвичай нерідко декілька тижнів чи близько місяця, внаслідок чого втрачається 

можливості розкриття по «гарячих» слідах. Крім цього у зв’язку з внесенням змін 

до ст. 242 КПК України з 15.03.2018 експертиза проводиться лише за ухвалою 

слідчого судді чи суду про дорученням провести експертизу, що на практиці 

призвесло до затягування строків призначення та отримання результатів 

перевірок. 

Також слід звернути увагу на деякі інші проблемні питання щодо 

проведення перевірок слідової інформації за відповідними обліками 

організаційного характеру. Так, згідно із розкладом роботи підрозділів НДЕКЦ 

МВС України субота, неділя та святкові дні є вихідними днями. У разі, коли 

необхідність термінової перевірки слідів за криміналістичними обліками припадає 

на ці вихідні дні, втрачається час для оперативного отримання інформації та 

розкриття злочину по «гарячих слідах». В окремих випадках відсутність 

можливості здійснення термінової перевірки слідів за криміналістичними 

обліками призводить до вчинення нових розбоїв. 

При затриманні особи за підозрою у вчиненні розбоїв нерідко виникає 

необхідність термінового встановлення чи підтвердження особи злочинця за 

допомогою дактилоскопічного обліку, адже він може не мати документів, що 

підтверджують особу, а також може представитися чужим ім’ям. У таких 
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випадках працівники поліції вимушені дактилоскопіювати особу, спрямувати 

запит на перевірку до НДЕКЦ та чекати на відповідь, внаслідок чого може 

затягнутися час для прийняття того чи іншого процесуального рішення. Особливо 

актуальною ця проблема постає перед працівниками територіальних 

(відокремлених) підрозділів поліції, адже перевірки проводяться за місцями 

розташування НДЕКЦ в обласних центрах. 

Зважаючи на вищезазначене, є доцільним здійснення перевірки слідової 

інформації за криміналістичними обліками також і Національною поліцією 

України. 

Слід також взяти до уваги і те, що для належної та якісної перевірки 

слідової інформації за відповідними обліками необхідно володіти спеціальними 

знаннями та навичками у сфері криміналістики. Згідно із статтею 71 КПК України 

спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними 

знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати 

консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Такими спеціалістами у 

сфері криміналістики в системі Національної поліції України є працівники 

підрозділів криміналістичного забезпечення слідчих управлінь ГУНП, більшість з 

яких до реформування експертної служби у 2015 році працювали у Науково-

дослідних експертно-криміналістичних центрах при ГУМВС України, проходили 

відповідне навчання, мали допуски для проведення експертних досліджень, 

проводили експертні дослідження за різними напрямками. 

Враховуючи вищезазначене, ми пропонуємо створити єдину Національну 

базу даних ДНК, залучивши фахівців Національної поліції до перевірки слідів 

(об’єктів) за криміналістичними обліками, шляхом підготувки проектів 

нормативних актів з питань здійснення Національною поліцією функції з 

наповнення баз (банків) даних, визначених у пункті 7 частини першої статті 26 

Закону України «Про Національну поліцію» щодо забезпечення збирання, 

накопичення мультимедійної інформації (фото, відео-, звукозапис) та 

біометричних даних (дактилокартки, зразки ДНК) відповідно до Рекомендацій 
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Кабінету Міністрів Ради Європи № R(87)15 від 17.09.1987 та № R(92)1 від 

10.02.1992 р. та опрацювати питання щодо організації централізованої перевірки 

фахівцями поліції слідів пальців рук, вилучених під час оглядів місць подій, на 

першому етапі з використанням потужностей ДАКТО-2000 Департаменту 

інформатизації МВС України. 

Також пропонуємо забезпечити можливість ведення зазначеного обліку в 

Національній поліції шляхом створення окремого підрозділу та опрацювати 

алгоритм відбору ДНК зразків у осіб затриманих у порядку ст.ст. 188-192, 207-213 

КПК України з подальшим направленням до підрозділів Експертної служби МВС 

для виділення ДНК профілю з наступним поміщенням його до порталу 

Національної поліції відповідно до чого спільно з ДІАП розробити пошукову 

систему на порталі Національної поліції. 

Необхідно уможливити отримання балістичних ідентифікаційних систем 

типу ТАІС для створення кустарних місць вводу стріляних куль та гільз 

вилучених з місць вчинених розбоїв. Крім цього потребує вирішення питання 

контрольного відстрілу зброї. 

Важливого значення набуває організація автоматичної ідентифікації 

зовнішності та голосів і мовлення осіб, що передають повідомлення (у тому числі 

завідомо неправдиві) про загрозу безпеці громадян та інші суспільно небезпечні 

діяння. 

 

 

 

 

3.3. Особливості залучення експерта на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України 

експертом є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними 

знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на 



164 

 

проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і 

процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального 

правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального 

провадження і стосуються сфери її знань [115]. 

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими 

експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку 

з досліджуваних питань [151]. 

Судово-експертну діяльність здійснюють: 

- атестовані судові експерти, які є співробітниками державних 

спеціалізованих судово-експертних установ (є фахівцями державних 

спеціалізованих установ), що проводять експертизи згідно зі своїм посадовим 

обов’язком. 

- атестовані судові експерти, які не є працівниками державних 

спеціалізованих судово-експертних установ (не є фахівцями державних 

спеціалізованих установ). Такі експерти проводять ті ж судові експертизи, що й 

експерти державних спеціалізованих установи, за винятком криміналістичних, 

судово-медичних і судово-психіатричних експертиз; 

- фахівці з відповідних галузей знань, яких залучають для проведення 

деяких видів експертиз, що не здійснюються виключно державними 

спеціалізованими установами (або фахівці з відповідних галузей знань, які 

проводять експертизи, не передбачені в державних спеціалізованих установах.). 

Судовими експертами можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу 

освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли 

відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства 

юстиції України, знають законодавство України про судову експертизу та 

методичні вимоги і практику їх застосування за відповідною експертною 

спеціальністю, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної 

спеціальності (ст. 10 Закону України «Про судову експертизу», п. 4 Положення 

про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів). Цим особам 

видають Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта і їхні дані 
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вносять до Державного реєстру атестованих судових експертів Міністерства 

юстиції України. Свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта 

засвідчує компетентність обізнаної особи у вирішенні певного кола питань 

судової експертизи і надає право проведення відповідних експертиз. 

Права, обов’язки й відповідальність експерта регламентовані КПК України, 

Законом України «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень. 

Судова експертиза є найбільш досконалою та результативною формою 

використання спеціальних знань у кримінальному процесі. В ході провадження 

об’єм використання їх можливостей визначається рядом факторів, у числі яких: 

- зміст та особливості доказування в провадженнях за цими 

кримінальними правопорушеннями; 

- загальні вимоги кримінального процесуального закону, що 

встановлюють коло обставин, для встановлення яких при розслідуванні вбивств 

призначення та проведення судових експертиз є обов’язковим; 

- зміст конкретних доказових фактів, встановлення яких можливе за 

рахунок проведення судових експертиз на певному етапі досудового 

розслідування в конкретних слідчих ситуаціях; 

- типові та індивідуальні характеристики об’єктів судово-експертних 

досліджень; 

- реальні можливості судово-експертних установ з проведення експертиз 

того чи іншого виду; 

- рівень професійної підготовки посадових осіб, які здійснюють 

провадження, що відображує володіння ними питаннями використання судово-

експертних можливостей в розслідуванні вбивств, вчинених із застосуванням 

вогнепальної зброї та здатних реалізувати ці можливості в існючих умовах 

експертного забезпечення правоохоронної діяльності [24, c. 202]. 

