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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Стратегічний курс, узятий Україною на європейську 

інтеграцію, побудову демократичної правової держави, передбачає оптимізацію 

діяльності правоохоронних органів з протидії злочинності, в тому числі у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Конституція України, новий Кримінальний процесуальний кодекс України 

(далі – КПК України) заклали основи реформування кримінального процесуального 

законодавства відповідно до практики боротьби зі злочинами, що розглядаються, в 

тому числі у питаннях, що стосуються використання спеціальних знань. 

Результати аналізу статистичних даних, слідчої та судової практики 

підтверджують, що, не дивлячись на вжиті державою останніми роками заходи 

щодо протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів, проблема боротьби з ними не втрачає своєї актуальності 

й потребує постійного вивчення. Запобігання даним кримінальним 

правопорушенням є важливим загальнодержавним завданням, а тому держава 

вживає невідкладних заходів, які направлені на виявлення і розслідування злочинів.  

Разом із тим, кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів продовжує 

зменшуватися (25908 у 2015 році проти 30494 в 2014 році або на 15% менше). Ще 

менше направлено до суду обвинувальних актів за цими злочинами (18633 проти 

22883, що теж на 18,5% менше). Щодо встановлення осіб, які незаконно виготовили, 

придбали, зберігали, перевозили, пересилали чи здійснювали збут наркотичних 

засобів, то в 2015 році цей показник складав всього 6614 фактів проти 8412 у 2014 

році, що теж менше на 21,37%. Однак, деяке зниження кількісних показників зовсім 

не відображає позитивні тенденції у протидії вчиненню даних злочинів, а у 

більшості випадків пов’язане зі складностями їх виявлення та розслідування. 

Розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів має специфічні особливості, зумовлені 

необхідністю комплексного використання значного обсягу спеціальних знань, які 



 5 

лежать в основі тих чи інших спеціальностей та спеціалізацій, зокрема хімії, 

біології, агрономії тощо; проведенням складних у технічному відношенні експертиз. 

Все більшого значення набуває використання в процесі виявлення, закріплення та 

дослідження доказової інформації науково-технічних засобів та методів, що 

дозволяють надавати сторонам кримінального провадження та суду об’єктивні дані. 

Крім того, отримання слідчим за допомогою спеціальних знань відомостей, які 

надають можливість простежити шляхи поширення наркотичних засобів територією 

держави, встановити спільність джерел їх походження, визначити ділянки 

місцевості, на яких вирощуються нарковмісні культури, мають важливе значення 

для встановлення причин, що сприяли вчиненню даних злочинів. 

Незважаючи на необхідність ефективного використання інституту спеціальних 

знань, практика свідчить про певні невідповідності обсягу та якості їх використання 

нормативним правилам та фактичним можливостям спеціалістів та експертів з 

комплексного судово-експертного та техніко-криміналістичного забезпечення (далі 

– ТКЗ) розслідування. 

Значний внесок у дослідження проблем теорії та практики використання 

спеціальних знань в розслідуванні злочинів зробили такі вчені як Т.В. Авер’янова, 

Ю.П. Аленін, Л.Ю. Ароцкер, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, В.Д. Берназ, Л.Г. Бордюгов, 

М.Б. Вандер, Т.В. Варфоломеєва, В.К. Весельський, В.О. Волинський, 

О.Ю. Головін, В.Г. Гончаренко, І.В. Гора, А.В. Гусєв, О.О. Ейсман, В.А. Журавель, 

Е.Б. Сімакова-Єфремян, З.М. Соколовський, А.В. Іщенко, П.П. Іщенко, 

Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.Я. Колдін, В.П. Колмаков, М.В. Костицький, 

І.І. Котюк, В.В. Коваленко, В.О. Коновалова, В.В. Кощинець, О.А. Крестовніков, 

В.В. Курдюков, К.В. Легких, М.І. Леоненко, В.К. Лисиченко, В.Г. Лукашевич, 

Є.Д. Лук’янчиков, В.М. Махов, Р.П. Марчук, Е.Б. Мельникова, Г.М. Меретуков, 

В.С. Мітрічев, Г.М. Надгорний, О.В. Одерій, М.А. Погорецький, О.Р. Росинська, 

М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, В.В. Семенов, Д.Б. Сергєєва, П.Т. Скорченко, 

В.О. Снєтков, В.В. Тіщенко, Ю.М. Чорноус, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепітько, 

М.Г. Щербаковський, О.Р. Шляхов, М.Є. Шумило, Ю.Б. Форіс, І.Я. Фрідман, 

В.М. Хрустальов, П.В. Цимбал, В.В. Циркаль, М.П. Яблоков, В.О. Яремчук, 
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Ю.Ю. Ярослав та багато інших. 

Окремі питання використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

викладені у працях: О.А. Вовчанської, Н.А. Запорощенко, О.В. Іванової, 

Н.М. Косміної, Н.М. Прокопенко, А.П. Сакаля, Д.Ю. Стригуна, Л.Є. Чистової та 

інших. Проте комплексно проблемні питання використання спеціальних знань під 

час розслідування та профілактики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, із урахуванням змін, які 

відбулися з набуттям чинності КПК України 2012 року, не досліджувалися. Усе це 

зумовлює необхідність подальших розробок у цьому напрямку та свідчить про 

актуальність теми дисертаційного дослідження, що і визначило її вибір. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконана відповідно до плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Обраний напрям дослідження відповідає тематиці наукових досліджень МВС 

України (Наказ від 29.07.2010  № 347 «Про затвердження переліку пріоритетних 

напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на 

2010–2014 рр.», зокрема п. 14 додатка 4 та п.п. 25, 31 додатка 6 Переліку та Наказ 

від 16.03.2015 № 275 «Про затвердження переліку пріоритетних напрямків 

наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 

2015–2019 рр.», зокрема п.п. 6,15 додатка 5 Переліку). У початковій редакції тему 

дисертації затверджено на засіданні вченої ради Луганського державного 

університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (протокол від 24.12.2010 № 6), 

зареєстровано Координаційним бюро Національної академії правових наук України 

(№ 1388, 2010 р.), уточнено в грудні 2015 р. (протокол від 22.12.2015 № 5). 

Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в комплексному 

науковому висвітленні теоретичних основ та наданні практичних рекомендацій 

щодо оптимізації використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі задачі: 
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- окреслити засади використання спеціальних знань під час розслідування 

злочинів; 

- конкретизувати напрями, за якими спеціаліст може надати консультації 

сторонам кримінального провадження під час розслідування злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

- визначити зміст використання спеціальних знань під час розслідування 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, обумовлений їх криміналістичною характеристикою; 

- визначити та охарактеризувати типові способи вчинення злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

слідові комплекси, які їм притаманні; 

- вдосконалити організаційно-тактичні засади використання спеціальних 

знань при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій (огляду місця події, 

обшуку, допиту), з метою формування оптимальних моделей даних слідчих 

(розшукових) дій як процесуальних засобів збирання доказів; 

- конкретизувати криміналістичні рекомендації з ефективного використання 

можливостей судових експертиз для встановлення обставин, що підлягають 

доказуванню в кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

- систематизувати шляхи підвищення ефективності використання 

спеціальних знань щодо встановлення причин і умов учинення злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

вжиття заходів щодо усунення виявлених криміногенних чинників. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Предметом дослідження є теорія та практика використання спеціальних знань в 

розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. 

Методи дослідження. Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої 
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мети, задач, його об’єкта та предмета. Методологічну основу дослідження 

становлять: принципи та основні категорії діалектико-матеріалістичного пізнання 

соціальних явищ і процесів розвитку та взаємозв’язку об’єктів реальної дійсності, 

система загальнонаукових та спеціальних методів, які є засобами наукового пошуку 

в арсеналі гуманітарних та юридичних наук. Зокрема, були використані такі методи: 

системного й функціонального аналізу – для визначення сутності, форм, ролі, місця 

й значення спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, виявлення й розуміння 

їх правової природи (розділи 1, 2); лінгвістичного аналізу – для уточнення понять 

спеціальних знань, консультації спеціаліста тощо (підрозділи 1.1, 1.2, 1,3, 3,1); 

системно-структурний, формально-логічний та інші наукові методи – для аналізу 

вітчизняного й зарубіжного законодавства, визначення змісту використання 

спеціальних знань в розслідуванні злочинів, що вивчаються, дослідження їх типових 

способів та слідів (підрозділ 1.3); розгляду питань використання спеціальних знань 

при провадженні окремих слідчих (розшукових) дій, судових експертиз (розділ 2); 

конкретизації особливостей участі фахівців у профілактичній діяльності при 

проведенні слідчих (розшукових) дій, судових експертиз (розділ 3); класифікаційний 

– для обробки фактичних даних про злочини у досліджуваній сфері й предмети 

злочинних посягань (розділ 1); соціологічний – при проведенні анкетування слідчих, 

спеціалістів та експертів (розділи 1, 2, 3); статистичний – для аналізу слідчої, 

судової та експертної практики МВС України щодо кількості вчинених злочинів за 

ст.ст. 305, 307, 309, 310, 311, 320 КК України, проведених експертних досліджень, 

участі працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби 

МВС України в якості спеціалістів у проведенні слідчих (розшукових) дій, 

узагальнення результатів анкетування слідчих та експертів (розділи 1, 2, 3). 

Емпіричну основу дослідження становлять: 

- статистичні звіти Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру МВС України за 2012-2015 рр., науково-дослідних 

установ судових експертиз Міністерства юстиції України з питань судово-

експертного та ТКЗ розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 
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психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

- матеріали 380 судових експертиз, проведених у кримінальних 

провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів; 

- 340 кримінальних проваджень щодо вчинених злочинів, передбачених 

ст.ст. 305, 307, 309-311, 320 КК України за 2012-2015 рр. в Україні; 

- результати анкетування 140 експертів та 158 слідчих щодо проведення 

слідчих (розшукових) дій, виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів та їх експертного дослідження (у Луганській, Донецькій, 

Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Херсонській областях). 

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

змістом розглянутих питань дисертаційна робота є першим в Україні комплексним 

монографічним дослідженням, в якому розроблено теоретичні основи та науково 

обґрунтовані практичні рекомендації щодо оптимізації процесу використання 

спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Також були розвинуті й 

поглиблені теоретичні положення та рекомендації, що розроблені іншими авторами, 

котрими досліджувалися проблеми використання спеціальних знань.  

У результаті дослідження розроблено та конкретизовано низку положень 

теоретичного та практичного значення, які полягають у такому: 

вперше: 

- розкрито зміст використання спеціальних знань під час розслідування 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, обумовлений їх криміналістичною характеристикою; 

- визначено особливості діяльності групи спеціалістів різних профілів знань 

(у галузі криміналістичної техніки, хімії, рослинництва та ін.) з ТКЗ провадження 

окремих слідчих (розшукових) дій: огляду місця події, обшуку та допиту; виявлення 

під час їх проведення причин і умов учинення злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

- комплексно розглянуто теоретичні положення використання спеціальних 
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знань щодо здійснення криміналістичної профілактики злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: визначено 

місце та роль спеціаліста в профілактичній діяльності слідчого, а також у 

встановленні криміногенних чинників при проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій; систематизовано шляхи підвищення ефективності експертної 

профілактики злочинів даної категорії як інструменту запобігання вчиненню цих 

злочинів; 

удосконалено: 

- комплекс форм та видів спеціальних знань, що використовуються в 

розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів; 

- рекомендації з ефективного використання можливостей судових експертиз 

для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях 

про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів; 

дістали подальшого розвитку: 

- наукові положення щодо визначення поняття спеціальних знань з 

урахуванням процесу юридичного пізнання, їх змісту та форм використання, 

компетенції експертів та спеціалістів; 

- основи практичного використання криміналістичної класифікації та 

криміналістичної характеристики злочинів; можливості та особливості їх застосування 

у техніко-криміналістичному та судово-експертному забезпеченні кримінальних 

проваджень; 

- класифікація способів вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також типових слідових 

комплексів, які їм притаманні; 

- організаційно-тактичні засади участі спеціалістів (у галузі криміналістичної 

техніки, хімії, рослинництва тощо) з ТКЗ проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій (огляду місця події, обшуку, допиту, призначення експертиз). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висвітлені в 
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роботі наукові положення, висновки, пропозиції та рекомендації спрямовані на 

оптимізацію слідчої та експертної практики. Розглянуті у дисертації положення 

використовуються та можуть бути використані: 

- у практичній діяльності – при організації проведення досудового 

розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів; проведенні занять в системі службової підготовки (акти 

впровадження СУ ГУ НП України в Луганській області від 15.01.2016; СУ ГУ НП 

України в Полтавській області від 19.01.2016; ГСУ НП України від 04.03.2016); 

- у науково-дослідній роботі – для подальшого дослідження актуальних 

проблем використання сучасних досягнень науки та техніки в розслідуванні та 

профілактиці злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів; 

- у освітньому процесі – при викладанні навчальних дисциплін 

«Криміналістика», «Криміналістична методика», «Кримінальний процес України», 

«Кримінальне процесуальне доказування», «Особливості розслідування окремих 

видів злочинів», «Призначення криміналістичних експертиз», «Проблеми 

досудового розслідування», «Судова експертиза», а також у системі підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих та експертних підрозділів (акти 

впровадження Академії митної служби України від 12.10.2015; Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка від 12.01.2016; 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 02.03.2016). 

Особистий внесок здобувача. Положення, що викладені в дисертації та 

виносяться на захист, розроблені автором особисто. Наукові ідеї та розробки, що 

належать співавторам опублікованих робіт, у дисертації не використовувались. У 

статті в співавторстві з В.С. Бондарем особистий внесок здобувача становить 50%, 

зокрема, розкрито основні напрями надання спеціалістом консультацій сторонам 

кримінального провадження з питань, що потребують відповідних спеціальних знань. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації 

доповідались на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, 

семінарах і круглих столах: «Актуальні проблеми юридичної науки очима молодих 
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учених» (м. Донецьк, 2011 р.), «Використання спеціальних знань при розслідуванні 

злочинів» (м. Луганськ, 2011 р.), «Протидія наркозлочинності: вітчизняний та 

міжнародний досвід співпраці правоохоронних та судових органів» (м. Донецьк, 2011 

р.), «Сучасні проблеми теорії та практики оперативно-розшукової діяльності органів 

внутрішніх справ» (м. Запоріжжя, 2011 р.), «Експертне забезпечення розслідування 

окремих видів злочинів» (м. Київ, 2011 р.), «Протидія злочинності: теорія і практика» 

(м. Київ, 2011 р.), «Взаємодія слідчого зі спеціалістами експертних підрозділів ОВС у 

ході дослідчої перевірки: проблемні питання» (м. Київ, 2011 р.), «Актуальні проблеми 

експертології» (м. Київ, 2012 р.), «Проблеми теорії та практики судової експертизи» 

(м. Луганськ, 2012 р.), «Актуальні проблеми в діяльності правоохоронних органів» 

(м. Луганськ, 2012 р.), «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 

правоохранительных органов» (м. Мінськ, 2013 р.), «Проблеми використання 

спеціальних знань у кримінальному провадженні» (м. Луганськ, 2013 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки, що сформульовані в дисертації, 

викладено у вісімнадцяти наукових публікаціях, серед яких дев’ять статей – у 

виданнях, включених МОН України до переліку наукових фахових видань з 

юридичних наук (одна у співавторстві з Бондарем В.С.), одна стаття – у 

міжнародному науковому виданні, а також у восьми тезах, опублікованих у 

збірниках доповідей науково-практичних конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять сім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

додатків, списку умовних скорочень. Загальний обсяг роботи становить 301 сторінка, з 

них основний текст – 213 сторінок, список використаних джерел (339 найменувань) – 

39 сторінок, додатки – 49 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ В РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ 

АБО ПРЕКУРСОРІВ 

 

1.1. Сучасне теоретичне і процесуальне уявлення про спеціальні знання 

та форми їх використання в кримінальному провадженні 

 

Спеціальні знання та пов’язане з ними використання сучасних засобів науки і 

техніки є одним з важливих й перспективних напрямів розширення та укріплення 

доказової бази в кримінальних провадженнях, що об’єктивно сприяє й запобіганню 

кримінальних правопорушень. І тим не менш розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів стикається з використанням злочинцями нових способів 

вчинення злочинів, активною протидією, чим зумовлюється необхідність вирішення 

завдань, які потребують використання спеціальних знань у різних галузях науки і 

техніки й застосування відповідних технічних засобів і технологій. 