Відповідно до Закону України «Про судову експертизу» судовою 

експертизою є дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, 
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мистецтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з 

питань, що є або будуть предметом судового розгляду [151]. 

Проведення судової експертизи являє собою процес діяльності обізнаної 

особи, здійснення дослідження, яке потребує звернення до спеціальних знань [63, 

c. 118]. 

М. Г. Щербаківський виділяє два рівні експертного дослідження: 

емпіричний та теоретичний. На еспіричному рівні виявляються ознаки й 

властивості представлених на експертизу об’єктів. На теоретичному рівні з 

використанням спеціальних знань отримані резульати дослідження 

роз’яснюються, інтерпретуються й покладаються в основу обгрунтування 

висновків. Без теоретичного роз’яснення й оцінки даних, отриманих в ході 

дослідження, висновок експерта не буде джерелом доказів. Дослідження 

передбачає отримання таких нових фактичних даних, які до цього слідчому не 

були відомі і які в інший спосіб (наприклад, показаннями свідків) встановити 

неможливо [225, c. 16]. 

Важливою процесуальною формою використання спеціальних знань в 

кримінальному провадженні є судова експертиза, сутність якої полягає в аналізі 

по завданню слідчого (суду) обізнаною особою – експертом наданих в його 

розпорядження матеріальних об’єктів (речових доказів), а також різних 

документів (у тому числі, протоколів слідчих дій) з метою встановлення 

фактичних даних, що мають значення для правильного вирішення справи. За 

результатами дослідження експерт складає висновок, який є одним із 

передбачених законом доказів [88, c. 385]. 

Експерт повинен виходити з таких загальних положень: об’єктивності, 

повноти та всебічності дослідження; його законності і своєчасності; 

цілеспрямованості і плановості; безпосередності дослідження об’єктів 

експертизи; процесуального оформлення її результатів [95, c. 266]. 

Виходячи з зазначеного можна зробити висновок, що традиційно судові 

експертизи діляться на дві групи: криміналістичні та некриміналістичні. 
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До групи криміналістичних експертиз відповідно до «Інструкції про 

призначення та проведення судових експертих та експертних досліджень» 

віднесені: почеркознавчі, авторознавчі експертизи, технічна експертиза 

документів, балістична, трасологічна, фототехнічна, експертиза відео та 

звукозапису, вибухотехнічна, експертиза матеріалів, речовин та виробів тощо. 

До групи некриміналістичних експертиз слід віднести інженерно-технічну 

експертизу, економічну, товарознавчу, мистецтвознавчу, експертизу у сфері 

інтелектуальної власності, психологічну, екологічну тощо. 

Судові експертизи за процесуальними ознаками розподіляються на такі 

категорії: первинна, додаткова, повторна, комісійна та комплексна судові 

експертизи [139, c. 55]. 

Первинною є експертиза, якщо об’єкт досліджується вперше. Первинна 

експертиза залежно від вирішуваних завдань, складності та кількості об’єктів 

дослідження може проводитись як одноосібно, так і декількома експертами (тобто 

може бути комісійною або комплексною). 

Додаткова експертиза призначається щодо об’єкта, який досліджувався 

первинною експертизою, у випадках, якщо необхідно провести дослідження 

додаткових матеріалів, які не були надані експертові під час проведення 

первинної експертизи, або вирішити додаткові питання щодо досліджуваних 

раніше об’єктів. 

Додаткова експертиза доручається тому самому або іншому експертові 

(експертам). У документі про призначення додаткової експертизи повинні бути 

наведені мотиви її призначення. У разі призначення додаткової експертизи 

судовому експерту надається висновок первинної (попередньої) експертизи. 

Повторна експертиза призначається у разі необхідності дослідження тих 

самих об’єктів і вирішення тих самих питань у випадках, якщо в результаті 

проведення первинної експертизи судовий експерт не надав вичерпних відповідей 

на всі поставлені питання, не дослідив усі надані йому об’єкти, а усунути 

неясність і неповноту дослідження шляхом допиту експерта (надання пояснень) 

неможливо; якщо висновок експерта визнано необґрунтованим або таким, що 
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суперечить іншим матеріалам кримінального провадження чи таким, що 

виконаний з порушенням чинного законодавства України. 

Повторна експертиза обов’язково доручається іншому експерту чи іншим 

експертам. У документі про призначення повторної експертизи (залучення 

експерта) повинні бути наведені мотиви незгоди з результатами первинної 

експертизи і їх обґрунтування. У разі призначення повторної експертизи судовому 

експерту має бути наданий висновок первинної експертизи. 

У випадку, якщо експертиза призначається за декількома підставами, одні з 

яких є підставою для проведення додаткової експертизи, а інші – повторної, то 

така експертиза проводиться за правилами повторної експертизи. 

Комісійна експертиза проводиться не менше ніж двома екпертами з одного 

напряму знань (однієї експертної спеціальності). Члени комісії спільно аналізують 

отримані результати та у разі відсутності розбіжностей, складають загальний 

висновок або повідомлення про неможливість надання висновку. За наявності 

розбіжностей, експерт, не згодний із висновками інших членів комісії, формулює 

свою думку окремо або надає окремий висновок. 

Комплексна експертиза проводиться у випадках, якщо для вирішення 

питання потрібні спеціальні знання в різних галузях науки, техніки, мистецтва 

тощо, або в різних напрямах однієї галузі знань. Проведення комплексної 

експертизи доручається не менші ніж двом експертам – фахівцям у різних галузях 

знань. 

Комісії експертів проводить комплексну експертизу, виходячи з компетенції 

кожно із її членів, про що зазначається у висновку, і формулює загальний 

висновок. За наявності розбіжностей між думками експертів кожний з них 

викладає висновок за результатами проведених ним досліджень, а з питання, 

поставленого на вирішення косплексної експертизи, може бути наданий загальний 

висновок про неможливість його вирішення із зазначенням причин. Організація 

косплексної експертизи, проведення якої доручено державній спеціалізованій 

експертній установі, покладається на її керівника. 
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До проведення комплексних експертиз, із урахуванням обмежень, 

установлених законодавством України, крім працівників державних 

спеціалізованих експертних установ, за рішенням уповноваженої особи (органу), 

можуть залучатися також й інші фахівці з відповідних галузей знань, які під час 

виконання судової експертизи набувають статусу судового експерта з 

поширенням на них відповідних прав і обов’язків. У випадках, якщо проведення 

комплексної експертизи доручається декільком державним спеціалізованим 

експертним установам, у документі про призначення експертизи (залучення 

експерта) указується, яка з них є провідною (тією, що організує і координує 

проведення експертизи). Керівник провідної установи визначає голову комісії. На 

голову комісії покладаються функції з організації проведення комплексної 

експертизи. Під час проведення комплексної експертизи голова комісії роз’яснює 

її членам їх компетенцію в процесі проведення досліджень і не має будь-яких 

переваг перд іншими членами експертної комісії. Якщо провідна установа не 

вказана, то вона призначається за узгодженням між керівниками державних 

спеціалізованих експертних установ, яким доручено проведення комплексної 

експертизи, а коли згоди не досягнуто, провідна установа визначається 

уповноваженою особою (органом), яка її призначила. 

З урахуванням специфіки вчинення розбоїв із проникненням у житло на 

початковому етапі розслідування, як правило, експертизами, що призначаються 

найчастіше є: 

1. З групи криміналістичних експертиз: балістична, трасологічна, 

дактилоскопічна, одорологічна, експертиза матеріалів, речовин та виробів, 

експертиза відео та звукозапису та інші. 

2. З групи некриміналістичних експертиз: генетична, мистецтвознавча, 

комп’ютерно-технічна, фототехнічна, інженерно-технічна, судово-медична та 

інші. 

Наприклад, судово-медична експертиза особи призначається для 

встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, способу і часу їх нанесення, 

визначення знаряддя, яким ушкодження були нанесені, а судово-медична 
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експертиза речових доказів – подібності або розбіжності групи крові, інших 

виділень організму, а також волосся, мікросліди епітелію тощо, вилучених з місця 

події [156, c. 183]. 

 У цьому контексті переконливою є думка В. В. Пясковського, який слушно 

знаначає, що судово-медична експертиза зазвичай проводиться у тих випадках, 

коли у потерпілого або кого-небудь з підозрюваних виявлені тілесні ушкодження. 

Судово-медичний експерт може встановити характер, ступінь тяжкості та 

наслідки тілесних ушкоджень, які були заподіяні потерпілому, а також знаряддя, 

механізм та давність заподіяння. У ряді випадків така експертиза може надати 

слідчому допомогу у з’ясуванні дійсного механізму нападу. Так, зокрема, судово-

медичний експерт шляхом дослідження ушкоджень на тілі та одязі потерпілого 

може встановити в якому положенні знаходився останній в момент заподіяння 

йому ушкоджень, чи не міг потерпілий заподіяти собі ці ушкодження сам і т.п. 

[96, c. 502]. 

Окрім традиційної судово-медичної експертизи, залежно від слідчої ситуації 

та необхідності встановити конкретні обставини і з’ясувати окремі питання у 

справах цієї категорії можуть бути призначені також трасологічна, судово-

хімічна, біологічна та інші види судових експертиз [73, c. 679]. 

Трасологічна експертиза, в свою чергу, передбачає виконання діагностики 

та ідентифікації щодо вилучених на місці вчинення розбоїв слідів взуття, знарядь 

зламу, протекторів шин автомобілів тощо. 

Наприклад, на вирішення трасологічної експертизи слідів взуття можуть 

бути поставлені такі питання: чи придатні для ідентифікації сліди взуття, вилучені 

з місця події? який механізм утворення слідів взуття? взуттям якого типу 

(чоловіче, жіноче, фасон, модель), виду залишені сліди на місці події, які його 

характерні ознаки (розмір, ступінь зношування тощо)? одним чи різним взуттям 

залишені сліди, вилучені на місці події? який орієнтовно зріст людини, яка 

залишила сліди взуття? чи не залишені сліди, виявлені на місці події, взуттям, що 

представлене на дослідження [156, c. 184]? 
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Проведення судово-балістичної експертизи допомагає встановити 

приналежність предмета, вилученого на місці вчинення розбоїв, до вогнепальної 

зброї, спосіб виготовлення, чи була стріляна куля чи гільза з конкретного зразка 

зброї, щ обув наданий на дослідження. 

Балістична експертиза дає відповіді на питання: чи є наданий на 

дослідження предмет вогнепальною зброєю? Якщо так, то до якого виду, системи, 

моделі належить ця зброя? який калібр має ця зброя? який спосіб виготовлення 

зброї? чи справна ця зброя і чи придатна вона до стрільби? чи можливий постріл з 

наданої на дослідження зброї без натискання на спусковий гачок? тощо [156, c. 

184]. 

Експертиза холодної зброї вирішує такі питання: чи є наданий на 

дослідження предмет холодною зброєю, якщо так, то то до якого виду холодної 

зброї він належить? яким способом виготовлений цей предмет? чи є предмет, 

вилучений у конкретної особи, заготовкою до виготовлення холодної зброї? чи 

залишений слід на об’єкті, представленому на дослідження, холодною зброєю, 

вилученою у підозрюваного? тощо [156, c. 184]. 

Головним завданням грунтознавчої експертизи є: виявлення на предметах-

носіях мікронашарувань (часток) грунтового походження, визначення їх природи, 

а також встановлення спільної родової (групової) належності з даними зразками; 

установлення походження грунту на предметах-носіях з певної ділянки місцевості 

(іншого місця грабежу чи розбою); установлення механізму утворення грунтових 

нашарувань [156, c. 184]. 

Судово-хімічному дослідженню підлягає також одяг підозрюваного, якщо 

на ньому виявлені забруднення або інші сліди, що могли бути утворені у 

результаті перебування на місці вчинення нападу. У таких випадках разом з 

одягом підозрюваного як порівняльні зразки на експертизу направляються зразки 

відповідних мікрооб’єктів (пилу, тютюну, лакофарбових матеріалів, штукатурки 

та інших речовин, вилучених з місця події) [96, c. 503]. 

Судово-мистецтвознавча експертиза – це багаторівневе комплексне 

дослідження графіки, живопису, скульптури, архітектури, декоративно-
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прикладного мистецтва, яке спираючись на стиль, іконографію, сюжет, техніку, 

спрямоване на вирішення ідентифікаційних, діагностичних і класифікаційних 

завдань [158, c. 432-435]. 

До числа об’єктів мистецтвознавчої експертизи належать предмети 

антикваріату та твори мистецтва, а саме монументального та станкового 

живопису, графіки, декоративно-ужиткового мистецтва, пам’ятки архітектури, 

скульптури, дрібної пластики, музичні інструменти, нотна література, друкована 

продукція, аудіо- та відеозаписи, фотографія. 

Об’єктами судової мистецтвознавчої експертизи є предмети матеріального 

світу – носії інформації про факти, що мають значення для розслідування і 

вирішення справи по суті, – виготовлені або перероблені людиною за певним 

задумом з метою впливу на особу глядача через його сприйняття, про які 

передбачається, що вони є твором мистецтва або, принаймні, мають певну 

художню, культурну чи історичну цінність. З усіх можливих підстав для 

класифікації цих об’єктів метою цього дослідження найбільше відповідає спосіб 

матеріального втілення змісту – слово, звук, зображення або їх комбінації, 

відповідно до якого вони поділяються на літературні, музичні, образотворчі твори 

або твори синтетичної природи. Подальша класифікація об’єктів усередині 

кожної з груп можлива в залежності від матеріалів, що використовуються для їх 

виготовлення, і матеріальних носіїв [211, c. 423]. 

Основними завданнями мистецтвознавчої експертизи є: проведення 

атрибуції твору (встановлення автора твору, періоду створення роботи, 

приналежність до певної школи тощо); визначення художнього рівня, історичного 

значення, культурної цінності та стану твору; визначення оціночної або страхової 

вартості твору; визначення відповідності продукції вимогам законодавства про 

захист суспільної моралі [192, c. 159].  

Судово-психіатрична експертиза призначається органами досудового 

розслідування та суду і проводиться за їх відповідним рішенням з метою відповіді 

на питання, що виникають під час провадження адміністративних, кримінальних 

та цивільних справ з приводу психічного стану особи [150]. 
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Судово-психіатрична експертиза:  

а) підозрюваних (обвинувачених) з метою вирішення таких питань: 

1) чи страждав підозрюваний (обвинувачений) під час інкримінованого 

йому діяння (діянь) психічним розладом, внаслідок якого він не міг у той період 

усвідомлювати свої дії або керувати ними; 

2) до якої категорії хворобливих станів належить даний психічний розлад – 

хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, 

недоумства, іншого хворобливого стану психіки; 

3) чи страждає підозрюваний (обвинувачений) у даний час психічною 

хворобою, що позбавляє його можливості усвідомлювати свої дії або керувати 

ними; якщо так, то коли почалася ця психічна хвороба; 

4) чи потребує підозрюваний (обвинувачений) застосування до нього 

примусових заходів медичного характеру, якщо так, то яких саме; 

5) чи страждає підозрюваний (обвинувачений) на хронічний алкоголізм або 

наркоманію; 

б) свідків і потерпілих з метою вирішення таких питань: 

1) чи здатний свідок (потерпілий) за своїм психічним станом правильно 

сприймати факти, що мають доказове значення, і давати показання про них; 

2) чи страждав потерпілий психічним захворюванням у період 

протиправного діяння; 

3) чи міг потерпілий за своїм психічним станом розуміти характер і 

значення протиправних дій, скоєних проти нього, та чинити опір; 

4) чи страждає потерпілий у даний час психічним захворюванням; якщо так, 

то чи не виникло воно внаслідок протиправних дій, скоєних проти нього [24, c. 