Сьогодні різними дослідниками проблем злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів зазначаються тенденції 

зростання їх організованості, розширення території злочинного бізнесу, більш 

активного використання новітніх технологій синтезу наркотичних засобів. Вказані 

фактори зумовлюють необхідність вирішувати в процесі розслідування питання, які 

передбачають використання комплексу спеціальних знань майже в усіх галузях 

науки і техніки. 

Судова експертиза, участь спеціалістів у кримінальному провадженні сьогодні 

є найбільш дієвими формами реалізації сучасних досягнень науки і техніки в 

розслідуванні та запобіганні злочинам. Разом із тим, технологічні, методичні, 

організаційні та правові основи в діяльності спеціаліста та експерта потребують 

подальшої теоретичної та практичної розробки. 

Забезпечення оптимального та ефективного вирішення слідчих та експертних 
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завдань в розслідуванні злочинів досягається за рахунок використання 

криміналістичних технологій. 

Технологічний підхід у криміналістиці, на думку В. В. Тіщенка, є новітнім 

напрямом дослідження закономірностей щодо реалізації комплексів 

взаємопов’язаних дій та процедур, що застосовуються в певній послідовності з 

метою досягнення необхідного результату в практиці злочинної, а також 

криміналістичної діяльності. Обумовлений потребами практики, технологічний 

підхід розвивався послідовно, зародившись в надрах алгоритмічних досліджень 

(пов’язаний з розвитком концепції алгоритмізації та програмування, застосуванням 

моделювання в криміналістиці), у подальшому набув самостійного розвитку й 

поступово поширився у всіх напрямках криміналістичних досліджень [277, с. 564]. 

Зазначимо, що окремі автори під криміналістично-технологічним підходом 

розуміють нерозривно пов’язаний комплекс дій, який забезпечує взаємодію 

інтелектуальних, матеріальних об’єктів та засобів пізнання (в тому числі технічних 

засобів) у діяльності суб’єктів при розслідуванні злочинів, спрямований на 

послідовне проведення дій відповідно поставленої мети та процедурі їх 

застосування [238, с. 23]. 

Такий підхід визначив: 1) у змістовно-технологічній лінії – орієнтацію на 

встановлення інтегративно-цілісних зв’язків між складовими діяльності з 

розслідування злочинів, використання криміналістичної технології для реалізації 

цих зв’язків; 2) в організаційній лінії – організацію операційного процесу експертно-

криміналістичної діяльності. 

Зазначимо при цьому, що сьогодні поряд з експертним, існує нагальна потреба 

підвищення ефективності організації техніко-криміналістичного забезпечення 

розслідування злочинів, як самостійного виду діяльності правоохоронних органів, 

включаючи підрозділи НП, поряд з державною судово-експертною діяльністю. 

В теперішній час техніко-криміналістична діяльність організаційно 

відокремилась від судово-експертної. Таке розмежування відбулося, насамперед, 

завдяки прийняттю нового КПК України, а також Інструкції про порядок залучення 

працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби 
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Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для участі в проведенні 

огляду місця події, затвердженої Наказом МВС України № 1339 від 03.11.2015 [22]. 

Законодавець вирішив проблеми доказового значення результатів роботи 

спеціаліста-криміналіста на місці події (які можуть оформлятися у вигляді довідки), 

результатів попереднього дослідження слідів злочинів. При цьому техніко-

криміналістична діяльність фактично набуває статусу засобів доказування та 

об’єктивно зміщується в сферу діяльності служб та підрозділів правоохоронних 

органів, які безпосередньо вирішують завдання розслідування злочинів. 

Найближчою перспективою може стати формування, як у деяких країнах ЄС, 

«технічної поліції» та «наукової поліції». 

От чому процес використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

має ґрунтуватися на принципах криміналістично-технологічного підходу, який 

забезпечить якомога повне залучення науково-технічного потенціалу завдяки 

повному циклу техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення 

розслідування злочинів даної категорії. Більш докладно це буде розкрито в 

підрозділі 1.3 дисертації. 

У даному ж підрозділі дисертант ставить на меті визначити загальні поняття 

спеціальних знань та форми їх використання у кримінальному провадженні. 

Не дивлячись на вживання в законодавстві, легального визначення поняття 

спеціальних знань не існує. Скоріш за все, законодавець пропонує його розуміти 

інтуїтивно, однак це ще більше поглиблює проблему розуміння відмінності між 

спеціальними та неспеціальними знаннями. 

Водночас, у правовій науці термінологічна точність набуває принципового 

значення, адже вироблені теоретичні поняття в подальшому можуть бути 

використаними в законодавчій практиці, набуваючи всезагального значення. 

Розкриваючи зміст спеціальних знань, слід виходити з розуміння поняття 

«знання» у філософії, педагогіці і психології, а також із урахування 

криміналістичного та процесуального аспектів. Зазначимо, що знання – категорія 

гносеологічна, це відображення об’єктивних характеристик дійсності в свідомості 
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людини. Знання є результатом пізнання об’єктивної реальності. Вони 

здобуваються під час пізнавальної діяльності суб’єкта як продукт пізнання 

предметів і явищ дійсності, законів природи і суспільства. 

З філософської точки зору всі знання людського суспільства можуть бути 

тільки донауковими, буденними, художніми (як специфічний засіб естетичного 

засвоєння дійсності) і науковими (емпіричними та теоретичними) [289, с. 192]. 

Наукові (теоретичні) знання, практично реалізовані конкретною людиною, 

формують у неї навички, а ті, в свою чергу, створюють фонд умінь людини. При 

цьому не зовсім зрозумілим є механізм формування спеціального знання. Скоріш 

за все процес формування спеціального знання відбувається в ході конкретної 

спеціалізації людини на виконання певної роботи, яка є для неї професійною. Я.М. 

Яковлев з цього приводу зазначав, що поняття діяльності людини, крім її зовнішніх 

дій, акумулюють й складні внутрішні процеси, в яких мають прояв два види 

особливостей: по-перше, притаманні будь-якій діяльності людини, які 

проявляються в усіх професіях та, по-друге, особливості, характерні для певного 

роду діяльності (професії). Тому, крім загальних рис, трудова діяльність має й 

специфічні особливості, властиві певній професії. Саме ці особливості й є 

передумовою для їх використання в процесі здійснення правосуддя [330, с. 73]. 

Серед спеціалізованих предметних компетенцій випускників з 

кваліфікаціями «бакалавр» та «спеціаліст» з напряму підготовки «Філософія» 

виділяються професійні компетенції, які включають: 

а) загально-професійні компетенції (теоретичні, виробничо-технологічні, 

системні); 

б) спеціальні компетенції (теоретичні, виробничо-технологічні, науково-

виробничі та системні) – відповідно до своєї спеціальності та спеціалізації. 

Деякі філософи ведуть мову про дещо іншу систему знань суспільства, котра 

включає лише буденні, філософські та наукові знання [207, с. 9-13], однак місця 

спеціальним знанням не знайшлося й в їх філософському баченні світу. 

Як бачимо, гносеологія не виділяє особливої категорії «спеціальні знання». 

Змістовне значення терміну «спеціальний» (фр. spécial, нім. spezial, лат. 
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speciālis – особливий), виключно для чого-небудь призначений [61, с. 1364]. 

Словник С.І. Ожегова та М.Ю. Шведової надає наступне тлумачення слова 

спеціальний: «той, що відноситься до окремої галузі чого-небудь, притаманний тій 

або іншій спеціальності» [220, с. 755]. 

В науковій літературі досліджуване поняття використовується доволі 

широко, не знаходячи, тим не менш, чіткої дефінітивної форми вираження. 

Чому в такому разі законодавець веде мову про спеціальні знання, вживаючи 

цей термін, зокрема, в кримінальному процесуальному законі? 

Ймовірно, що факт вживання законодавцем терміну «спеціальні знання» у 

КПК України зумовлений власно правовим, процедурним аспектом їх існування та 

використання для цілей кримінального процесу. 

Стаття 1 Закону України від 25.02.1994 року № 4038-XII «Про судову 

експертизу» [4] надаючи визначення судової експертизи відображає обидві її 

сторони – гносеологічну і процесуальну. Про гносеологічну йдеться у 

формулюванні «судова експертиза – це дослідження… на основі спеціальних знань 

матеріальних об’єктів, явищ і процесів». Процесуальний характер мають вказівки, 

що дослідження виконується експертом і здійснюється у зв’язку з тим, що певні 

об’єкти містять інформацію про обставини справи, що перебуває у проваджені 

органів досудового розслідування чи суду, тобто результати дослідження мають 

доказове значення. 

В такому розумінні термін «спеціальний» не означає «науковий» або 

«практичний», «технічний», «криміналістичний» або будь-який інший. З позиції 

загальної концепції кримінального процесуального закону він вживається в 

значенні – особливий. Разом із тим, не можна не помітити, що ця «особливість» 

має обмежену спрямованість: наука, техніка, мистецтво, ремесло. 

Разом із тим, ризикнемо уявити, що у такому випадку доцільно було б вести 

мову взагалі про спеціалізовані знання. 

Якщо звернутись до трактування поняття «спеціалізований» в Тлумачному 

словнику Т. Ф. Єфремової, то тут ми виявимо значення цього слова: «Призначений 

для роботи або використання в одній спеціальній області, галузі» [107]. У 
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Тлумачному словнику Д. М. Ушакова міститься два значення поняття 

«спеціалізований»: 1. Від спеціалізувати. 2. Той, що має спеціальне, особливе 

призначення. Спеціалізований магазин (на противагу універсальному) [283, с. 311]. 

Академічний тлумачний словник української мови також містить два значення 

цього слова: 1. Дієпр. пас. мин. ч. до спеціалізувати. 2. У знач. прикм. Призначений 

для роботи або використання в якій-небудь одній спеціальній галузі; який має 

спеціальне, особливе призначення [257, с. 501]. У відомому в США «Юридичному 

словнику Блэка» (Black’slaw dictionary) термін «спеціальні знання» («special 

knowledge») відсутній. З розкриття дефініцій експерта («the expert», «the expert 

witness») та експертного доказу («the expert evidence») витікає, що законодавець 

країн англосаксонської правової системи під ними розуміє знання, спеціальну 

підготовку або навчання, навички, досвід та знання предмета експертизи [336]. 

Англосаксонська правова система розглядає експерта як обізнаного свідка («the 

expert witness», «the skilled witness», «the witness professional»). 

Факт вживання законодавцем терміну «спеціальні» зумовлений, на погляд 

деяких вчених [208, с. 38], власно правовим, прикладним, процедурним аспектом 

існування та використанням накопиченого людством знання для цілей 

кримінального процесу. 

Є. Г. Коваленко не випадково зазначає, що дане поняття є галузевим, 

юридичним та застосовується для розмежування знань різних фахівців, які 

залучаються для сприяння у вирішенні певних питань [146, с. 9]. 

Дана точка зору на роль та місце спеціальних знань була прийнята більшістю 

вчених. Причому багато хто став протиставляти спеціальні знання 

загальновідомим (буденним). 

Знання, які застосовуються слідчим (адвокатом, прокурором, суддею) при 

розслідуванні та розгляді кримінальних проваджень, інших суб’єктів, можна 

поділити на дві складові: буденні знання та професійні знання. 

Професійні знання формуються шляхом цілеспрямованої підготовки особи 

до певного роду діяльності. Вони є незамінними. Без їх оволодіння неможливе 

належне здійснення професійної діяльності. Дані знання можна умовно іменувати 

http://sum.in.ua/s/specializuvaty
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спеціальними. 

На думку О. О. Ейсмана, до речі, першого, хто сформулював визначення 

даного поняття, спеціальні знання – це «знання не загальновідомі, не 

загальнодоступні, ті, що не мають масового розповсюдження; знання, якими 

володіє обмежене коло спеціалістів, причому є очевидним, що глибокі знання в 

галузі, наприклад, фізики є в указаному сенсі спеціальними для біолога, та 

навпаки» [321, с. 91].  

Крім цього, О. О. Ейсман виділив ознаки поняття спеціальних знань: 

 юридичні знання не відносяться до спеціальних у тому сенсі, в якому це 

поняття застосовується в законі; 

 склад і рівень спеціальних знань суворо не регламентовані; 

 вони не є загальновідомими та загальнодоступними; 

 складають основу професійної підготовки людини; 

 використовуються в порядку, встановленому кримінально-процесуальним 

законом для сприяння слідству і суду у виявленні доказової та орієнтуючої 

інформації [321, с. 90-91]. 

В подальшому ознаки, які характеризують вживане в процесуальному 

законодавстві поняття «спеціальні знання» виокремлював Г. І. Грамович: 

1) до спеціальних не відносяться загальновідомі та загальнодоступні наукові 

знання, які отримуються в галузі матеріального та процесуального права 

(наприклад, кримінального права та кримінального процесу); 

2) спеціальні знання набуваються в результаті професійної підготовки, 

наукової діяльності, досвіду роботи в якій-небудь галузі діяльності та являють 

собою систему знань про певні об’єкти та явища; 

3) метою застосування спеціальних знань є сприяння збиранню та 

дослідженню доказів під час розслідування злочинів; 

4) суб’єктами застосування спеціальних знань є експерти, спеціалісти, слідчі, 

прокурори, суди (судді), хоча результати застосування цих знань будуть мати різне 

доказове значення [86, с. 17]. 

Пізніше ознаки спеціальних знань систематизовані В. О. Нагорним, серед 
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яких: 1) кількісна ознака – обмежена кількість суб’єктів – носіїв спеціальних знань; 

2) якісна ознака – цілеспрямоване навчання та професійна підготовка носія 

спеціальних знань, що виходять за рамки загальнодоступних, та тих що містяться в 

загальноосвітніх програмах навчання; 3) кінцева мета використання таких знань – 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню; 4) зміст спеціальних знань: 

конкретні відомості в галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла [209, с. 147]. 

Як система ідеально відтворених у мовній формі закономірних зв’язків 

практично перетвореного об’єктивного світу, знання поділяються на 

загальнотеоретичні (загальні) та прикладні (спеціальні). 

Виступаючи елементами цілісної системи знань, вони в той самий час, стають 

системами власних підсистем (науки, техніки, мистецтва, ремесла), які, в свою 

чергу, є системами по відношенню до інших підсистем. Систему наукових знань 

складають суспільні, природничі, технічні та інші знання. 