215]? 

До критеріїв призначення судово-психіатричної експертизи відносяться: 

- відомості про те, що особа перебувала або перебуває під наглядом 

психоневрологічного або наркологічного диспансеру, або перебувала на лікуванні 

в психіатричному або наркологічному лікувальному закладі, визнавалась по 
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іншому провадженню неосудною та знаходилась на примусовому лікуванні, має 

інвалідність по психічному захворюванню; 

- відомості про перенесені захворювання головного мозку (черепно-

мозкові травми, менінго-енцефаліти, порушення мозкового кровообігу тощо) або 

тяжкі соматичні захворювання, які супроводжуються психічними порушеннями 

[52]. 

Судово-психологічна експертиза призначається в тих випадках, коли для 

вирішення певних питань необхідні спеціальні знання в галузі психології. 

Судово-психологічна експертиза у більшості випадків має проводитися у 

складі експертної комісії (не менше 2-3 фахівців), що пов’язано із складністю 

об’єкта дослідження – психіки людини. Зокрема, при необхідності дослідження 

психіки неповнолітніх доцільним є запрошення фахівців у галузі дитячої та 

юнацької психології; психіки людей похилого віку – фахівців-геронтопсихологів 

та ін. [26, c. 651]. 

Окремої уваги заслуговує криміналістична поліграфологія, що являє собою 

інструментальний метод діагностики емоційної напруги і встановлення 

психофізіологічного стану випробовуваного, метод «детекції брехні» з допомогою 

поліграфа, «поліграфний метод», тестування (опитування) випробовуваного 

(підозрюваного) – сучасна інформаційна технологія для отримання інформації, 

криміналістично значимої під час розслідування кримінальних правопорушень в 

умовах конфліктного протистояння в ході встановлення істини у кримінальному 

провадження, під час якого спеціаліст-поліграфолог оцінює психофізіологічні 

реакції опитуваної особи на ті чи інші стимули, виносить судження про їх 

суб’єктивну значимість, що свідчать про наявність у пам’яті людини ідеальних 

слідів певної події або її окремих складових (виявлення таких слідів може 

слугувати підставою для вирішення питання про приховування опитуваним 

інформації про розслідувану подію. На думку науковців, достовірність 

відомостей, отримуваних досвідченим фахівцем перевищує 90 %, а під час 

застосування методики виявлення приховуваної інформації (непрямий метод) у 
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випадку непричетності опитуваного суб’єкта до інкримінованого діяння 

достовірність наближається до 100 % [86, c. 159]. 

Варто зазначити про те, що невербальна інформація не має доказового 

значення, але цілеспрямоване сприйняття, правильна інтерпретація і грамотне 

використання отриманих невербальних сигналів є важливою умовою досягнення 

позитивних результатів не тільки кожної слідчої дії, а й усього судочинства в 

цілому. Спостерігаючи за своїм процесуальним співрозмовником в ході 

проведення тієї чи іншої слідчої дії, слідчий на підставі сприйняття і осмислення 

його вербальної та невербальної комунікації збирає не тільки дані для протоколу. 

Важливо відзначити, що він отримує багато інформації про самого 

співрозмовника, предмет слідчої дії та інших обставин, які залишаються за 

межами процесуального документа, але мають значення для визначення, 

коригування тактики продовження слідчої дії і проведення інших дій. Отже, 

фізіогноміка та невербальна комунікація, має вагоме значення в процесі 

досудового розслідування. Додаткова перевірка зазначеними методиками в 

досудовому розслідуванні може бути «детектор брехні» та сприяти повному і 

швидкому розкриттю злочинів та викриттю винних [5, c. 18-19]. 

В Україні передбачена можливість застосування поліграфа в ході 

проведення судово-психологічної експертизи (п. 6.8 Інструкції про призначення 

та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-

методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз 

та експертних досліджень). Тобто, якщо слідчий має на меті перевірити 

достовірність показань із застосуванням психологічних, психофізіологічних знань 

він вимушений клопотати про проведення судово-психологічної експертизи із 

застосуванням поліграфа. 

На нашу думку, застосування поліграфа лише в комплексі з іншими 

психологічними методами в рамках судово-психологічної експертизи значно 

ускладнює й уповільнює процес отримання доказів у кримінальних провадженнях 

щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, оскільки існує ряд проблемних питань 
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організаційного характеру щодо призначення та проведення судових експертиз, 

зокрема й судово-психологічної експертизи із застосуванням поліграфа. 

Так, згідно із розкладом роботи слідчих підрозділів органів досудового 

розслідування субота, неділя та святкові дні є вихідними днями. У разі, коли 

необхідність термінового призначення судово-психологічної експертизи припадає 

на ці вихідні дні, втрачається час для оперативного отримання інформації та 

розкриття злочину по «гарячих слідах». 

При затриманні особи за підозрою у вчиненні розбоїв нерідко виникає 

необхідність термінового з’ясування достовірності показань підозрюваного, 

оскільки часто показання підозрюваного є найважливішим джерелом доказів на 

початковому етапі розслідування. У таких випадках працівники органів 

досудового розслідування вимушені готувати клопотання про призначення 

судово-психологічної експертизи слідчому судді, чекати на його ухвалу, й 

витрачати цінний для розслідування час на безпосереднє проведення експертизи, 

внаслідок чого може затягнутися час для прийняття того чи іншого 

процесуального рішення. 

Зважаючи на вищезазначене, вважаємо, що на початковому етапі 

розслідування розбоїв, що вимагає швидкого реагування на подію злочину, більш 

ефективним було б застосування комп’ютерного поліграфа не в рамках судово-

психологічної експертизи, а – шляхом залучення спеціаліста-поліграфолога під 

час проведення допиту слідчим, й висновки таких спеціалістів використовувати 

як додатки до протоколу допиту. 

Також слід звернути увагу на те, що ч. 5 ст. 224 КПК України законодавцем 

передбачено, що під час допиту може застосовуватись фотозйомка, аудіо- та/ або 

відеозапис, і нічого не сказано про застосування інших технічних засобів, зокрема 

комп’ютерного поліграфа. 

У зв’язку з цим, пропонуємо внести зміни до ч. 5 ст. 224 КПК України й 

викласти її у такій редакції: «Під час допиту може застосовуватись фотозйомка, 

аудіо- , відеозапис та/або інші технічні засоби». 
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Одорологічна експертиза досліджує запахові сліди людини у 

криміналістичних цілях. Досліджуються в основному з допомогою біологічних 

детекторів нюху – службово-розшукових собак. При цьому вирішуються такі 

завдання: 

- розшук людини за її запаховими слідами; 

- розшук речей і супутніх предметів, з якими людина контактувала (одяг, 

взуття, гребінець, гаманець, блокнот та ін.), тобто розшук предметів за запахом 

людини; 

- розшук речей і предметів за їх власним запахом (наркотики, мастила, 

продукти харчування, будівельні матеріали, зброя тощо), вибірка речей за запахом 

для ототожнення людини [135, c. 94]. 