Основу підготовки людини до його професійної діяльності складають певні 

спеціальні знання (навички й вміння), які людина набуває в ході практичної 

реалізації цих знань. Таким чином, основу спеціального знання людини складає її 

спеціальна (професійна) освіта та досвід. Будь-яка професійна спеціалізація людини 

передбачає віднесення її до певного кола осіб, які володіють даною професією. За 

межами цього кола осіб їх знаннями (вміннями та навичками) ніхто не володіє, а 

якщо й володіє, то не в тому ступені, щоб вважати їх професійними. Розглядаючи 

необхідний елемент спеціального знання як спеціальну підготовку суб’єкта-носія 

певного знання, слід погодитись з позицією вчених, які стверджують, що знання 

набувається людиною в процесі її професійної підготовки, а також практичної 

діяльності в конкретних галузях, на конкретних посадах, які потребують саме таких 

професійних знань, результатом яких є формування у людини професійного досвіду 

[324, с. 402-403]. 

Сьогодні поняття «спеціальні знання» відображено у великому загалі 

наукових джерел. Так, після О. О. Ейсмана, свої авторські визначення 

формулювали: Г. Г. Зуйков (1966), З. М. Соколовський (1968), І. В. Постіка (1969), 

Ю. Г. Корухов (1974), Є. М. Зуєв (1975), Г. Е. Морозов (1977), І. М. Сорокотягін 
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(1978), В. І. Шиканов (1978), Р. С. Бєлкін (1978, 2000), Г. М. Надгорний (1979, 1983), 

В. Г. Гончаренко (1980, 2007), О. О. Закатов (1980), В. В. Ціркаль (1984), 

В. Д. Арсеньєв (1986), Г. І. Грамович (1987), П. П. Іщенко (1990), Н. Є. Суригіна 

(1992), В. Н. Махов (1975, 1993, 2000), С. Ф. Бичкова (1999), М. Г. Щербаковський 

(2000), О. Р. Росинська (2001), Б. В. Романюк (2002), О. М. Зінін (2002), 

Б. М. Бішманов (2003), О. О. Бондаренко (2004), В. В. Коваленко (2004), 

Л. Г. Шапіро (2004), В. В. Семенов (2006), В. М. Ревака (2006), В. В. Курдюков 

(2009), В. Ю. Шепітько (2014), Л. Г. Бордюгов (2014) та багато інших вчених [261, с. 

199-205; 132, с. 4; 145]. 

Висвітлену вченими проблематику доцільно згрупувати навколо трьох 

головних точок зору: питання про визначення поняття «спеціальні знання»; 

методологічні аспекти форм застосування спеціальних знань; відповідність даного 

процесуального інституту новій ідеології кримінального процесуального 

судочинства. 

Вказані вище автори під спеціальними знаннями у кримінальному процесі 

розуміють: 

- сукупність відомостей, отриманих у результаті професійної спеціальної 

підготовки, у межах якої і вивчаються окремі питання, які мають бути вирішені 

експертом при розслідуванні злочину (за З. М. Соколовським) [261, с. 203]; 

- не загальновідомі в судочинстві наукові, технічні і практичні знання, 

набуті в результаті професійного навчання чи роботи з визначеною спеціальністю 

особою, залученою як спеціаліст чи експерт з метою допомоги слідчому чи суду в 

з’ясуванні обставин справи або дачі висновків з питань, для вирішення яких 

потрібне їх використання (за В. К. Лисиченком та В. В. Циркалем) [186, с. 19]; 

- знання, які не належать до загальновідомих, що утворюють основу 

професійної підготовки з наукових, інженерно-технічних і виробничих 

спеціальностей, а також не загальновідомі знання, потрібні для здійснення якихось 

інших видів діяльності (за Г. М. Надгорним) [212, с. 42]; 

- будь-які знання та вміння об’єктивного характеру, отримані в результаті 

вищої професійної підготовки, наукової діяльності, досвіду практичної роботи, які 
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відповідають сучасному науково-практичному рівню (за В. Ю. Шепітьком) [313, с. 

98]; 

- знання і навички, отримані в результаті фахової освіти та/або практичної 

діяльності в будь-якій галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла, які 

застосовуються визначеними законом учасниками процесу в межах наданих кожному 

з них повноважень для вирішення за певною процедурою процесуальних завдань (за 

В. В. Курдюковим) [179, с. 7]; 

- неодноразово апробовані наукові знання, практичні вміння та навички, 

які сформувалися під час отримання загальної та професійної освіти, досвіду 

роботи за спеціальністю і які можна застосувати відповідно до процедурних правил 

кримінально-процесуального закону для вирішення його завдань (за 

В. В. Семеновим) [252, с. 6]; 

- наукові, технічні та інші професійні, зокрема техніко-криміналістичні 

знання, отримані внаслідок фахової підготовки у поєднанні з навичками, набутими в 

процесі роботи у певних галузях практичної діяльності, які разом з науково-

технічними засобами використовуються під час пошуку, виявлення, вилучення й 

дослідження слідів із метою одержання доказової та орієнтувальної інформації, 

необхідної для встановлення істини у справі (за І. І. Когутичем) [148, с. 168]; 

- не загальновідомі для судочинства наукові та практичні знання, які 

застосовуються обізнаними особами – експертом та спеціалістом (відповідно до їх 

компетенції) для дачі висновку, а також для консультацій та надання безпосередньої 

технічної допомоги під час досудового розслідування та судового розгляду в цілях 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню по конкретній справі (за Л. Г. 

Бордюговим) [51, с. 181]; 

Е. Б. Мельникова, характеризуючи спеціальні знання, виходить з процесу їх 

формування та вказує, що вони базуються на спеціальній освіті або професійних 

навичках. За словами авторки, «…спеціальні знання експерта визначаються його 

освітою, а також його кваліфікацією, яка включає в себе досвід роботи та виробничу 

спеціалізацію» [200, с. 12]. 

Наведений комплекс визначень поняття «спеціальні знання» свідчить про те, 
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що численні спроби встановити єдине уніфіковане значення цього поняття поки не 

призвели до успіху, адже в принципі таке завдання, скоріш за все є нездійсненим на 

суворо формальному рівні, тому доцільно казати про певне сімейство понять 

«спеціальні знання». З методологічної точки зору перспективним уявляється 

змістовний шлях визначення поняття «спеціальні знання» через взаємну 

послідовність ознак, коли додавання ознак все більше обмежує клас об’єктів, що 

підпадають під визначення, отримуючи змістовну характеристику. 

В подібній ситуації формулювання ще одного авторського визначення 

поняття «спеціальні знання» бачиться недоцільним. 

Як видно, серед існуючих принципово вирізняються дві позиції. 

Перша, сформульована в роботах О. О. Ейсмана, М. Я. Сегая,  

В. К. Лисиченка, Г. М. Надгорного, В. В. Ціркаля, Л. Г. Бордюгова, які вважають, 

що «… це не загальновідомі в судочинстві наукові, технічні та практичні знання, 

набуті в результаті професійного навчання чи роботи з визначеною спеціальністю 

особою, залученою як спеціаліст чи експерт з метою допомоги слідчому чи суду в 

з’ясуванні обставин справи або давання висновків з питань, для вирішення яких 

потрібне їх використання» [300, с. 8]. 

Зазначені автори пропонують спеціальні знання в кримінальному судочинстві 

розглядати в широкому та вузькому змістах, чітко визначивши форми їх 

використання: участь спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) дій та судову 

експертизу. 

Сутність другої позиції відображає визначення поняття спеціальних знань, 

запропоноване В. Г. Гончаренком зі співавторами, як знань і навичок, одержаних 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 [81, с. 22]. З даної позиції виходить, що 

слідчий також є суб’єктом спеціальних знань. 

На думку академіка В. С. Нерсесянца, в системі юридичної науки є наступні 

види дисциплін: 1) юридичні науки теоретичного та історичного профілю (теорія 
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держави і права, історія політичних та правових учень тощо); 2) галузеві юридичні 

науки (конституційне право, адміністративне право, кримінальне право, 

кримінально процесуальне право та ін.); 3) спеціальні юридичні науки (правова 

статистика, криміналістика, судова медицина, судова психіатрія та ін.) [217, с. 17]. 

Л. О. Морозова, всі юридичні науки розподіляє на такі групи: 1) теоретико-

історичні (теорія держави і права тощо); 2) галузеві юридичні науки (цивільне, 

кримінальне, конституційне право тощо); 3) прикладні юридичні науки, які 

використовують дані природничо-математичних і технічних наук (криміналістика, 

судова статистика, судова медицина тощо); 4) так звані організаційні науки 

(судоустрій, організація роботи адвокатури, нотаріату); 5) міжнародні науки 

(міжнародне публічне, міжнародне приватне право, морське право); 6) порівняльне 

правознавство – компаративістика [206, с.14] . 

Отож, криміналістичні, психологічні та будь-які інші знання, які складають 

основу криміналістики та судової психології є спеціальними (прикладними). В 

цьому сенсі спеціальними будуть і професійні знання слідчого, прокурора, судді, 

адвоката (наприклад, криміналістичні знання і навички, отримані під час здобуття 

відповідних освітніх чи освітньо-кваліфікаційних рівнів за спеціальностями 

«Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»). В кримінальному судочинстві в 

поняття спеціальних знань вміщується вужчий зміст, з виключенням правових знань 

суб’єктів доказування. Не даремно В. Г. Гончаренком свого часу було введено 

термін «спеціальні знання у кримінальному значенні – це знання в науці, техніці або 

мистецтві, які застосовуються для отримання доказової інформації спеціально 

підготовленими особами» [82, с. 114]. 

Про спеціальні знання в кримінально-процесуальному значенні казав й 

Г. І. Грамович, визначаючи їх як «знання (вміння, навички) в певній галузі людської 

діяльності (виключаючи знання в галузі матеріального та процесуального права), 

отримані в результаті професійної підготовки, досвіду роботи, які використовуються 

з метою збирання доказової інформації про злочин, а також сприяють розробці 

технічних засобів та прийомів роботи з доказами» [86, с. 17-26; 87]. 

Ще раз зазначимо, що у такому випадку доцільно було б вести мову взагалі 
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про спеціалізовані знання. 

Для належного розуміння сутності «спеціальних знань» необхідно врахувати 

їх співвідношення з правовими (юридичними) знаннями. 

Дійсно, криміналістика за своєю природою є юридичною наукою, 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 й розроблюються відповідні спеціальні методи, методики та технології. 

Використання їх потребує крім суто криміналістичних знань, ще й відповідних 

знань інших наук – природничих, технічних, гуманітарних. Для цього потрібна 

спеціальна експертно-криміналістична підготовка, яку отримують після закінчення 

спеціальних курсів, вивчення й опанування відповідних технологій і методик, 

проходження стажування, складання іспитів тощо. Крім того, співробітники 

експертних установ, як правило, регулярно застосовують техніко-криміналістичні 

засоби, прийоми, методи під час залучення до проведення слідчих (розшукових) 

дій, а тому набувають відповідних навичок і вмінь. 

Разом із тим, аналіз змісту норм КПК (статей 40, 93, 103-107 та ін.) доводить, 

що слідчий, прокурор можуть самостійно, без допомоги спеціалістів відповідного 

профілю (фаху), застосовувати науково-технічні засоби та методи при проведенні 

процесуальних дій (під час виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину тощо), 

оскільки такі вміння набуваються ними в ході професійної підготовки під час 

навчання в юридичному освітньому закладі, курсах підвищення кваліфікації та 

проходження практики в правоохоронних органах. Доцільність безпосереднього 

застосування слідчим НТЗ у проведенні процесуальної дії або залучення з цією 

метою спеціаліста визначається особою, що здійснює досудове розслідування, у 

кожному окремому випадку. 

Термін, «спеціальність», таким чином, має прояв, з одного боку, через 

процесуальну форму та регламентовану законом процедуру, з іншого – через 

володіння конкретним суб’єктом знань та навичок, які знаходяться за межами 

буденних знань за певною професією (додаткова підготовка, застосування 
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найсучасніших наукових, теоретичних знань). 

Зазначимо, що сьогодні в України з прийняттям КПК у 2012 році, а потім й 

низки підзаконних нормативних актів криміналістичні знання трансформувались 

від загально-професійного (слідчого) рівня до спеціалізованого рівня (судового) 

експерта. Тобто спеціальні криміналістичні знання в галузі криміналістичної 

техніки трансформувалися в спеціальні знання по проведенню судових експертиз. 

Проте, застосування спеціальних криміналістичних знань не обмежується 

судово-експертною діяльністю. 

В процесі проведення низки слідчих (розшукових) дій слідчий нерідко 

відчуває суттєві складнощі при виявленні латентних слідів, використанні методів 

фіксації, пов’язаних із застосуванням складних засобів криміналістичної техніки. 

Тому залучення до їх проведення спеціаліста, насамперед, з використання 

«прикладної» криміналістичної техніки зумовило, введення у кримінальне 

судочинство відокремленого від слідчого процесуального суб’єкта – «спеціаліста». 

Сучасні досягнення науки і техніки зумовлюють закономірне вдосконалення 

криміналістичної техніки, як розділу криміналістичної науки та її головного 

інструментарію – НТЗ, як процесу їхнього застосування при проведенні слідчих 

(розшукових) дій. 

Виявлення, фіксація та вилучення слідів при проведенні слідчого огляду, 

застосування криміналістичної техніки при проведенні інших слідчих (розшукових) 

дій, підготовка матеріалів для проведення експертизи складає самостійний, досить 

об’ємний, та такий, що вимагає криміналістичних знань високого рівня 

спеціалізації, вид криміналістичної діяльності. 

Це пояснюється низкою причин. 

Як відзначає Т. В. Варфоломеєва, методи отримання похідних речових доказів 

вимагають кваліфікованого застосування НТЗ, що проблематично здійснити 

слідчому самостійно, основне завдання якого організувати розслідування, зібрати та 

оцінити докази [60, с. 57,61]. 

Потреба в допомозі спеціалістів зумовлена також необхідністю економії часу, 

принцип «самообслуговування» не є економічно вигідним, а тому організаційно 
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раціональне та рентабельне застосування НТЗ слідчими можливо лише за умови 

відмови від даного принципу, про що постійно йдеться на сторінках 

криміналістичної літератури [259, с.3]. 

Слід погодитися з думкою Р. С. Бєлкіна, що криміналістична техніка як 

сукупність засобів та прийомів здійснення певної діяльності не може, існувати 

ізольовано від цієї діяльності. І якщо така діяльність неоднорідна, якщо компетенція 

осіб, котрі займаються цією діяльністю, й межі застосування ними криміналістичної 

техніки неоднакові, техніка також не може не відчувати на собі впливу такої 

диференціації [41, с. 68]. 

У цьому зв’язку правий О. Ф. Волинський, який стверджує, що робота 

спеціаліста є не менш складною, трудомісткою та значимою, аніж робота експерта. 

Її успішне виконання немислимою без спеціальної підготовки, без постійної 

практики, в результаті якої формуються та набувають стійкості відповідні навички 

та вміння. В кінцевому рахунку від її результатів залежить ефективність судової 

експертизи, як засобу доказування в кримінальному процесі. Розглядати цю 

діяльність як додаткове навантаження на експертів експертно-криміналістичних 

підрозділів НП України означає погодитись ще на якійсь час із її недосконалою 

організацією та вкрай низькою ефективністю. Інакше кажучи, очевидною є 

необхідність організаційного розмежування цих видів діяльності [71, с. 25-26]. 

Зазначимо при цьому, що 22.03.2015 року Наказом № 183н Міністерства праці 

та соціального захисту РФ затверджений перший в сфері кримінального 

судочинства професійний стандарт «слідчий-криміналіст». Стандарт передбачає: 

трудові функції (функціональна карта професійної діяльності), вимоги до освіти, 

трудові дії та значний об’єм необхідних умінь. Наприклад, серед необхідних умінь, 

якими повинен володіти випускник навчального закладу вищої освіти за напрямом 

підготовки «спеціалітет» та «магістратура», передбачено використання різних 

техніко-криміналістичних засобів й тактичних приймів при проведенні слідчих дій. 

Як уже зазначалося, з прийняттям у 2012 році КПК України, а згодом й низки 

відомчих нормативно-правових актів [19;21;22;23], було виділено самостійного 

суб’єкта застосування криміналістичної техніки – спеціаліста та виокремлено 
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техніко-криміналістичну діяльність, яка отримала статус засобу доказування. 

Зазначене свідчить про трансформацію спеціальних криміналістичних знань 

на новий рівень спеціалізації, виділення суб’єкта застосування криміналістичної 

техніки, що вимагає появи спеціальності «спеціаліст-криміналіст», відповідної 

оптимізації правових, методологічних, організаційних, науково-методичних засад 

його діяльності. Втім, криміналістична техніка розвивається як єдиний процес 

активного застосування в криміналістиці всіх можливих сучасних даних науки і 

техніки в боротьбі зі злочинністю, отже теза А.І. Вінберга про те, що «питання 

криміналістичної техніки розробляються поза штучного розділення їх «для слідчих» 

та «для експертів» [65, с. 92], залишається актуальною, тобто саме криміналістичну 

техніку слід вважати методологічною базою діяльності спеціаліста-криміналіста. 

Поряд з цими напрямами, на думку В.К. Стринжі, сферу застосування 

спеціальних криміналістичних знань складають питання ведення криміналістичних 

обліків та використання їх даних в роботі правоохоронних органів [266, с. 153-154]. 

Сьогодні обліково-аналітична діяльність – це якісно новий за формою та 

змістом вид криміналістичної діяльності, котрий виник на стику криміналістичної 

техніки і оперативно-розшукової діяльності [74; 136, с. 53], система, елементами 

якої є різні види обліків, функціонування яких у МВС України забезпечують 

підрозділи Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та Експертної 

служби. Тому оптимізація застосування спеціальних криміналістичних знань 

потребує диференціації та спеціалізації даної форми, котра, до речі, ще не отримала 

належної правової, науково-методичної та організаційної підтримки. 

Аналіз трансформації загальних криміналістичних знань у криміналістичну 

діяльність суб’єктів використання спеціальних знань, дає змогу зробити висновок 

про те, що оптимізація використання криміналістичної техніки в розслідуванні 

злочинів має відбуватися у таких видах криміналістичної діяльності: 1) судово-

експертна діяльність; 2) техніко-криміналістична діяльність (діяльність спеціаліста-

криміналіста); 3) обліково-аналітична (моніторинг) по кримінальних провадженнях. 

Криміналістична техніка є методологічною основою застосування спеціальних 

криміналістичних знань й розробки науково-технічних засобів, методів та методик 
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їх використання у відповідних видах криміналістичної діяльності: а) участі 

спеціаліста у кримінальному провадженні (в проведенні слідчих (розшукових) дій); 

б) судово-експертній; в) обліково-аналітичній. Результатом взаємодії зазначених 

видів діяльності є диференціація та формування науки судової експертології, 

міждисциплінарного вчення про криміналістичні обліки та фактичне процесуальне 

розмежування суб’єктів спеціальних криміналістичних знань: експерта і спеціаліста. 

Для досягнення поставленого завдання – оптимізації процесу техніко-

криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування злочинів, 

його елементи мають бути систематизовані. 

Поряд із цим, в юридичній літературі висловлюється дискусійна думка про те, 

що все ж можливі випадки доцільності проведення правової експертизи, яку можна 

доручити компетентному фахівцеві-правознавцю чи науковому колективу. З такою 

думкою погодитись неможна, оскільки органи досудового розслідування, прокурор, 

слідчий суддя та, в кінцевому результаті суд у процесі кримінального провадження 

із урахуванням усіх отриманих доказів надають правову оцінку діям певної особи, 

обставинам події, дають кваліфікацію злочину тощо. 

Отже, критеріями спеціальних знань у кримінальному процесі є: 

процесуальний, який свідчить, що спеціальні знання: а) відокремлені від суб’єктів 

доказування; б) мають особливе цільове призначення та обмежену спрямованість 

(наука, техніка, мистецтво, ремесло); в) їх використання зумовлене діяльністю 

сторін кримінального провадження і суду та необхідністю вирішення завдань 

кримінального судочинства; г) вони є засобом отримання доказів; гносеологічний, 

згідно з яким під спеціальними необхідно розуміти знання, які лежать в основі тих 

чи інших спеціальностей та спеціалізацій, отримані під час навчання, навички, 

набуті в процесі практичної та наукової роботи в різних галузях людської діяльності 

(окрім права), основані на професійних знаннях у відповідних галузях та 

використовувані для вирішення питань, які виникають при розслідуванні та 

судовому розгляді кримінальних проваджень. 

Аби досягти єдності практики у використанні спеціальних знань, необхідні 

чіткі та конкретні ознаки, котрі характеризують сутність спеціальних знань. До них 
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слід віднести низку положень: спеціальні знання повинні відповідати новітнім 

досягненням у відповідній галузі; спеціальні знання отримують у результаті 

спеціальної освіти в певній області; спеціальні знання використовують у своїй 

діяльності працівники правоохоронних і судових органів; професійні правові знання 

суб’єкта доказування не є спеціальними. 

Можливості використання спеціальних знань у кримінальному провадженні 

зумовлені загальним призначенням кримінального провадження в тому вигляді, в 

якому воно сформульовано в ч. 1 ст. 2 КПК України. Таким чином, спеціальні 

знання можуть бути використані для доказування будь-якої групи обставин з числа 

вказаних у ст. 91 КПК України та в будь-який встановлений законом спосіб. 

Наприклад, що стосується спеціаліста, то він може бути залучений для надання 

безпосередньої технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, 

креслень, відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 

кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час 

судового розгляду. Що стосується експерта, то ст.ст. 242, 243 КПК України 

передбачена можливість його залучення як стороною обвинувачення, так і захисту. 

Таким чином, спеціальні знання в обов’язковому порядку застосовуються у 

всіх випадках, коли цього прямо потребує чинне законодавство (наприклад, при 

проведенні судової експертизи в порядку ч. 2 ст. 242 КПК України). З іншого боку, 

можливості використання значно ширші. Їх можуть використовувати сторони 

кримінального провадження, суд шляхом запрошення спеціалістів з метою 

отримання консультацій, безпосередньої технічної допомоги, отримання 

письмових пояснень, участі у дослідженні інформації, отриманої при застосуванні 

технічних засобів (з телекомунікаційних мереж або електронних інформаційних 

систем) під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок. 

Спеціальні знання, як процесуальний інститут, визначають підстави та умови 

участі обізнаних осіб у кримінальному провадженні. КПК України детально 

регламентує діяльність експерта та спеціаліста як носіїв спеціальних знань. 

Єдності у поглядах вчених щодо класифікації відповідних процесуальних 
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форм спеціальних знань нема. 

Так, на думку Л. Г. Бордюгова, використання цих знань регламентується 

КПК України у двох процесуальних формах: 

1) використання спеціальних знань особи, яка залучається як експерт для 

проведення експертизи за зверненням сторони кримінального провадження або за 

дорученням слідчого судді чи суду (статті 69, 242 КПК); 

2) використання спеціальних знань особи, яка залучається для дачі 

консультацій та надання безпосередньої технічної допомоги як спеціаліст 

сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування та судом 

під час судового розгляду (ст. 71 КПК) [51, 179-180]. 

В.В. Тіщенко до форм використання спеціальних знань відносить: 

1. Проведення судових експертиз (ст. 242-245 КПК), висновки яких є 

джерелами доказів (ч. 2 ст. 84 КПК) і засобом доказування (ч. 2 ст. 93 КПК). 

2. Участь спеціаліста в проведенні слідчих дій (ст. 71 КПК) з метою надання 

допомоги слідчому у виявленні, фіксації та вилученні слідів злочину, речових 

доказів, надання консультацій зі спеціальних питань. Він може висловлювати 

думки й припущення щодо обставин злочину на основі своїх професійних знань. 

Таким чином, спеціаліст сприяє збиранню доказів під час проведення слідчих 

(розшукових) дій, чим підвищує їх ефективність. Крім того, слідчий за допомогою 

спеціаліста проводить попереднє дослідження обстановки, слідів та інших об’єктів, 

що дає змогу висунути версії стосовно учасників події і її обставин. 

3. Допит експерта (п. 2 ч. 5 ст. 69, ч. 1 і 3 ст. 95 КПК), що дає змогу 

слідчому з’ясувати неясні питання в експертному дослідженні й висновках. Слід 

звернути увагу на ситуацію, яка передбачена ч. 7 ст. 95 КПК, а саме: якщо особа, 

яка дає показання, висловила думку або висновок, що ґрунтується на спеціальних 

знаннях, і суд визнав їх допустимими, то інша сторона в судовому розгляді має 

право допитати цю особу за правилами допиту експерта (ст. 356 КПК). 

4. Участь у допиті малолітньої або неповнолітньої особи (статті 226, 227, 

491 КПК) педагога, психолога, лікаря як спеціалістів, що дає змогу встановити 

психологічний контакт з допитуваним, звернути увагу на особливості характеру, 
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інтелекту, поведінки, об’єктивність показань тощо. 

5. Отримання висновків ревізій і актів перевірок (п. 4 ч. 2 ст. 40, ч. 2 ст. 93, 

п. 4 ч. 2 ст. 99 КПК) як документів – джерел доказів. 

6. Застосування технічних засобів у кримінальному проваджені (п. 2 ч. 1 ст. 

103, ч. 2 ст. 104, п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 105, ч. 1-4 ст. 107 КПК), що розглядається законом 

як один із способів фіксації (закріплення) доказів, та може забезпечувати процес 

проведення слідчої (розшукової) дії. Наприклад, проведення допиту або впізнання в 

режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК). 

7. Письмові пояснення спеціалістів (п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК), які брали участь 

у слідчих (розшукових) діях щодо особливостей виявлення і фіксації слідів, 

особливостей особи допитуваного і його поведінки тощо. Такі роз’яснення можуть 

сприяти обґрунтуванню процесуальних рішень щодо подальших експертних 

досліджень, проведення процесуальних дій. Автор у цьому сенсі зауважує, що, 

нажаль, КПК України не передбачає можливості допиту спеціаліста, що сприяло б 

більш ясному уявленню щодо окремих обставин події, що розслідується. 

8. Участь у кримінальному провадженні перекладача ( ч. 3 ст. 29, п. 18 ч. 3 

ст. 42, п. 9 ч. 1 ст. 56, п. 4 ч. 1 ст. 66, ст. 68, ч. 1 ст. 79 та ін. КПК України), що 

забезпечує учасникам кримінального провадження, які не володіють або 

недостатньо володіють державною мовою, право давати показання, заявляти 

клопотання й подавати скарги рідною або іншою мовою, якою вони володіють, а 

також користуватися послугами перекладачів. 

9. Консультації спеціалістів при підготовці до призначення експертизи і 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, аналізі документів тощо. 

Можливість їх використання випливає з положень ч. 1 ст. 71 КПК. Це можуть бути 

рекомендації з постановки питань на експертизу, консультації зі спеціальних 

питань перед допитом підозрюваного або свідка та інші ситуації [279, с. 45-46]. 

На нашу думку, класифікація форм використання спеціальних знань, 

представлена В. В. Тіщенком, є надто громіздкою, та такою, що ґрунтується на 

всебічному аналізі всього потенціалу допомоги обізнаних осіб, закладеному в 

оновленому інституті спеціальних знань. При цьому дисертант підтримує позицію 
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Л. Г. Бордюгова щодо класифікації форм спеціальних знань [51, с. 179-180], як 

таку, що дає чітке уявлення про процесуальні аспекти їх використання, відображає 

характер і призначення форм спеціальних знань у кримінальному процесі. 

Кримінальне процесуальне законодавство крім залучення спеціалістів (ст. 71 

КПК) вказує на інших суб’єктів, які також залучаються до проведення 

процесуальних дій (перекладача, педагога, психолога, лікаря). При цьому 

законодавець вказує лише на необхідні випадки залучення, не розкриваючи їх 

процесуального положення (за винятком перекладача ст. 68 КПК) і не відносячи їх 

до спеціалістів, завдяки чому виникають додаткові питання щодо правового 

регулювання їх діяльності у кримінальному провадженні. 

Зазначені особи, як слушно вказують В. К. Лисиченко та В. В. Ціркаль, за 

характером функцій, що ними виконується при проведенні процесуальних дій, за 

способом їх реалізації та процесуальним значенням результатів діяльності, не 

повинні ототожнюватися зі спеціалістами [188, с. 10-27]. Необхідність в їх залученні 

виникає не по всіх провадженнях, а лише у випадках, прямо передбачених законом 

(наприклад, у разі необхідності перекладу пояснень, показань або документів 

залучається перекладач). Їх участь не створює самостійних джерел доказів. А отже, 

обов’язкове залучення до проведення процесуальних дій перекладача, педагога, 

психолога, лікаря, у випадках визначених КПК, необхідно розглядати, як одну з 

допоміжних процесуальних форм використання спеціальних знань, на що також 

вказують В. В. Коваленко [145, с. 62-63] та І. В. Пиріг [225, с. 33]. 

У зв’язку з цим до допоміжних форм спеціальних знань ми пропонуємо 

відносити: 1) участь перекладача у слідчих (розшукових), негласних слідчих 

(розшукових) та судових діях (ст.ст. 29, 68, 224, 376 КПК); 2) участь педагога в 

слідчих (розшукових) та судових діях (ст.ст. 226; ч.8 ст. 228, 230, 232 КПК); 3) 

участь психолога в слідчих (розшукових) та судових діях (ст.ст. 226, ч.8 ст.228, 230, 

232 КПК); 4) участь лікаря в слідчих (розшукових) та судових діях (ст.ст. 226, 230, 

232, ч.1 ст. 238, ч.2 ст. 241 КПК України). Однак, у зв’язку з тим, що допоміжні 

процесуальні форми використання спеціальних знань не входять у предмет нашого 

дослідження, детальніше у даній роботі вони не розглядатимуться. 
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1.2. Процесуальні та організаційні засади залучення спеціальних знань під 

час розслідування кримінальних правопорушень 

 

Розслідування кримінальних правопорушень може бути забезпечене 

ефективним правовим регулюванням тільки за умов чіткої регламентації статусу 

суб’єктів кримінального процесу, які проводять експертизи та беруть участь у 

провадженнях в якості спеціалістів. У зв’язку з цим дослідження правового 

положення обізнаних осіб набуває важливого значення, задля ефективного 

виконання завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України). 

У найбільш розгорнутому вигляді концепція кримінально-правового статусу 

особи обґрунтована В. М. Корнуковим лише у 80-ті роки ХХ ст. [156, с. 20-21]. На 

його думку, кримінально-правовий статус особи – це закріплене засобами 

кримінального процесуального права положення особи в кримінальному 

судочинстві, яке базується на конституційному статусі особи, та є основою 

процесуального положення кожного учасника процесу [156, с. 53]. Позиції даної 

концепції можна розглядати в якості основи для дослідження процесуального 

статусу учасників кримінального процесу, навіть не зважаючи на те, що різні вчені 

по-різному визначають його зміст. 

З нашого погляду, процесуальний статус учасника кримінального процесу 

складається з процесуальних прав, обов’язків та відповідальності. 

Експерт. Процесуальний статус експерта в сучасному кримінальному процесі 

України суттєво відрізняється від статусу, яким був наділений експерт у ХІХ та ХХ 

століттях. 