Допит експерта є похідною від експертизи процесуальною формою 

використання спеціальних знань. В ході допиту експерт може давати показання 

щодо окремих положень висновку: обраної методики дослідження; використання 

під час проведення експертизи науково-технічних засобів та їх можливостей; 

критеріїв оцінки, яких дотримувався експерт при дослідженні; окремих термінів і 

формулювань, що були використані тощо. Допит може проводитися також і щодо 

його повідомлення про неможливість вирішення поставлених питань. У такому 

випадку предмет допиту складають обставини, що перешкоджають одержанню 

позитивного результату дослідження та умови його досягнення [156, c. 185].  

 

 

 

Висновки до розділу 3 

 

Отже, спеціальні знання має обмежене коло спеціалістів – обізнаних осіб. 

Спеціальні знання повинні виходити за межі професійних знань слідчого, 

прокурора, захисника, судді. 

Спеціальні знання, в залежності від суб’єкта слід тлумачити: 



178 

 

1) такі знання, які використовуються учасниками кримінального 

провадження в межах своєї компетенції; 

2) спеціальні знання, що використовуються при безпосердній участі у 

слідчих (розшукових) діях. 

Вважаємо необхідним розрізняти два види спеціальних знань, що 

використовуються при розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням і житло: 

спеціальні криміналістичні знання та спеціальні не криміналістичні знання. 

Отже, в процесі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

суб’єктами спеціальних криміналістичних знань є: 

1. Інспектори-криміналісти, старші інспектори-криміналісти, техніки-

криміналісти, а в разі утворення секторів техніко-криміналістичного забезпечення 

слідчих дій - керівники зазначених секторів, які входять до структури відповідних 

органів досудового розслідування (далі - інспектори-криміналісти); 

2. Працівники Експертної служби МВС у складі спеціалізованої пересувної 

лабораторії, які володіють спеціальними знаннями та можуть надавати 

консультації під час досудового розслідування з питань, що потребують 

спеціальних знань і навичок та залучені як спеціалісти для надання 

безпосередньої технічної допомоги сторонами кримінального провадження під 

час досудового розслідування; 

3. Експерти. 

До суб’єктів спеціальних не криміналістичних знань, які можуть залучатися 

в процесі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, слід 

віднести спеціалістів в галузі біології, кінології, медицини, психології, хімії та 

інших. 

Суб’єктами спеціальних не криміналістичних знань є: 

1. Свідки, які володіють спеціальними знаннями, на основі яких можна 

виявити юридично значущі обставини. 

Використання спеціальних знань свідків при розслідуванні розбоїв, 

вчинених іх проникненням у житло, є консультативна допомога окремих 

спеціалістів, наприклад психологів, педагогів, лікарів щодо особи злочинця. З 
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цією метою використовується вже накопичений досвід спеціаліста з урахуванням 

особливостей обставин, що склалися, внаслідок вчиненого злочину. 

Така допомога може надаватися як в усній, так і у письмовій формі. 

Консультація є лише думкою спеціаліста, яка має орієнтуюче значення для 

ходу розслідування. Навіть викладена письмово, вона не може розглядатися як 

документ – речовий доказ, оскільки не має процесуальних гарантій достовірності 

викладених відомостей. 

Консультація може бути підставою для прийняття тих чи інших тактичних 

рішень, але відповідальність за таке рішення несе посадова особа, яка прийняла 

його. 

2. Спеціалісти, які в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним 

кодексом України, залучаються до участі в проведенні слідчих (розшукових) дій 

для надання допомоги слідчому. 

Враховуючи специфіку вчинення розбоїв із проникненням у житло, слід 

вказати, що на початковому етапі розслідування даного злочину існує 

необхідність у залученні спеціалістів різних профілів, а саме техніко-

криміналістичного забезпечення, балістичного, хімічного, біологічного, судово-

медичного та інших. 

Особлива необхідність у залученні інспекторів-криміналістів та працівників 

Експертної служби МВС у складі спеціалізованої пересувної лабораторії на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

виникає при огляді місця події, що, як правило, проводиться до внесення 

відомостей в ЄРДР, оскільки потрібно виявити, вилучити та зафіксувати сліди 

вчинення злочину, що залишились на місці вчинення розбоїв. 

Варто звернути особливу увагу на те, що розслідування та розкриття 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, необхідно здійснювати в 

максимально короткий строк. Досягненню цієї мети сприяє оперативна перевірка 

слідової інформації, що вилучається під час проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій, по відповідним криміналістичним облікам. 
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В ході проведення дослідження нами запропоновано створити єдину 

Національну базу даних ДНК, залучивши фахівців Національної поліції до 

перевірки слідів (об’єктів) за криміналістичними обліками. 

На сьогодні криміналістичні обліки функціонують на базі науково-

дослідних експертно-криміналістичних центрів МВС. Чинними нормативними 

актами передбачено направлення об’єктів для перевірки за криміналістичними 

обліками тільки після проведення їх експертних досліджень, як свідчить практика, 

з урахуванням навантаження працівників експертних установ, з моменту 

вилучення слідової інформації до моменту отримання результату перевірки за 

криміналістичними обліками проходить значний проміжок часу, внаслідок чого 

втрачається можливості розкриття по «гарячих» слідах. 

Зважаючи на вищезазначене, є доцільним здійснення перевірки слідової 

інформації за криміналістичними обліками також і Національною поліцією 

України, шляхом створення окремого підрозділу та опрацювати алгоритм відбору 

ДНК зразків у затриманих осіб. 

Результати проведеного нами аналізу слідчої й судової практики дали 

підстави для висновку, що призначення та проведення судових експертиз у 

провадженнях про розбої, вчинені із проникненням у житло, є невідкладним і 

найчастіше виникає необхідність у проведенні трасологічної, балістичної, 

експертизи холодної зброї, судово-медичної, біологічної, судово-психологічної та 

інших видів експертиз. 

Слід зазначити, що на початковому етапі розслідування при затриманні 

особи за підозрою у вчиненні розбоїв нерідко виникає необхідність термінового 

з’ясування достовірності показань підозрюваного, оскільки часто показання 

підозрюваного є найважливішим джерелом доказів на початковому етапі 

розслідування. У таких випадках працівники органів досудового розслідування 

вимушені готувати клопотання про призначення судово-психологічної експертизи 

слідчому судді, чекати на його ухвалу, й витрачати цінний для розслідування час 

на безпосереднє проведення експертизи, внаслідок чого може затягнутися час для 

прийняття того чи іншого процесуального рішення. 
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Зважаючи на вищезазначене, вважаємо, що на початковому етапі 

розслідування розбоїв, що вимагає швидкого реагування на подію злочину, більш 

ефективним було б застосування комп’ютерного поліграфа не в рамках судово-

психологічної експертизи, а – шляхом залучення спеціаліста-поліграфолога під 

час проведення допиту слідчим, й висновки таких спеціалістів використовувати 

як додатки до протоколу допиту. 
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ВИСНОВКИ 

 

В дослідженні вирішено наукове завдання, а саме: сформульовано теоретичні 

засади та криміналістичні рекомендації, спрямовані на удосконалення 

початкового етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

Обґрунтовано низку теоретичних положень і рекомендацій, що мають теоретичне 

та практичне значення, зокрема: 

1. Структурними елементами криміналістичної характеристики розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, є наступні: 