На початку ХХ століття експерта розглядали в якості свідка зі спеціальних 

питань [258 с. 304; 103, с. 81]. 

У 30-ті роки минулого століття роль експертів не обмежувалася 

повідомленням слідчому або суду своїх спеціальних знань, а полягала в активному 

їх застосуванні в збиранні, обробці та оцінці доказів. У 50-і роки ХХ ст. експерт 

розглядався в якості помічника слідчого [302, с. 127] або особи, яка зберігає 

відносно слідчого повну самостійність та незалежність [267, с. 23]. 
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Результати аналізу чинного законодавства України і позицій науковців 

(Л. М. Головченко, В. Г. Гончаренка, І. В. Гори, В. А. Журавля, А. В. Іщенка, 

В. В. Коваленка, Н. І. Кліменко, П. І. Репешка, М. Я. Сегая, Е. Б. Сімакової-

Єфремян, В. Ю. Шепітька [112; 53; 240] та ін.), свідчать про наявність деяких 

недоліків у питаннях нормативно-правового регулювання експертної діяльності, що 

заважають процесу перебудови вітчизняної системи права в контексті європейських 

стандартів. 

Досліджуючи стан нормативно-правового забезпечення судово-експертної 

діяльності в Україні, М. Я. Сегай виділив структурні блоки, що становлять її цілісну 

систему та включають діяльність: а) держави з правового забезпечення судово-

експертної діяльності на законодавчому і відомчому нормативно-правовому рівнях; 

б) державних органів виконавчої влади, що здійснюють функцію керування судово-

експертною діяльністю; в) головних суб’єктів судово-експертної діяльності, що 

забезпечують організацію й проведення судових експертиз; г) учасників 

судочинства, причетних до проведення судових експертиз. У зв’язку з цим судово-

експертна діяльність як об’єкт пізнання судової експертології, на переконання 

М. Я. Сегая, може бути визначена як діяльність держави, юридичних і фізичних осіб 

із забезпечення правосуддя незалежною, об’єктивною та кваліфікованою 

експертизою, здійснюваною професійними судовими експертами [249, с. 28]. 

У ч.1 ст.10 Закону України «Про судову експертизу» експерт визначається як 

особа, яка володіє необхідними знаннями для дачі висновку з досліджуваних питань 

[4]. Згідно з п.25 ч.1 ст.3 КПК України експерт є учасником кримінального 

провадження і може брати в ньому участь як на стадії досудового розслідування, так 

і на стадії судового провадження у першій інстанції. Порядок залучення експерта 

визначається ст. 243 КПК [176, с. 183]. У свою чергу, ч.1 ст. 69 КПК України 

називає експертом у кримінальному провадженні особу, 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 
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під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань. 

Процесуальне положення, роль експерта у досудовому розслідуванні та 

судовому провадженні, окремі вимоги та гарантії його незалежності встановлені ст. 

ст. 69, 79, 80, 83, 84, 93, 95, 101, 118, 122, 124, 242–245, 266, 327, 332, 244, 352, 356, 

517, 518 КПК [19], Законом України «Про судову експертизу» [4], Інструкцією про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, що 

затверджена Наказом Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 [25]. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 69 КПК України експерт має право: 

1) знайомитись з матеріалами кримінального провадження, які стосуються 

предмета дослідження. При цьому допускаються будь-які законні та прийнятні 

форми ознайомлення (наприклад, надання експертові оригіналів чи копій 

документів разом із постановою про призначення експертизи); 

2) заявляти клопотання щодо надання додаткових матеріалів та зразків, а 

також здійснення інших дій, пов’язаних з проведенням експертизи. 

Такі клопотання можуть мати письмову або усну форму. Додатковими 

матеріалами можуть бути різні об’єкти: документи, предмети, зразки тощо. У 

слідчого з’являється обов’язок надати їх експертові у тому випадку, коли останній 

обґрунтує, чому вони необхідні для дачі висновку. Експерт може запропонувати 

конкретного експерта або особу, яка володіє певного роду спеціальними знаннями, 

яку необхідно залучити до проведення експертизи; 

3) бути присутнім при здійсненні процесуальних дій, які стосуються 

предметів та об’єктів дослідження. Брати участь у проведенні процесуальної дії 

експерт може лише з дозволу. Факт отримання дозволу рекомендується відображати 

у відповідному протоколі, який фіксує його хід та результати. Так, за сприяння 

співробітників ДНДЕКЦ МВС України, які залучалися до кримінального 

провадження в якості експертів, працівниками ДПН НП України було 

задокументовано протиправну діяльність злочинної групи, яка на території 

освітніх та розважальних закладів м. Бердянськ відкрито поширювала інформацію 

про можливість придбання психотропних речовин, здійснювала збут через мережу 

Інтернет і доставку поштовою службою «Нова пошта» особливо небезпечних 
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психотропних речовин «МРНР», «АВ-PINACA», «піровалерон» та «5-Fluoro-

AKB48», що належить до групи речовин, які спричиняють виражену фізіологічну 

активність людини та є небезпечними в разі їх зловживання [105, 24-25]; 

4) викладати у висновку експертизи виявлені у ході її проведення відомості, 

які мають значення для кримінального провадження та з приводу яких йому не були 

поставлені питання. В теорії судової експертизи це право називається «експертна 

ініціатива». Воно дозволяє в окремих випадках уникнути призначення додаткової 

експертизи, якщо слідчий забув вказати у постанові яке-небудь важливе запитання 

або не звав, що певне питання можна вирішити за допомогою даного виду 

експертизи. Його реалізація є можливим за умови одночасного дотримання двох 

правил: 

- відповідь не повинна виходити за межі компетенції експерта; 

- запитання та відповіді експерта повинні мати відношення до предмета 

експертного дослідження; 

5) ставити питання, які стосуються предмета та об’єктів дослідження, особам, 

які беруть участь у кримінальному провадженні. 

Експерт вправі ставити запитання будь-якому учаснику процесуальної дії, 

участь в якій він приймає, аж до особи, яка проводить таку. При цьому, запитання 

експерта повинні відноситись до предмету судової експертизи. Результати участі у 

процесуальних діях, так само як і відповіді допитуваних на поставлені запитання, 

експерт вправі використовувати у своєму висновку; 

6) 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; 

7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки; 

8) користуватися іншими правами, передбаченими Законом України «Про 

судову експертизу» [4], Інструкцією про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень[25]. 

Також експерт зобов’язаний:  
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1) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний 

письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності – 

роз’яснити його;  

2) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на питання під час 

допиту; 

3) забезпечити збереження об’єкта експертизи. 

У випадку, якщо дослідження пов’язане з повним або частковим знищенням 

об’єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це 

письмовий дозвіл. Такий дозвіл повинен включати відомості щодо того, хто, кому та 

що саме дозволяє робити, наприклад, дозволено повне або часткове знешкодження 

об’єкта тощо. Інакше, висновок експерта може бути визнаний отриманим з 

порушенням вимог КПК України; 

4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка 

його залучила, чи суду відомості, що стали відомі у зв’язку з виконанням обов’язків, 

або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід 

проведення експертизи та її результати. 

Під відомостями, що стали відомими експерту в зв’язку з виконанням 

обов’язків розуміються: а) дані про хід досудового розслідування (порядок 

проведення процесуальних дій, їх суб’єктів тощо); б) відомості, які містяться в 

матеріалах, поданих для проведення експертизи, в процесуальних діях, у яких він 

брав участь; в) інформація, яка стала йому відома у зв’язку з проведеними ним 

дослідженнями; 

5) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених у КПК. 

У разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт повинен 

невідкладно повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення 

експертизи, щодо його уточнення або повідомити про неможливість проведення 

експертизи за поставленим запитанням, через відсутність необхідних знань, 

матеріалів або без залучення інших експертів. 

Правовою гарантією належного ставлення судового експерта до виконання 

покладених на нього обов’язків є встановлена законом відповідальність. Відповідно 
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до ст. 70 КПК України, за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних 

причин від виконання покладених обов’язків у суді, невиконання інших обов’язків 

експерт несе відповідальність, встановлену законом. У висновку експерта, 

відповідно п. 2 ст. 102 КПК України обов’язково має бути зазначено, що його 

попереджено про можливість настання такої відповідальності [19]. Види 

відповідальності експерта визначені в ст. 14 Закону України «Про судову 

експертизу» (кримінальна, адміністративна, дисциплінарна, матеріальна) [4], та 

конкретизовані в п. 2.4 «Інструкції про призначення та проведення судових 

експертиз та експертних досліджень» [25]. 

Обов’язковими вимогами, що пред’являються до експерта, є наступні: 

1. Незацікавленість у вирішенні справи (експерт підлягає відводу за 

наявності його прямої або непрямої зацікавленості у вирішенні справи). 

2. Процесуальна незалежність експерта та повна «автономія», що 

розповсюджується на відносини зі всіма учасниками процесу. Експерт має право 

відстоювати свою незалежність у виборі методів дослідження, формулюванні 

висновків, адже саме він несе персональну відповідальність за даний ним висновок. 

Керівник експертної установи може лише рекомендувати йому скористатися тим 

або іншим методом, застосувати ту чи іншу методику, однак право вибору 

залишається за експертом. Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судову 

експертизу» незалежність експерта та правильність його висновку забезпечуються: 

- процесуальним порядком призначення судового експерта; 

- забороною втручатися будь-кому в проведення судової експертизи; 

- існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів, що 

здійснюють ОРД, органів досудового розслідування та суду; 

- створенням необхідних умов для діяльності судового експерта, його 

матеріальним і соціальним забезпеченням; 

- кримінальною відповідальністю за дачу свідомо неправдивого висновку, 

відмову без поважних причин від виконання; 

- можливістю призначення повторної судової експертизи; 

- присутністю учасників процесу в передбачених законом випадках під час 
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проведення судової експертизи. 

Крім цього, незалежність експерта від сторін обвинувачення та захисту 

підкреслюється законодавцем у п. 25 ст. 3 та ст. 22 КПК України. 

3. Компетентність експерта (від лат. сompete – відповідати, бути придатним) 

може розглядатися в двох аспектах. По-перше, це коло повноважень, права та 

обов’язки, які визначені КПК. По-друге, це комплекс знань у галузі теорії, методики 

та практики судової експертизи певного роду. 

Розрізняють об’єктивну компетенцію, тобто об’єм знань, якими повинен 

володіти експерт, та суб’єктивну компетенцію – ступінь, у якій конкретний експерт 

володіє цими знаннями. Суб’єктивну компетенцію часто називають компетентністю 

експерта [40, с. 264]. Вона визначається освітнім рівнем, спеціальною підготовкою, 

стажем експертної роботи, досвідом у вирішенні аналогічних експертних завдань, 

індивідуальними здібностями. 

У статтях 10 та 16 Закону України «Про судову експертизу» вказані 

професійні та кваліфікаційні вимоги, які пред’являються до експерта, порядок 

атестації експертів на право самостійного проведення експертизи [4]. 

Перша частина ст. 10 містить головну вимогу до особи, яка претендує на 

професійне звання судового експерта, – наявність «необхідних знань для надання 

висновку з досліджуваних питань». Друга частина розкриває зміст поняття 

«необхідні знання», яке стосується фахівців державних СУСЕ і включає рівень 

базової освіти (вища і «не нижче спеціаліста»), та передбачає відповідну підготовку 

і атестацію з отриманням кваліфікації судового експерта. Третя частина регламентує 

вимоги до претендента, який не є працівником державної СУСЕ. Такий фахівець 

теж зобов’язаний мати вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 

спеціаліста, пройти необхідну підготовку з відповідної експертної спеціальності, а в 

подальшому бути атестованим і отримати кваліфікацію судового експерта [248, с. 

29]. 

Управління ООН з наркотиків і злочинності для перевірки кваліфікації 

судових експертів використовує три складових: знання, вміння і обізнаність. При 

цьому під обізнаністю розуміється бачення інформації по конкретному питанню, яке 
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необхідно враховувати при проведенні експертизи [339, с. 14]. 

Разом із тим, дисертант поділяє думку В.О. Юматова про те, що судові 

експерти «це штучна продукція» та не можна випускникам «вищів» автоматично 

надавати право самостійного проведення експертиз [325, с. 36]. Необхідно спочатку 

«пройти школу підмайстра» у досвідченого «майстра» та заслужити, як мінімум, 

довіру та повагу колег, аби отримати право самостійної роботи. На практиці в 

державних експертних установах існує спрощена модель «інституту підмайстрів», 

яка зветься правом отримання допуску для самостійного проведення судових 

експертиз. 

4. Експерт залучається до провадження окремою постановою (ухвалою). 

Даний процесуальний документ є юридичним фактом, який «породжує» в процесі 

експерта, та сприяє виникненню відповідних процесуальних відносин. 

5. Експерт запрошується для проведення дослідження та дачі висновку з 

питань не правового характеру. Дослідження із застосуванням спеціальних знань, 

результатом яких є джерело доказів – висновок експерта – вправі у кримінальному 

процесі проводити тільки експерт. Головний його обов’язок, що збігається з метою 

судової експертизи, – проведення повного дослідження і надання обґрунтованого, 

об’єктивного, правдивого висновку. Іншим обов’язком є роз’яснення наданого 

висновку на вимогу органів та осіб, у розпорядженні яких перебуває матеріал 

кримінального провадження, по якому надано висновок. 

Змінами, які відбулися у сфері юстиції, із прийняттям у 2012 році КПК 

України, посилено регламентацію реалізації принципу змагальності сторін та 

розширено повноваження сторони захисту, що змушує проаналізувати нові 

положення, які пов’язані з питаннями залучення експерта. 

Так, сторона захисту може тепер сама, без звернення до слідчого та суду, 

призначити судову експертизу (залучити експерта на договірних умовах), в тому 

числі обов’язкову (ст. 242 КПК, ч. 2 ст. 243 КПК) або клопотати перед стороною 

обвинувачення чи судом про призначення судової експертизи (ст.ст. 243, 244, 332 

КПК). Кожна зі сторін має право подати суду висновок експерта (ст. 101 КПК). 

Таким чином, під час судового розгляду в якості доказу може бути надано 
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одночасно два висновки, які виконані різними експертами з одних і тих питань, як за 

дорученням сторони обвинувачення, так і сторони захисту. Поряд з тим у разі 

залучення експерта стороною захисту самостійно або за її клопотанням слідчим 

суддею, експертові можуть бути поставлені й інші питання, які мають значення для 

кримінального провадження та судового розгляду, стосуються об’єкту дослідження 

й не вирішувались під час проведення експертизи, призначеної стороною 

обвинувачення. Така можливість забезпечує повноту дослідження усіх матеріальних 

об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини правопорушення. 

КПК 2012 року суттєво змінено визначення поняття висновку експерта та його 

змісту. Зокрема, статтею 101 встановлено, що висновок експерта – це докладний 

опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, 

обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або 

слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Статтею 102 

встановлено, що у висновку повинно бути зазначено докладний опис проведених 

досліджень, у тому числі методи, застосовані у дослідженні, отримані результати та 

їх експертна оцінка.. 

Слід зазначити, що під час оцінки судом двох висновків з аналогічних питань, 

складених різними експертами, які можуть бути подані як стороною обвинувачення, 

так і стороною захисту, та у разі їх розходження, питання застосованих експертом 

методів матиме вирішальне значення для врахування та покладення результатів 

експертизи в основу рішення. 