1.1. Обстановка вчинення розбоїв із проникненням у житло, змістом якої є 

інформація про час вчинення розбою (у 76% вчиняються у нічний та ранішній час 

(це пов’язано, по-перше, із фізіологічними особливостями людини, оскільки, як 

правило, саме в цей час сон є найміцнішим, по-друге, очевидно, що ймовірність 

появи очевидців є низькою), вдень та у вечірній час – у 24% і, як правило, є 

результатом відкритого проникнення під вигаданим приводом, або видаючи себе 

за знайомого, або проникнення через незачинені двері внаслідок власної 

недбалості потерпілого); умови вчинення розбою (пора року (найбільше розбоїв 

вчиняється влітку (41%) та восени (28%); попередні відносини між злочинцем і 

потерпілим (у 41% особа злочинця та особа потерпілого між собою знайомі, у 59 

% – незнайомі; наявність холодної (у 90 % вчинених розбоїв) та (або) 

вогнепальної зброї (у 63 % вчинених розбоїв), інших предметів, схожих на зброю 

та допоміжні предмети й технічні засоби, які використовують злочинці для 

вчинення розбою (у 98% вчинених розбоїв); наявність (у 78% вчинених розбоїв) 

чи відсутність (у 22 % вчинених розбоїв) транспортних засобів у учасників 

розбою; місце вчинення розбою, житло (інформація щодо місця розташування 

житла (місто – 52%, район – 31%, селище – 12%, село – 5%); інформація, що 

характеризує житло (одноповерховий будинок – 32%, багатоповерхівка – 34%, 

квартира – 32%, підвальне приміщення – 2%); конкретизуюча інформація, що 

характеризує житло (кількість поверхів, вікон, дверей; система внутрішньої і 

зовнішньої безпеки житла) тощо. 



183 

 

1.2. Способом вчинення злочину (способом злочину) є дії з підготовки, 

вчинення і приховування злочинів. 

Основними видами проникнення у житло при вчиненні розбоїв є: 1) таємне 

проникнення (відсутність свідків, свідоме приховування злочинних дій злочинцем); 2) 

відкрите проникнення (дії злочинців усвідомлюються і спостерігаються потерпілим 

або свідком, обставина, що потерпілий чи свідок спостерігають за вчиненням злочину, 

злочинцем ігнорується); 3) проникнення обманним шляхом (без використання 

насильства, «легендовані» проникнення у житло під видом листонош, співробітників 

комунальних і соціальних служб, працівників правоохоронних органів, покупців 

заявлених господарями у продаж речей тощо); 4) вплив на потерпілого за межами 

його житла і проникнення до житла разом з потерпілим, який знаходиться під 

впливом злочинців (погроза, застосування насильства).  

Насильство під час вчинення злочину є як фізичним (може застосовуватися у 

відкритій (усвідомлюється злочинцем і вчиняється на очах потерпілого або 

очевидців (свідків), або прихованій формі (має місце тоді, коли у потерпілого 

відсутнє усвідомлення факту застосування відносно нього насильства), так і 

психічним (являє собою реальну погрозу застосування фізичного насильства, що є 

небезпечним для життя і здоров’я потерпілого). 

1.3. Типова слідова картина включає в себе сукупність матеріальних та 

ідеальних слідів. На місці вчинення розбоїв із проникненням у житло залишається 

значна кількість матеріальних слідів, що зумовлено обмеженням місця їх вчинення – 

житлом. Як правило, сліди залишаються: а) у місцях спостереження за об’єктом 

нападу (у 26 % проаналізованих  кримінальних проваджень), б) у місцях підходу до 

об’єкту (56%), в) у житлі, де вчинено розбій (98%), г) у місцях відходу від 

об’єкту (68 %).  

1.4. Особа потерпілого як джерело криміналістично значущої інформації 

про розбої, вчинені із проникненням у житло, знаходиться у кореляційному 

зв’язку з предметом безпосереднього злочинного посягання (гроші, коштовності, 

предмети розкоші тощо), особою злочинця та способом вчинення розбою.  
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1.5. Характеристику особи злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики розбоїв, вчинених із проникненням у житло, складає сукупність 

ознак, таких як стать, вік, національність, сімейний стан, місце проживання, 

наявність чи відсутність вищої освіти, спосіб життя (коло друзів, звички, ціннісні 

пріоритети), соціальна активність, економічне становище (наявність постійного 

місця роботи, рівень доходів), індивідуальні фізіологічні особливості тощо. 

Розбої, вчинені із проникненням у житло, є злочинами, що вчиняються 

чоловіками, які в більшості випадків, мають низький освітній рівень, слабку 

професійну підготовку або, взагалі, її відсутність. В більшості злочинці є: 

асоціальними особистостями з низьким рівнем культурної свідомості; раніше 

судимі; які зловживають алкогольними напоями, як наслідок, орієнтовані на 

задоволення найпримітивніших потреб; вчиняють розбої групами осіб, часто за 

участю неповнолітніх осіб та осіб похилого віку. 

2. Типовими слідчими ситуаціями початкового етапу розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло є: 1) інформація про вчинений розбій із 

проникненням у житло надійшла в момент вчинення злочину; 2) вчинений розбій 

із проникненням у житло відомими особами, які зникли з місця вчинення 

злочину; 3) вчинений розбій із проникненням у житло невідомими особами; 4) 

вчинений розбій із проникненням у житло групою осіб, де одна особа (або 

декілька осіб з групи) є відомою; 5) потерпілий знаходиться у безпорадному стані, 

обстановка у житлі свідчить про те, що міг мати місце розбій із проникненням у 

житло. 

3. Типовими слідчими версіями, що висуваються та перевіряються у 

вищевказаних типових слідчих ситуаціях початкового етапу розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, є наступні: 1) вчинено розбій із проникненням у 

житло; розбій із проникненням у житло вчинено за тих обставин, про які повідомив 

потерпілий (очевидці); злочин, про який надійшла інформація, мав місце, але був 

вчинений у сукупності; 2) вчинено розбій із проникненням у житло; розбій вчинено 

особами, на яких вказує потерпілий або очевидці; версії щодо ймовірного 

місцезнаходження підозрюваного; щодо місцезнаходження (збуту) викраденого 
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майна; 3) вчинено розбій із проникненням у житло; здійснено інсценування розбою, 

вчиненого із проникненням у житло; розбій мав місце, однак потерпілий повідомив 

неточну інформацію про обставини злочину; розбій вчинено особами, що раніше 

притягувалися до кримінальної відповідальності за корисливо-насильницькі 

злочини; злочинці є «гастролерами»; злочин вчинено «за наводкою» та ін.; 4) 

вчинено розбій із проникненням у житло; здійснено інсценування розбою, вчиненого 

із проникненням у житло; з обмовлянням конкретної особи потерпілим; розбій мав 

місце, однак потерпілий повідомив неточну інформацію про обставини злочину; 

версії щодо місцезнаходження та затримання відомого підозрюваного; версії щодо 

місцезнаходження викраденого майна або ймовірних місць його збуту; 5) вчинено 

розбій із проникненням у житло; розбій із проникненням у житло мав місце, але 

було вчинено інший злочин у сукупності; потерпілий був знайомий із злочинцями та 

ін. 