Новим КПК також встановлено норму, згідно якої до процесуальних джерел 

доказів поряд із висновком експерта віднесено й його показання, надані в усній чи 

письмовій формі під час допиту (статті 84, 95, 356 КПК), що також забезпечить 

повноту дослідження доказів та удосконалить процедуру оцінки висновку експерта 

у суді. 

Перед допитом експерта в суді головуючий встановлює його особу та 

приводить до присяги. Після цього попереджає експерта про кримінальну 

відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку (ч. 1 ст. 356 КПК). 

При допиті, відповідно до нового КПК, експертові можуть бути поставлені 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1180#n1180
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1191#n1191
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1048#n1048
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1048#n1048
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran1102#n1102
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2987#n2987
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питання відносно наявності в нього спеціальних знань та кваліфікації з 

досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеню тощо), які 

стосуються предмету його експертизи; використаних методик; достатності 

відомостей, на підставі яких підготовлювався висновок; наукового обґрунтування та 

методів, за допомогою яких експерт дійшов до висновку; інші питання, які 

стосуються достовірності висновку експерта. Кожна сторона провадження для 

доказування чи спростування достовірності висновку експерта має право надати 

відомості, які стосуються знань, вмінь, кваліфікації, освіти та підготовки експерта 

(частини 3 та 5 ст. 356 КПК). 

Суттєвим позитивним нововведенням у КПК є також скасування дослідчої 

перевірки матеріалів про вчинення злочину, що вирішило багаторічну дискусію про 

можливість призначення експертизи до порушення кримінальної справи. Якщо 

раніше підставою проведення експертизи була постанова органу дізнання та 

слідчого, яка виносилась після порушення кримінальної справи, відтепер судова 

експертиза може бути призначена одразу після внесення інформації про 

кримінальне правопорушення до ЄРДР. 

Також позитивним моментом КПК 2012 року є конкретизація обсягу прав та 

обов’язків експерта, визначення кола осіб, які можуть бути залучені у якості 

експертів, та вимог до них. Так, у статті 69 міститься посилання на Закон України 

«Про судову експертизу», яким встановлено чіткі вимоги до осіб, які мають право 

здійснювати судово-експертну діяльність. Зокрема, обов’язкова наявність 

відповідної вищої освіти, проходження спеціальної підготовки та атестації з метою 

отримання кваліфікації судового експерта. При цьому також встановлено коло осіб, 

які не можуть виконувати функції експерта, а саме: особи, визнані в установленому 

законом порядку недієздатними, які мають не зняту або не погашену судимість або 

на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді 

позбавлення кваліфікації судового експерта (стаття 11 Закону). 

Слід також відмітити, що в новому КПК встановлено пряму заборону щодо 

проведення експертизи для з’ясування питань права (ст. 242). Раніше обмеження 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran935#n935
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/paran2257#n2257
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щодо проведення у кримінальному процесі правових експертиз мало лише 

рекомендований характер (постанова ПВСУ від 30.05.97 № 8 «Про судову 

експертизу в кримінальних і цивільних справах»). Таким чином, законодавець 

врахував думку науковців, що вирішення правових питань не потребує застосування 

спеціальних знань і є виключною компетенцією суду. 

Поряд з позитивними новаціями КПК містить окремі неточності та прогалини, 

які стосуються регулювання порядку призначення експертиз у кримінальному 

провадженні. 

Зокрема, звертає увагу відсутність у новому КПК визначення понять 

первинної, додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертиз. При цьому, 

поняття додаткової та повторної експертизи закріплені у цивільному, 

адміністративному та господарському процесах України, підзаконних нормативно-

правових актах. 

Можливість призначення повторної експертизи відповідно до ст. 4 Закону 

України «Про судову експертизу» та доручення її проведення іншому експерту, 

експертам є гарантією правильності висновку судового експерта. Думки з цього 

питання поділились. Вважаємо цілком слушною позицію Т.Д. Голикової, 

В.П. Колонюк та Ю.Б. Форіс, які вважають, що можливість призначення іншої 

судової експертизи не є гіршим за можливість призначення повторної, та навряд чи, 

якщо попередній висновок викликав сумніви, нову судову експертизу побажають 

призначати тому самому судовому експерту чи судовим експертам. Тим більше, що 

в термінології нового КПК мова йде не стільки про призначення експертизи, скільки 

про залучення експерта (ст. 243 «Порядок залучення експерта», ст. 244 «Розгляд 

слідчим суддею клопотання про залучення експерта» та ін.). У ч. 1 ст. 242 КПК 

наголошується, що експертиза проводиться експертом за зверненням сторони 

кримінального провадження або за дорученням слідчого судді чи суду. Отже, можна 

зробити висновок, що експертиза проводиться за «призначенням», «зверненням», 

«залученням» і «дорученням». 

Очевидно, що якщо висновок експерта є, з точки зору сторін або суду, 

необґрунтованим або сумнівним, то сторони або суд, які так вважають, захочуть 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97
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залучити іншого експерта для вирішення поставлених завдань. 

У випадку, якщо суду надані кілька висновків експертів, які суперечать один 

одному, а допит експертів не дав змоги усунути виявлені суперечності, відповідно 

до ч.2 ст. 332 КПК суд має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи 

експертній установі, експерту або експертам незалежно від наявності клопотання 

сторін кримінального провадження. Тобто ця норма надає можливість суду 

призначити повторну експертизу, проте її статус не визначено. Ця обставина є 

суттєвою прогалиною, оскільки не зрозуміло, які саме питання повинні бути 

вирішені експертом та які об’єкти підлягають дослідженню, адже від зміни 

експертного завдання та вихідних даних залежать результати, які будуть отримані 

експертом. 

Якщо раніше експерти, які проводили повторну експертизу, оцінювали з точки 

зору спеціальних знань висновок попередньої експертизи (попередніх експертиз), то 

тепер суд оцінює всі висновки без застосування спеціальних знань. На практиці 

можуть виникнути ситуації, коли суду стане необхідною оцінка висновку з 

використанням спеціальних знань. Вирішити це питання можна шляхом 

перехресного допиту експертів, з можливістю експертів ставити запитання один 

одному. Але така можливість КПК не передбачена, хоча й не виключена. Так, 

експерт має право бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, які 

стосуються предметів та об’єктів дослідження (п. 3 ч. 3 ст. 69 КПК). Таким чином, 

бути присутнім при допиті іншого експерта – його право. Також його правом є 

ставити питання, які стосуються предмета та об’єктів дослідження, особам, які 

беруть участь у кримінальному провадженні (п. 5 ч. 3 ст. 69 КПК). Суд має право 

призначити одночасний допит двох чи більше експертів для з’ясування причин 

розбіжності в їхніх висновках, що стосуються одного і того самого предмета чи 

питання дослідження (ч. 4 ст. 356 КПК) [78, с. 107-108; 291, с. 356]. 

Разом з тим визначення понять первинної, додаткової та повторної 

експертизи, мають значення для реалізації принципів судово-експертної діяльності: 

законності, незалежності, об’єктивності і повноти дослідження. 

Крім того, нормами КПК 2012 року передбачена можливість призначення 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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експертизи не тільки одному експертові, а й експертам, тобто де-факто мова йде про 

призначення експертизи двом чи більше експертам, що за своїм змістом носить 

комісійний характер. При цьому законом не врегульовано статусу кожного члена 

експертної комісії та межі його окремих повноважень, порядку організації 

проведення таких експертиз та формулювання ними загальної чи окремих думок, 

тобто складання ними одного чи окремих висновків. Це також стосується і випадків, 

коли для вирішення завдання необхідне залучення експертів з різних галузей знань, 

тобто проведення комплексної експертизи. Однак в новому КПК взагалі відсутні 

норми щодо можливості проведення таких експертиз [280]. 

Новелою є також положення про те, що примусове залучення особи для 

проведення медичної або психіатричної експертизи здійснюється відповідно ухвали 

слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 242 КПК). 

Обов’язковим стало призначення експертизи стосовно визначення розміру 

матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної 

кримінальним правопорушенням (ч. 2 ст. 242 КПК). 

Новелами КПК також є: визначення особливостей проведення експертизи в 

кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю (ст. 518 КПК). Також 

тепер можна оскаржувати в апеляційному порядку ухвали слідчого судді, винесені 

під час досудового розслідування (про направлення особи в медичну установу для 

проведення психіатричної експертизи, або відмову такому направленні (ст. 309 

КПК)), тоді як раніше ухвали суду про призначення експертизи не підлягали 

оскарженню. 

Особливо оговорено в новому КПК призначення комплексної психолого-

психіатричної експертизи неповнолітнього підозрюваного або обвинуваченого (ст. 

486 КПК). 

Дещо проблемним на сьогодні є отримання стороною захисту зразків для 

експертного дослідження (ст. 245 КПК). 

На певні організаційні і процесуальні проблеми, які виникли внаслідок змін 

процесуального інституту судової експертизи вказували й інші вчені та практики 

(В. А. Журавель [114, с. 16-25], В. В. Коваленко, Є. Д. Лук’янчиков, М. Г. 



 47 

Щербаковський, О. В. Юнацький та ін.). Назвемо деякі з них: 

1) наявність суперечностей між загальною і спеціальною нормами. Мова йде 

про ст. 93 КПК «Збирання доказів» і ст. 243 КПК «Залучення експерта». 

Законодавець не передбачив можливість збирання доказів стороною захисту шляхом 

проведення процесуальних дій. У ч.3 ст. 93 КПК йдеться про можливість отримання 

стороною захисту висновку експерта. Разом із тим, залучення експерта для 

проведення експертиз (ч. 2 ст. 243 КПК) є проведенням процесуальної дії стороною 

захисту. Рішення цієї проблеми бачиться шляхом зміни ст. 93 КПК, або 

виключенням ст. 243 КПК з числа слідчих (розшукових) дій, з приводу чого не раз 

висловлюватися вчені; 

2) Ст. 243 КПК носить назву «Порядок залучення експерта». Однак, в ній 

ідеться лише про можливість його залучення, а не про порядок реалізації цієї 

можливості. Законодавець навіть не визначився з назвою процесуального документа, 

який мають складати слідчий, прокурор, захисник, що вже призвело до різних 

підходів до розв’язання цього питання. До речі, у Законі України від 05 липня 2012 

року № 5076-VI«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» про це також не 

вказано, жодного трактування щодо порядку їх залучення. Відтак, слідчі, як і 

раніше, виносять постанову про призначення експертизи, тоді як у ст. 69 КПК 

йдеться про постанову про доручення проведення експертизи. Захисники – 

укладають угоду з експертною установою або експертом про надання експертних 

послуг, на підставі чого залучають експерта. Але законодавцем не вказано яким актом 

реалізується це право (клопотанням чи іншим) і який його правовий статус, оскільки 

захисники не є суб’єктами, що приймають процесуальні рішення (ст. 110 КПК); 

3) з метою забезпечення рівних можливостей в отриманні необхідних зразків 

для проведення експертизи законодавець надав можливість сторонам провадження 

мати тимчасовий доступ до речей і документів і у необхідних випадках отримувати їх 

зразки (ст.ст. 160-166, 245 КПК). Однак, реалізувати їх на практиці, навряд чи можна. 

По-перше, у сторони обвинувачення знаходяться матеріали кримінального 

провадження та більше процесуальних та організаційних можливостей щодо їх 

отримання. По-друге, законодавець передбачив можливість відібрання зразків з 
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речей і документів, тобто копій з них (ч. 2 ст. 245 КПК) які й підтверджують їх зміст 

(фото чи ксерокопії), якщо оригінал знаходиться у володінні однієї зі сторін 

провадження, яка не надає його на запит іншої сторони (п.3 ч.5 ст. 99 КПК). Тим 

самим законодавець припускає можливість проведення експертиз з використанням 

копій, і такою стороною, як правило, виступає сторона захисту, яка й здійснює 

збирання доказів шляхом витребування та отримання речей, копій документів (ч. 3 

ст. 93 КПК). Ця можливість не враховує обставину, що окремі експертизи 

(наркотичних засобів, техніко-криміналістичне дослідження документів), можливо 

провести лише з використанням зразків-оригіналів. Крім цього, процесуально не 

врегульовано питання оформлення відібрання зразків стороною захисту, оскільки 

захисникам не надано право складати протоколи (ст. 104 КПК), що істотно зменшує їх 

процесуальну цінність; 

4) недостатньо чіткою виглядає регламентація дій щодо збереження і 

використання зразків для експертного дослідження і особливо стороною захисту, 

якщо вона першою мала тимчасовий доступ до певних документів. Так, у ч.4 ст. 100 

КПК зазначається, що у разі втрати чи знищення стороною кримінального 

провадження наданого їй документа вона зобов’язана відшкодувати володільцю 

витрати та виготовити його дублікат. Однак, не враховано ситуації, коли знищується 

документ (наприклад, журнал видачі наркотичних засобів тощо) із неповторними 

ідентифікаційними ознаками, що зменшує шанси або унеможливлює притягнення 

особи до відповідальності. 

В напрямі вдосконалення організації судово-експертної діяльності, на думку 

М. Я. Сегая, є проблеми оптимізації наукової організації та управління 

інфраструктурою судово-експертної діяльності, що забезпечують практичну 

реалізацію її правових і методологічних основ. До їх числа слід віднести: а) 

оптимізацію організаційних форм керування державними й недержавними судово-

експертними установами; б) уніфікацію науково-методичної та інформаційної бази 

судово-експертних установ, організацію й координування науково-дослідницької 

роботи; в) удосконалення методики та процедури атестації експертів; г) організацію 

базового навчання фахівців у галузі судово-експертної діяльності гуманітарного й 
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природничо-технічного профілів; д) удосконалення методичної та профілактичної 

роботи, оптимізацію можливостей судових експертиз [248, с. 30]. 

На підставі проведеного дослідження, пропонуємо наступні напрями 

вдосконалення інституту спеціальних знань у кримінальному процесі. 

1. Гармонізація та уніфікація термінологічного апарату, який визначає 

порядок призначення судової експертизи у базовому Законі України «Про судову 

експертизу» та КПК України, котрі оперують різними термінами для позначення 

означеного порядку: «звернення», «доручення», «призначення». 

2. Вдосконалення правил оцінки висновку експерта з урахуванням введення у 

дію суду присяжних шляхом: 

- комплексу пропозицій, спрямованих на вдосконалення процедури допиту 

експерта: 

а) уніфікації мети допиту експерта в суді, яка має полягати не тільки в 

роз’ясненні, а також доповненні наданого ним висновку за умови відсутності 

необхідності проведення додаткових досліджень, зокрема: 

 роз’яснення сутності спеціальних термінів та окремих формулювань у 

змісті висновку експерта; 

 уточнення даних, що характеризують компетенцію експерта та його 

відношення до провадження; 

 встановлення ходу дослідження експертом поданих йому матеріалів, 

застосованих ним методик, приборів та устаткування з метою визначення 

обґрунтованості їх застосування; 

 встановлення причин розбіжності між об’ємом запитань та відповідями 

експерта або дослідницькою частиною висновку та висновками; 

 виявлення ідентифікаційних ознак, що дозволили експертові зробити ти чи 

інші висновки; з’ясування, якою мірою висновки ґрунтуються на матеріалах 

кримінального провадження; 

 встановлення причин розбіжності висновків експертної комісії; 

 перевірка повноти використання експертом наданих матеріалів; 

б) забороні проведення допиту експерта до ознайомлення стороною 
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кримінального провадження з висновком судового експерта. У ст. 356 КПК України 

доцільно більш чітко визначити положення про допит експертів, які проводили 

комісійну експертизу, у випадках розбіжності в їхніх висновках. 