4. Типовими тактичними операціями початкового етапу розслідування 

розбоїв, вчинених із проникненням у житло, пропонуються наступні: 

1) Тактична операція «Перекриття» (для 1-ї слідчої ситуації). Містить комплекс 

дій, направлених на перекриття території від місця вчинення злочину до найближчих 

ймовірних шляхів відходу злочинців за принципом спіралі й одночасним 

перекриттям найближчих до місця вчинення розбоїв автошляхів з метою 

недопущення відходу злочинців. Основними уповноваженими суб’єктами, 

залученими до проведення цієї операції є підрозділи патрульної поліції України, 

слідчо-оперативні групи та оперативні працівники підрозділів Національної поліції 

України, уповноважені проводити оперативно-розшукові заходи до внесення 

відомостей про злочин до ЄРДР та НСРД в ході досудового розслідування. 

2) Тактична операція «Розшук відомих злочинців» (для 2-ї, 4-ї, 5-ї слідчої 

ситуації). Містить комплекс дій, спрямованих на розшук осіб, які вчинили розбій 

із проникненням у житло, та їх затримання шляхом проведення обшуку у 

вказаних осіб, їх родичів; проведення їх допиту; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж; проведення аудіо- та відеоконтролю осіб. Основними 

силами, що уповноважені здійснювати цю операцію, є підрозділи патрульної 
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поліції України, слідчо-оперативні групи та оперативні працівники підрозділів 

Національної поліції України. 

3) Тактична операція «Розшук невідомих злочинців» (для 3-ї слідчої 

ситуації). Містить комплекс дій, спрямованих на розшук осіб, які вчинили розбій 

із проникненням у житло, та їх затримання шляхом посиленої перевірки 

можливих місць появи злочинців при їх переховуванні, спостереження за місцями 

можливого збуту викраденого майна; перевірки за криміналістичними обліками 

Національної поліції України; оперативного опитування населення з метою 

виявлення очевидців; перевірки автотранспортних засобів підрозділами 

патрульної поліції України. 

5. Виникнення проблемних аспектів організації й тактики провадження 

першочергових гласних слідчих (розшукових) дій, що проводяться на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, 

зумовлене, насамперед, невідкладністю їх проведення.  

Пропозиції щодо підвищення ефективності організаційно-тактичних засад 

провадження окремих слідчих (розшукових) направлені на дотримання тактичних 

вимог своєчасності проведення, усунення формалізму під час їх проведення і 

фіксації тощо. Зокрема, на підставі особистого вивчення дисертантом зарубіжного 

досвіду (країн ЄС), науково-навчальних та інших джерел, запропоновано 

використовувати низку сучасних технічних засобів, що забезпечують якісне 

проведення огляду місця події; пропонуємо перший допит потерпілого, свідка чи 

підозрюваного у вчиненні розбоїв із проникненням у житло, обов’язково проводити 

з використанням науково-технічних засобів відеофіксації тощо. 

Встановлені типові порушення процесуального порядку проведення слідчих 

(розшукових) дій, зокрема, допити свідків проводяться без доручень слідчого, 

працівниками правоохоронних органів, яким КПК України не надається право 

проводити допити; до оглядів місця події та інших слідчих оглядів залучаються 

сторонні особи без зазначення про це в протоколі та ін. 

6. На початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у 

житло, проводяться такі НСРД, як зняття інформації з транспортних 
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телекомунікаційних мереж (у 24% вивчених матеріалах кримінальних 

проваджень), зняття інформації з електронних інформаційних систем (18%) та 

аудіо-, відеоконтроль місця ймовірного переховування злочинців (6%) або збуту 

викраденого майна (2%).  

Враховуючи тяжкість злочину, що досліджується, а також специфічні умови 

вчинення розбоїв із проникненням у житло (зокрема те, що вчиняються переважно у 

нічний час доби та зранку), а також з метою запобігання вчинення нових розбоїв 

окремі НСРД необхідно розпочинати проводити до постановлення ухвали слідчого 

судді, у зв’язку із чим слід внести відповідні зміни до КПК України. Встановлено ряд 

недоліків організаційного характеру (проаналізовані причини відмов слідчими 

суддями у задоволенні клопотань про проведення НСРД, визначені НСРД, які слід 

було б проводити у певній типовій слідчій ситуації тощо), запропоновано шляхи 

їх усунення. 

7. Спеціальними знаннями, що використовуються на початковому етапі 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, є спеціальні 

криміналістичні знання (криміналістична фотографія, звуко- і відеозапис; 

криміналістичне слідознавство, криміналістичне зброєзнавство, криміналістичне 

документознавство, криміналістичне вчення про зовнішні ознаки людини) та 

спеціальні не криміналістичні знання (знання в галузі біології, хімії, медицини, 

психології тощо). Визначені види судових експертиз, які доцільно призначати на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, та 

перелік запитань, що можуть ставитися експерту. 

8. Застосування поліграфа лише в комплексі з іншими психологічними методами 

в рамках судово-психологічної експертизи значно ускладнює й уповільнює процес 

отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких 

злочинів, оскільки існує ряд проблемних питань організаційного характеру щодо 

призначення та проведення судових експертиз, зокрема й судово-психологічної 

експертизи із застосуванням поліграфа. При затриманні особи за підозрою у вчиненні 

розбоїв нерідко виникає необхідність термінового з’ясування достовірності показань 

підозрюваного, оскільки часто показання підозрюваного є найважливішим джерелом 
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доказів на початковому етапі розслідування. Пропонується застосовувати поліграф 

шляхом залучення спеціаліста-поліграфолога під час проведення допиту слідчим. 

Запропонований перелік завдань, що можуть бути вирішені шляхом залучення 

спеціаліста-поліграфолога. 

9. Оперативна (швидка) перевірка слідової інформації, що вилучається під 

час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, за відповідними 

криміналістичними обліками, є запорукою швидкого та ефективного 

розслідування та розкриття розбоїв, вчинених із проникненням у житло. 

Запропоновано алгоритми використання криміналістичних та інших обліків на 

початковому етапі розслідування розбоїв, вчинених із проникнення у житло; 

запропоновано створити єдину Національну базу даних ДНК, залучивши фахівців 

Національної поліції до перевірки слідів (об’єктів) за криміналістичними 

обліками. Є доцільним здійснення перевірки слідової інформації за 

криміналістичними обліками також і Національною поліцією України, шляхом 

створення окремого підрозділу та опрацювати алгоритм відбору ДНК зразків у 

затриманих осіб. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

 

 

АНКЕТА 

 

Шановний респонденте! 

 

Просимо Вас взяти участь в дослідженні проблематики початкового етапу 

розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло, що зумовлено 

потребами слідства. Нас дуже цікавить Ваша думка. Просимо Вас взяти участь у 

цьому опитуванні і обрати ті варіанти відповідей, до яких Ви найбільш схильні. 

Ваші відповіді будуть використані лише в узагальненому вигляді. 

 

1. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік (кількість повних років): ________ 

2. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать: 

а) чоловіча 

б) жіноча                                                                           

3. Чи вважаєте Ви необхідним удосконалення стану наукової розробки 

сучасних методик розслідування розбоїв, що були вчинені із проникненням у 

житло? 