Спеціаліст. Розвиток інституту спеціалістів у кримінальному судочинстві 

України можна умовно поділити на три етапи: 

Перший етап почався після закріплення злочину в законі (Руська Правда XI 

століття) та тривав до появи перших наукових робіт з досліджуваної проблеми. 

На другому етапі (з 1865 по 1917 рік) формувалися наукові уявлення про 

правовий статус спеціалістів та регламентації їх діяльності  

(В. Д. Спасович, Л. Є. Владимиров та ін.). Саме в той період закладалися основи для 

розвитку в процесуальному законодавстві інституту спеціалістів. 

Третій етап розвитку інституту спеціалістів починався з 1917 року. Термін 

«експертиза» отримав законодавче закріплення в кримінально-процесуальному 

законодавстві (УПК УРСР 1922, КПК УРСР 1927 року). Однак участь спеціаліста як 

процесуальної фігури не була регламентована процесуальним законодавством 

даного періоду. 

Питання щодо необхідності визнання спеціалістів у якості самостійної 

процесуальної категорії суб’єктів докладно досліджувалося в роботах А. І. Вінберга, 

Е. Б. Мельникової [200] та інших криміналістів, які вважали, що функції спеціалістів 

мають суттєві відмінності від функцій експертів. 

Дане питання в подальшому було врегульоване. На відміну від експертизи, 

можливість проведення якої вже була зафіксована в перших кримінально-

процесуальних кодексах, участь спеціаліста у кримінальному процесі передбачалася 

лише після внесення доповнень у КПК УРСР у 1971 році. Так, ст. 128
1 

«Участь 

спеціаліста при проведенні слідчих дій» регламентувала діяльність слідчого по 

залученню спеціаліста для участі в тих чи інших слідчих діях. У той період 

діяльність спеціаліста та його процесуальне положення як суб’єкта кримінального 

процесу було врегульоване також ст.ст. 66, 128, 128
1
, 144, 168, 169, 183, 191-194, 

270
1 
КПК України 1960 року. 

Сучасний етап розвитку інституту спеціалістів почався з моменту прийняття 
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Верховною Радою України КПК України 2012 року, який більш детально 

регламентує діяльність спеціаліста у кримінальному процесі. 

Новим, насамперед, є законодавче визначення поняття «спеціаліст» 

(ст. 71 КПК України). Важливість цього, на думку вчених, зумовлено тим, що в той 

час, як на побутовому рівні, як слушно зазначає Є.Д. Лук’янчиков, термін 

«спеціаліст» може вживатися на рівні з термінами «фахівець» та «експерт», на 

професійному рівні (у тому числі у матеріалах досудового розслідування) 

синонімічне використання цих термінів може викликати певні суперечності [193, с. 

79-83; 285, с. 21-27]. 

Чинний КПК України не тільки зберігає перелік обізнаних осіб, що містились 

у попередньому кодексі (експерт, судово-медичний експерт, спеціаліст, перекладач, 

лікар), але й розширює можливості їх залучення. Зокрема, КПК України визначає, 

що обов’язково залучається психолог для допиту малолітніх або неповнолітніх 

(ст.ст. 226, 354, 491 КПК України), а також проведення слідчих (розшукових) дій з 

їх участю (ст. 227 КПК України). Психологи можуть бути залучені також під час 

проведення впізнання (ст. 228 КПК України). Позитивним є те, що тепер психологи, 

а також педагоги, лікарі залучаються до слідчих (розшукових) дій з участю дитини 

незалежно від її процесуального статусу (передбачено ст.ст. 226, 227, 228, 354, 491, 

508 КПК України). 

Інститут спеціаліста у кримінальному процесі об’єднує положення, 

регламентовані у ст.ст. 71, 72, 79, 228, 236, 237, 240, 245, 360 КПК України. 

На відомчому рівні правову основу участі спеціаліста у кримінальному 

провадженні складають Положення про Експертну службу Міністерства внутрішніх 

справ України, затверджене Наказом МВС України від 03.11.2015 р. № 1343 [21]; 

Інструкція «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні», затверджена Наказом 

від 16.11.2012 р. 114/1042/516/1199/936/1687/5 [20]; Інструкція «Про організацію 

взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами НП 

у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень», 

затверджена Наказом МВС України від 14.08.2012 р. № 700 [23]; Інструкція «Про 
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порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та 

Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для 

участі в проведенні огляду місця події»[22]; Інструкція «Про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних 

рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 

досліджень»[25]; Положення про екзаменаційні комісії та порядок надання 

працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права участі як спеціалістів 

у проведенні слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, затверджене Наказом 

МВС України від 15.12.2011 р. № 925 [24]. 

Крім того, у наказі Міністерства юстиції України від 26.12.2012  

№ 1950/5 визначено консультаційну діяльність спеціаліста; Наказом МВС України 

від 14 серпня 2012 р. № 700 закріплено права й обов’язки спеціаліста-криміналіста 

органів внутрішніх справ України. 

Згідно з ч. 1 ст. 71 КПК України, «спеціалістом у кримінальному провадженні 

є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних та 

інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування й 

судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і 

навичок». 

Крім володіння такими знаннями, спеціаліст повинен бути компетентним і не 

зацікавленим у результатах кримінального провадження (ст. 79 КПК). В той же час 

експертом, відповідно до ст. 69 КПК, теж є особа, яка володіє науковими, 

технічними або іншими спеціальними знаннями, але на відміну від спеціаліста 

експертові доручається проведення дослідження об’єктів, явищ та процесів, що 

містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та 

надання висновку з питань, які виникають у кримінальному провадженні. Різнить 

цих фахівців і те, що експертом у кримінальному провадженні може бути виключно 

особа, яка крім спеціальних знань має ще й право на проведення експертизи згідно із 

Законом України «Про судову експертизу» [4]. 

Відповідно до КПК України спеціаліста можна залучати для вирішення таких 

завдань: а) надання безпосередньої технічної допомоги під час досудового 
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розслідування і судового розгляду (ч.2 ст. 71 КПК); б) надання консультацій з питань, 

що потребують відповідних спеціальних знань і навичок (ч. 1 ст. 71; ч.1 ст. 360 

КПК); в) надання письмових роз’яснень під час дослідження доказів в суді (ч.1 ст. 

360 КПК). 

Разом із тим, дисертант підтримує думку тих дослідників (А.І. Вінберг, В.Г. 

Гончаренко, П.П. Іщенко, Е.Б. Мельникова, Б.В. Романюк), які дотримуються 

думки, що спеціаліст є функціональним помічником слідчого, котрий своїми 

спеціальними знаннями допомагає йому у вирішенні питань, що мають значення для 

кримінального провадження. 

Наприклад, у Інструкції про порядок залучення працівників органів 

досудового розслідування поліції та Експертної служби МВС України як 

спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події, зазначено, що: 

1) інспектори-криміналісти у своїй діяльності безпосередньо підпорядковані 

та підзвітні начальникові органу досудового розслідування; 

2) інспектори-криміналісти зобов’язані виконувати усні та письмові 

доручення начальника органу досудового розслідування, його заступників, слідчих у 

встановлені строки та у визначеному законодавством порядку [22]. 

Законодавцем уведені як імперативні, так і диспозитивні підстави: в одних 

випадках проведення слідчих (розшукових) дій встановлюється з обов’язковим 

залученням спеціалістів: 

- під час проведення огляду трупа обов’язкова участь судово-медичного 

експерта або лікаря (ч. 1 ст. 238, 241 КПК); 

- під час проведення огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією, обов’язкова 

присутність судово-медичного експерта, який може вилучити зразки тканини і 

органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних досліджень (ст. 

238, частини 2, 3 ст. 239, 241 КПК); 

- проведення допиту малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у 

присутності законного представника, педагога або психолога, а за потреби – лікаря 

(ч. 1 ст. 226 КПК); 

- під час проведення слідчих (розшукових) дій за участю малолітньої або 
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неповнолітньої особи забезпечується участь законного представника, педагога або 

психолога, а за потреби – лікаря (ст.ст. 226, ч. 1 ст. 227, 228, 354, 491, 508 КПК) 

[175, с. 365; 333, с. 114]. 

В інших випадках – за наявності необхідності, зокрема в процесі: допиту (ч. 3 

ст. 224); пред’явлення особи для впізнання (ч. 8 ст. 228); обшуку (ч. 1 ст. 236); 

огляду місця події (ч. 3 ст. 237); слідчого експерименту (ч. 2 ст. 240); судово-

медичного освідування (ч. 2 ст. 241); отримання зразків для експертизи (ч. 1 ст. 245). 

Спеціалістові, як учаснику кримінального провадження притаманні наступні 

ознаки: 

- володіння спеціальними знаннями та навичками; 

- незацікавленість у результатах кримінального провадження; 

- залучення сторонами кримінального провадження під час досудового 

розслідування і судом під час судового розгляду; 

- наявність певної правосуб’єктності та правового статусу; 

- здійснення діяльності за певними напрямами: надання безпосередньої 

технічної допомоги (фотографування, складання схем, планів, відбір зразків для 

проведення експертизи тощо), консультацій і роз’яснень з питань, що потребують 

відповідних спеціальних знань і навичок. 

Відповідно до ч. 4 ст. 71 КПК України спеціаліст має право: 

1) ставити запитання учасникам процесуальної дії з дозволу сторони 

кримінального провадження, яка його залучила, чи суду; 

2) користуватися технічними засобами, приладами та спеціальним 

обладнанням; 

3) звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, 

або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів; 

4) знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і 

подавати до них зауваження; 

5) одержувати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, 

пов’язаних із його залученням до кримінального провадження; 

6) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених 
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законом. 

Також спеціаліст зобов’язаний: 

1) прибути за викликом до слідчого, прокурора, суду і мати при собі 

необхідні технічне обладнання, пристрої та прилади; 

2) виконувати вказівки сторони кримінального провадження, яка його 

залучила, чи суду та давати пояснення з поставлених запитань; 

3) не розголошувати відомості, які безпосередньо стосуються суті 

кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються 

(здійснювалися) під час нього, і які стали відомі спеціалісту у зв’язку з виконанням 

його обов’язків; 

4) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених КПК. 

Крім цього, у разі неприбуття до суду без поважних причин або 

неповідомлення про причини неприбуття, відповідно до ст. 72 КПК України на 

спеціаліста судом покладаються всі витрати, пов’язані з оголошенням перерви в 

судовому засіданні. 

Таким чином, процесуальний статус спеціаліста є комплексним поняттям, яке 

складається з процесуальних прав, обов’язків і відповідальності та об’єднує в собі 

низку інших елементів, що можна згрупувати за наступними підставами: 

- мета залучення спеціаліста, яка полягає в реалізації у кримінальному 

провадженні сучасних можливостей науки і техніки; 

- завдання, що вирішується спеціалістом у рамках його участі у 

кримінальному провадженні, яким є: надання безпосередньої технічної допомоги 

сторонам кримінального провадження та суду; 

- функції спеціаліста, до яких відносяться участь у проведенні 

процесуальних дій, надання консультацій або письмових роз’яснень з питань, що 

потребують відповідних спеціальних знань і навичок; 

- принципи участі спеціаліста у кримінальному судочинстві 

(компетентність, незацікавленість у результатах провадження, незалежність). 

Крім того, певні елементи правового статусу спеціаліста визначені на 

відомчому нормативному рівні. Зокрема, в нещодавно прийнятій Інструкції про 
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порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та 

Експертної служби МВС України як спеціалістів для участі в проведенні огляду 

місця події надається визначення спеціаліста, це, зокрема, 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 та 

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 [22]. 

Результати аналізу положень інституту спеціаліста в чинному КПК, наукових 

публікацій, висловлених думок та наукових позицій, зокрема,  

Л. Г. Бордюгова, І. В. Гори [83; 84], В. В. Коваленка [144, с. 118-125], 

Є. Д. Лук’янчикова [192, с. 20-25], В. В. Тіщенка [279, с. 44-46], 

М. Г. Щербаковського [320, с. 118-125], В. А. Фастовця [287, с. 125-129], 

В. О. Яремчук [333, с. 112-119] щодо цього питання, дозволяє стверджувати, що 

даний інститут зазнав суттєвих змін, порівняно з КПК 1960 року. 

Зміни стосуються і порядку залучення спеціаліста під час досудового 

розслідування від судового розгляду. По-перше, як спеціаліст може залучатися 

будь-яка обізнана особа, по-друге, коли спеціаліст бере участь у слідчій 

(розшуковій) дії, використання спеціальних знань, якими він володіє здійснюється 

під контролем і в межах, визначених слідчим, відображається у відповідному 

протоколі і є доказом [192, с. 21-22], по-третє, крім письмових роз’яснень в суді, 

наданих під час дослідження доказів, спеціаліст також надає усні консультації (ст. 

360 КПК України). Проте ані письмові, ні усні пояснення (консультації, 

роз’яснення) спеціаліста не віднесені законом до джерел доказів (ч. 8 ст. 95 КПК 

України). Хоча норми ч. 6 ст. 95 КПК України передбачають, що висновок або 

думка особи, яка дає показання, можуть визнаватися судом доказом, якщо вони 

корисні для якісного розуміння показань і ґрунтуються на спеціальних знаннях у 
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розумінні ст. 101 КПК України «Висновок експерта». У такому разі сторона 

кримінального провадження має право допитати цю особу за правилами допиту 

експерта. Однак у застосуванні вказаного припису є певна неузгодженість, адже 

серед осіб, які можуть давати показання, спеціаліст у КПК не зазначений. 

Крім того, КПК України, нажаль, не визначає: 

- процесуальне оформлення взаємовідносин спеціаліста зі сторонами 

кримінального провадження. Так, не визначено, яким чином захисник може 

залучити спеціаліста на договірних умовах. Статті 236, 237, 240 КПК України 

передбачають, що слідчий може запросити спеціаліста для проведення слідчої 

(розшукової) дії, однак не визначено форму такого запрошення. За аналогією можна 

зазначити, що оскільки процесуальне рішення слідчого повинно бути оформлене 

постановою, то обґрунтування необхідності такого запрошення певного спеціаліста 

й питання, на які він повинен дати відповідь або надати консультації чи роз’яснення, 

повинні бути зазначені саме в постанові про проведення певної слідчої (розшукової) 

дії; 

- порядок залучення спеціалістів до консультацій сторонами провадження. 

На практиці консультаційні дії спеціаліста жодним чином не оформлюються, а 

залишаються в межах спілкування; 

- процесуальні форми фіксації дій спеціалістів. 

Процесуальний закон містить тільки одне посилання на те, що письмові 

пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні процесуальної дії, можуть 

бути додатками до протоколу (п. 2 ч. 2 ст. 105 КПК), причому за приписами ст. 71 

КПК спеціаліст зобов’язаний надавати пояснення з поставлених питань, однак не 

зазначено форми їх викладення та фіксування. 

Щодо участі спеціаліста в суді, то він, згідно з приписами ст. 360 КПК 

України, дає усні консультації чи письмові роз’яснення на стадії дослідження 

доказів, і учасниками процесу йому можуть бути поставлені запитання щодо 

наданих консультацій під час дослідження доказів, а тому в КПК України доцільно 

визначити, що ці консультації заносяться (у разі усної форми) або приєднуються (у 

разі письмової форми) до журналу судового засідання. 
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Крім цього, КПК не передбачає такої слідчої (розшукової) дії, як допит 

спеціаліста та не відносить останнього до осіб, які відповідно до ст. 95 КПК України 

можуть або зобов’язані давати показання, наприклад у зв’язку із діями щодо 

об’єктів, в огляді яких він приймав участь тощо. Не зважаючи на це, на практиці 

зустрічаються випадку допиту слідчим спеціаліста в якості свідка, що не відповідає 

вимогам КПК України. На стадії досудового розслідування спеціаліст фактично стає 

свідком після участі в слідчій (розшуковій) дії, такій як огляд, обшук, коли ним 

безпосередньо на місці вчинення злочину оглядаються речові докази, документи, і 

він дає свідчення про те, що спостерігав. Але така практика в процесуальному законі 

не врегульована. В суді допит такого свідка-спеціаліста, для того, щоб його 

висновки стали джерелом доказів, за приписами ст. 95 КПК України повинен бути 

проведений за правилами допиту експерта. 