а) так 

б) ні 

4. Як, на Вашу думку, злочинці обирають об’єкт нападу (будинок, 

квартиру, інше житло особи) для вчинення розбоїв із проникненням у 

житло? (можливо обрати декілька варіантів відповіді) 

а) за наведенням інформаторів  

б) за допомогою інтернет-ресурсів (соціальних мереж, де власники 

публікують фото, відео свого житла, майна, інших цінностей; дані Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування тощо)  

в) власник житла особисто знайомий із нападниками  

г) інше (вкажіть свій варіант відповіді __________________________ 

__________________________________________________________________) 

5. Де, на Вашу думку, виявляється найбільша кількість слідів 

вчинення розбоїв із проникненням у житло? (можливо обрати декілька 

варіантів відповіді) 

а) у місцях спостереження за об’єктом нападу 

б) у місцях підходу до об’єкту 

в) у житлі, де вчинено розбій 

г) у місцях відходу від об’єкту 

6. Оцініть, будь ласка, ефективність невідкладного проведення 

слідчих (розшукових) дій, що проводяться на початковому етапі 
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розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло (за 10-ти бальною 

шкалою): (прохання відповідати по кожному рядку) 

 ефективно 
швидше 

ефективно 

швидше не 

ефективно 

не 

ефективно 

важко 

відповісти 

а) огляд місця 

події 
     

б) допит особи 

потерпілого, 

свідків 

     

в) допит особи 

підозрюваного 
     

г) негласні слідчі 

(розшукові) дії 
     

 

7. Оцініть, будь ласка, загальну якість проведення огляду місця події 

за Вашої участі, де було вчинено розбої із проникненням у житло, за 10-ти 

бальною шкалою (де 1 бал – неякісно, 10 балів – якісно) ____________.  

------- 1 ------ 2 ------ 3 ----- 4 ------ 5 ------ 6 ------ 7 ------ 8 ------ 9 ------ 10 ------- 

8. На Вашу думку, що є причиною неякісного проведення слідчих 

(розшукових) дій?  

а) порушення вимог чинного законодавства України працівниками 

Національної поліції України 

б) недостатність отриманих фахових знань працівниками Національної 

поліції України 

в) неналежне забезпечення працівників Національної поліції України 

сучасними технічними засобами, що необхідні для проведення слідчих 

(розшукових) дій 

г) інше  (вкажіть свій варіант відповіді __________________________) 

9. Чи підтримуєте Ви пропозицію щодо залучення спеціаліста-

поліграфолога під час проведення допиту на початковому етапі 

розслідування злочинів? 

а) так, повністю підтримую 

б) швидше підтримую  

в) швидше не підтримую 

г) ні, взагалі не підтримую 

10. Чи вважаєте Ви доцільним застосування відеофіксації в ході 

проведення окремих гласних слідчих (розшукових) дій? 

а) так, вважаю доцільним 

б) вважаю швидше доцільним 

в) вважаю швидше не доцільним 

г) ні, вважаю взагалі не доцільним 

11. Чи вважаєте Ви доцільним створення Єдиної Національної бази 

даних ДНК, залучивши фахівців Національної поліції до перевірки слідів 

(об’єктів) за криміналістичними обліками? 

а) так, вважаю доцільним 

б) вважаю швидше доцільним 
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в) вважаю швидше не доцільним 

г) ні, вважаю взагалі не доцільним 

12. Наскільки Ви погоджуєтесь з тим, що при розслідуванні розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, окремі негласні слідчі (розшукові) дії, 

зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття 

інформації з електронних інформаційних систем та аудіо-, відеоконтроль місця 

ймовірного переховування або збуту викраденого майна, необхідно 

розпочинати проводити до постановлення ухвали слідчого судді?  

а) повністю погоджуюсь 

б) швидше погоджуюсь  

в) швидше не погоджуюсь 

г) взагалі не погоджуюсь 

 

Щиро дякуємо за співпрацю! 

 

Зведені дані анкетування та опитування працівників органів досудового 

розслідування Національної поліції України (180 осіб), прокурорів, які 

здійснюють процесуальне керівництво (40 осіб), сідчих суддів (35 осіб) щодо 

початковог етапу розслідування розбоїв, вчинених із проникненням у житло 

 

1. Вік респондентів – від 23 до 65 років. 

2. Стать: чоловіча – 74 %; жіноча – 26 %. 

3. Чи вважаєте Ви необхідним удосконалення стану наукової розробки 

сучасних методик розслідування розбоїв, що були вчинені із проникненням у житло? 

а) так – 98,6%; 

б) ні – 1, 4 %. 

4. Як, на Вашу думку, злочинці обирають об’єкт нападу (будинок, 

квартиру, інше житло особи) для вчинення розбоїв із проникненням у житло?  

а) за наведенням інформаторів – 42 %; 

б) за допомогою інтернет-ресурсів – 34 %; 

в) власник житла особисто знайомий із нападниками – 19 %. 

5. Де, на Вашу думку, виявляється найбільша кількість слідів вчинення 

розбоїв із проникненням у житло?  

а) у місцях спостереження за об’єктом нападу – 26 %; 

б) у місцях підходу до об’єкту – 56 %; 

в) у житлі, де вчинено розбій – 98 %; 

г) у місцях відходу від об’єкту – 68 %. 

6. Оцініть, будь ласка, ефективність невідкладного проведення слідчих 

(розшукових) дій, що проводяться на початковому етапі розслідування розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло (за 10-ти бальною шкалою):  

 ефективно 
швидше 

ефективно 

швидше не 

ефективно 

не 

ефективно 

важко 

відповісти 

а) огляд місця 

події 
76 % 21 % 2 % 1 % - 

б) допит особи 64 % 32 % 2 % - 2 % 
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потерпілого, 

свідків 

в) допит особи 

підозрюваного 
85 %  10 % 3 % 1 % - 

г) негласні слідчі 

(розшукові) дії 
78 % 21 % 1 % - - 

 

7. Оцініть, будь ласка, загальну якість проведення огляду місця події за 

Вашої участі, де було вчинено розбої із проникненням у житло, за 10-ти бальною 

шкалою (де 1 бал – неякісно, 10 балів – якісно) 1 (2%) - 2 (6%) - 3 (12%) - 4 (14%) -

5 (31%) - 6 (16%) - 7 (12%) - 8 (3%) - 9 (2%) - 10 (2%). 

8. На Вашу думку, що є причиною неякісного проведення слідчих 

(розшукових) дій?  

а) порушення вимог чинного законодавства України працівниками 

Національної поліції України – 26 %; 

б) недостатність отриманих фахових знань працівниками Національної 

поліції України – 34 %; 

в) неналежне забезпечення працівників НП України сучасними технічними 

засобами, що необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій – 42 %;  

9. Чи підтримуєте Ви пропозицію щодо залучення спеціаліста-поліграфолога 

під час проведення допиту на початковому етапі розслідування злочинів? 

а) так, повністю підтримую (64 %); 

б) швидше підтримую (18 %); 

в) швидше не підтримую (12 %); 

г) ні, взагалі не підтримую (6 %). 

10. Чи вважаєте Ви доцільним застосування відеофіксації в ході 

проведення окремих гласних слідчих (розшукових) дій? 

а) так, вважаю доцільним (68 %); 

б) вважаю швидше доцільним (22 %); 

в) вважаю швидше не доцільним (11 %); 

г) ні, вважаю взагалі не доцільним (9 %); 

11. Чи вважаєте Ви доцільним створення Єдиної Національної бази даних 

ДНК, залучивши фахівців Національної поліції до перевірки слідів (об’єктів) за 

криміналістичними обліками? 

а) так, вважаю доцільним (88 %); 

б) вважаю швидше доцільним (9 %); 

в) вважаю швидше не доцільним (3 %). 

12. Наскільки Ви погоджуєтесь з тим, що при розслідуванні розбоїв, 

вчинених із проникненням у житло, окремі негласні слідчі (розшукові) дії, 

зокрема, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття 

інформації з електронних інформаційних систем та аудіо-, відеоконтроль місця 

ймовірного переховування або збуту викраденого майна, необхідно розпочинати 

проводити до постановлення ухвали слідчого судді?  

а) повністю погоджуюсь (96 %); 

б) швидше не погоджуюсь (4 %). 
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