Розглядаючи нормативно-правове регулювання використання допомоги 

спеціалістів у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів необхідно також зауважити, що 

КПК передбачає проведення низки НСРД. Проведення деяких із таких дій, а саме: 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) і з 

електронних інформаційних систем (ст. 264 КПК), здійснення аудіо-, відеоконтролю 

особи (ст. 260 КПК) чи місця (ст. 270 КПК) та інших – неможливе без застосування 

технічних засобів і залучення відповідних обізнаних осіб, що також підтверджує 

76% з опитаних слідчих (додаток 2). Проте законом не визначено коло осіб, які 

повинні здійснювати такі технічні операції. Логічним є покладання такого завдання 

на спеціаліста, однак до завдань з технічної допомоги спеціаліста, перелічених у ч. 2 

ст. 71 КПК України, вказані дії не включено. 

Консультативна функція спеціаліста відносно нова у кримінальному 

судочинстві й практиці ще належить реалізувати її потенціал. Консультація – це 

спеціальна діяльність, спрямована на забезпечення цілей кримінального 

провадження, яка проводиться за клопотанням чи вимогою учасника кримінального 

процесу і полягає у роз’ясненні положень певної сфери наукового чи практичного 

знання, методів і методик спеціальних досліджень, кола обставин, що входять до 
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предмета науки чи сфери практичної діяльності, у яких спеціаліст є професіоналом. 

Зазначимо, що спеціаліст-консультант – це обізнана в певній галузі науки, 

техніки, мистецтва, ремесла та ін. особа, яка застосовує свої спеціальні знання для 

роз’яснення учасникам кримінального провадження та суду фактів та обставин, що 

мають значення у провадженні й стосуються тієї сфери наукової чи практичної 

діяльності, у якій консультант є фахівцем. 

Статтею 71 КПК України встановлено, що консультації спеціаліста надаються 

у двох формах – письмово та усно. Під час досудового розслідування такі 

консультації, по-перше, дає тільки той спеціаліст, який брав участь у проведенні 

слідчої (розшукової) дії, по-друге, консультації надаються у формі письмових 

пояснень, які приєднуються до протоколу процесуальної дії (ч. 2 ст. 105 КПК 

України). В цьому випадку, якщо в протоколі фіксуються наочні, очевидні дані, що 

сприймали всі учасники слідчої (розшукової) дії, то в поясненнях повинні 

вказуватися не тільки особливості використання технічних засобів, але й умовиводи 

спеціаліста, зроблені на підставі спеціальних знань. Зазначене може слугувати 

джерелом орієнтуючої інформації, яка сприятиме слідчому в здійсненні розшукових 

дій (розшуку знаряддя злочину, злочинця, транспортного засобу тощо). 

Довідково-консультативна функція спеціаліста може застосовуватись в ході 

збирання доказів. Так, спеціаліст може вказати слідчому чи адвокату на об’єкти, які 

в майбутньому можуть набути статусу доказів. Визначення в кримінальному 

процесуальному законі права спеціаліста звертати увагу сторони, яка його залучила, 

або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів (ч. 2 ст. 71 

КПК) якраз і надає можливість виявляти речі, документи при проведенні 

процесуальних дій, встановлювати їх особливості, застосовуючи спеціальні знання 

та навички спеціаліста. 

Також важливою є допомога спеціаліста в отриманні зразків для експертизи. 

Зокрема задля запобігання помилкам, слідчому доцільно звернутися по допомогу 

спеціаліста в таких випадках: 

1) призначенні багатооб’єктних експертиз; 

2) необхідності проведення комплексних досліджень; 
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3) дослідженні нових об’єктів або тих, які рідко зустрічаються; 

4) недостатній розробленості методик збирання, дослідження об’єктів; 

5) можливості пошкодження чи втрати об’єктів при їх дослідженні; 

6) призначенні повторної та додаткової експертизи. 

Так, у ч. 1 ст. 245 КПК передбачено: «У разі необхідності отримання зразків 

для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального 

провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої 

експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи 

доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за 

його дорученням залученим спеціалістом». При цьому в ч. 2 цієї статті встановлено, 

що відібрання зразків з речей і документів проводиться згідно з положеннями про 

тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160–166 КПК). 

Зазначимо, що спеціаліст, який бере участь у отриманні зразків для 

проведення експертизи, поряд з наданням консультаційної допомоги, може: 

1) безпосередньо отримувати зразки; 

2) створювати належні умови для їх отримання та закріплення; 

3) визначати умови, за яких повинні бути відібрані зразки, значимі для 

наступного досладження; 

4) проводити попередні дослідження отриманих зразків з метою 

встановлення відповідності їх майбутньому дослідженню; 

5) здійснювати їх пакування; 

6) допомагати кваліфіковано зафіксувати в протоколі слідчої (розшукової) дії 

порядок отримання зразків; 

7) консультувати слідчого при постановці питань на експертизу. 

Варто зауважити, що в судочинстві країн англосаксонської правової системи 

також виділяється фігура спеціаліста-консультанта («the consulting expert», «the lay 

witness») [336], але відповідно до нашого процесу – це просто спеціаліст, який 

консультує одну зі сторін кримінального провадження. 

В Австрії, Англії, Канаді, США обізнані особи не поділяються на 

процесуальні фігури спеціалістів та експертів, як це є в нас. В закордонній 
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юридичній літературі зустрічається поділ експертів за технічною ознакою на 

«свідків факту» та «технічних експертів». Перші свідчать на підставі тільки своїх 

знань, та того, що вони бачили та чули. Другі подають експертний висновок, на 

підставі власних досліджень [338; 34, с. 270-272; 35, с. 9-12]. За роллю у судовому 

процесі США вони їх підрозділяють наступним чином: 

1. «Експерт-консультант» («the consulting expert»). 

2. «Експерт, який свідчить» («the testifying expert»). 

3. «Внутрішній експерт» («the in-house expert»). 

4. «Експерт, призначений судом» («the court-appointed expert»). 

До першого типу відносяться обізнані особи, які виступають у якості 

технічних консультантів однієї з протиборчих у судочинстві сторін. Другий тип – 

експерти, залучені однією зі сторін процесу для проведення судової експертизи. 

Третій тип обізнаних осіб залучається тоді, коли предмет експертизи дуже складний 

та необхідна допомога «місцевої» обізнаної особи, яка володіє спеціальними 

знаннями в тій або іншій галузі знань. Четвертий тип коментарів не потребує. У ході 

допиту експерта в суді США він також виступає в якості «свідка факту» (події, 

явища), якого пізнав сам при проведенні експертизи [337]. 

Отже, перелік питань, за якими спеціаліст може надати консультації 

практично не обмежений, окреслимо основні напрями: 

1. Ознайомлення сторін кримінального провадження з сучасними 

можливостями дослідження речових доказів та слідів (наркотичних засобів). 

2. Роз’яснення сторонам кримінального провадження тих чи інших явищ та 

їх наслідків з позицій спеціальних знань.  

3. Виявлення перспектив використання в доказуванні комплексу ознак, 

якими характеризуються виявлені або вилучені речові докази. 

4. Роз’яснення способів зберігання вилучених речових доказів. 

5. Визначення науково-технічних засобів та профілю спеціалістів, залучення 

яких необхідно для роботи з окремими об’єктами в процесі проведення слідчих 

(розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. 

6. Ознайомлення сторін кримінального провадження із методичними й 
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тактичними особливостями застосування конкретних науково-технічних засобів та 

прийомів у процесі майбутньої роботи з окремими об’єктами. 

7. Роз’яснення особливостей проведення слідчих (розшукових) дій, в процесі 

яких будуть здійснюватися певні дії з окремими об’єктами. 

8. Викладення правил та техніки отримання зразків для експертизи. 

9. Сприяння в підготовці призначення експертизи, а також об’єктивній оцінці 

експертного висновку. 

Окремо розглянемо останній напрям консультативної функції спеціаліста, яка 

необхідна сторонам провадження для з’ясування: 

1) необхідності в обставинах, що склалися, проведення досліджень. 

Вирішується питання про те, чи потрібне обов’язкове призначення судової 

експертизи або ж достатньо консультації фахівця з відповідних питань. 

Залучений спеціаліст в першому випадку констатує необхідність призначення 

експертизи, а в другому – надає необхідну консультацію. Якщо проведення 

досліджень необхідно, але на сучасному етапі розвитку науки і техніки не створено 

тієї методики, використання якої дозволило б відповісти на питання, що виникли, 

спеціаліст вкаже на дану обставину. При цьому буде зекономлено відповідні засоби 

й час. 

У випадку, якщо необхідні для проведення судово-експертних досліджень 

методики й технічні засоби об’єктивно існують, спеціалістом будуть визначені клас, 

рід та вид експертизи, що підлягає призначенню. 

Нажаль практиці відомі випадки плутанини у назвах видів експертиз, що 

фігурують у постановах, що може стати приводом для критичних виступів 

захисників при допиті експерта в судовому засіданні. 

2) переліку об’єктів, які підлягають направленню на експертизу й достатності 

наявних матеріалів для успішного його проведення. 

3) об’єму відомостей з матеріалів кримінального провадження, які 

відносяться до предмету експертизи й необхідні для її проведення. 

4) необхідних заходів щодо збереження об’єктів дослідження до призначення 

експертизи, транспортування в судово-експертну установу для її проведення. 
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Вирішення питання, чи передбачають експертні дослідження повну або часткову 

втрату об’єкта експертизи. 

5) кола додаткових запитань експерту та переліку додаткових об’єктів, які 

направляються на дослідження (у випадку призначення додаткової чи повторної 

експертиз). 

6) доцільності комплексного експертного дослідження об’єктів, а також 

переліку експертів, компетентних проводити таке дослідження. Наприклад, при 

вирішенні питання про єдине джерело походження зразків канабісу необхідно 

провести комплексне дослідження, яке включає біологічний (наявність анатомо-

морфологічних ознак, властивих рослинам); хімічний (наявність та кількість 

активних речовини); фізичний (визначення неорганічних елементів) аналізи 

представлених на експертизу об’єктів.  

7) підстав для призначення комісійної експертизи. В низці випадків для 

проведення експертизи достатньо знань експерта в одній спеціальності, але 

одноособове її проведення буде достатньо тривалим з-за значного об’єму 

досліджень. В таких умовах спеціалістом буде запропоновано призначити комісійну 

експертизу, що дозволить оптимізувати терміни її проведення. 

Окремим напрямом консультаційної допомоги спеціаліста сторонам 

кримінального провадження та суду при оцінці висновку експерта як джерела 

доказів, а також при підготовці вмотивованого клопотання про призначення 

повторної експертизи, можна вважати рецензування висновку експерта. На думку 

М. В. Бобовкіна, С.В. Волкової та інших, рецензування висновку експерта має 

яскраво виражену консультативну основу й тому відповідає функціям спеціаліста у 

кримінальному процесі [45, с. 293-295]. 

Рецензування висновків судових експертиз, як напрям використання 

спеціальних знань, та межі компетенції рецензента законодавчо не регламентовані. 

У будь-якому випадку, такі межі не можуть бути ширшими за повноваження, які має 

рецензент, котрий здійснює відповідну науково-методичну роботу. Є очевидним, що 

ця компетенція не повинна включати оціночні положення, які відносяться до 

виключної компетенції досудового слідства та суду – належності, допустимості та 
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достовірності доказів. 

У ході виконання відповідних завдань спеціалістом-рецензентом необхідно 

оцінити подані матеріали на предмет відповідності спеціальним принципам 

проведення судових експертиз – об’єктивності, всебічності та повноти. Лише в 

цьому випадку, враховуючи вимогу ст. 8 Закону «Про судову експертизу», 

рецензування висновку експерта буде базуватися на положеннях, які дозволять 

перевірити наукову обґрунтованість зроблених висновків на базі загальноприйнятих 

наукових і практичних даних. 

Принцип об’єктивності означає припис експерту здійснити необхідні 

дослідження та сформулювати висновки на загальноприйнятій науково-методичній 

основі, яка має відповідати сучасному рівню розвитку тієї області знань, яку експерт 

представляє. 

Всебічний характер дослідження виражається в тому, що експерт повинен 

врахувати всі можливі альтернативи вирішення експертного завдання та охопити все 

коло загальних та окремих експертних версій, котрі витікають з поставлених питань. 

З їх урахуванням він роздільно аналізує всі без виключення безпосередні об’єкти 

експертизи та порівняльні матеріали, виявляє та порівнює ознаки різної природи, 

включаючи діагностичні, оцінює результати порівняння та формує обґрунтовані 

висновки. 

Повнота дослідження аналізується з точки зору: 

1) проведення дослідження у відношенні всіх безпосередніх об’єктів 

експертизи та порівняльних зразків; 2) використання всіх методичних та технічних 

засобів вирішення експертної задачі; 3) відповідей експерта на всі питання, які 

містяться в постанові (дорученні) про призначення експертизи. 

Проведені таким чином консультації спеціалістів суттєво підвищать 

ефективність розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Отже, компетенція учасників розслідування у застосуванні спеціальних знань 

визначається трьома факторами: 

1) процесуальною формою їх застосування: проведення експертизи, участь 
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спеціаліста в проведенні слідчої (розшукової) дії, використання спеціальних знань 

безпосередньо слідчим або іншим учасником доказування; 

2) процесуальною функцією учасника розслідування та доказовим значенням 

рішень, що приймаються ним або відомостей, які повідомляються; 

3) вихідними фактичними даними, на яких базують свої висновки та рішення 

учасники розслідування. 

Якщо перші два фактори суворо регламентовані процесуальними нормами, то 

третій потребує роз’яснень. Експерт може базувати свої висновки виключно на 

дослідженні виділених з кримінального провадження фактичних даних. У випадку 

судової експертизи це матеріальні носії відносно поставленого завдання. Спеціаліст, 

який бере участь у проведенні слідчої (розшукової) дії в якості науково-технічного 

консультанта та помічника, може використовувати для рішення поставлених перед 

ним задач будь-яку доступну йому в рамках даної процесуальної дії інформацію. 

Що стосується слідчого, то свої висновки він може базувати на будь-яких 

фактичних даних, а процесуальні рішення – на всій сукупності зібраних під час 

розслідування доказів. Таким чином, суб’єкти дослідження формують свої висновки 

на основі різних за повнотою та зв’язком джерел інформації. 

Зазначимо, що на сучасному етапі розвитку інститут застосування 

спеціальних знань у кримінальному судочинстві не обмежується такими 

«класичними» самостійними учасниками як експерт та спеціаліст. До обізнаних 

осіб відносять також перекладача (ст. 68 КПК України), який іноді помилково 

подається через категорію «спеціаліста». 

Перекладач, як зазначає М. Л. Леоненко, запрошується для здійснення 

перекладу документів, надання допомоги під час проведення слідчих (розшукових) і 

судових дій, ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінального 

провадження та в інших випадках [184]. Обов’язок слідчого судді, суду, прокурора, 

слідчого забезпечити право користуватись послугами перекладача передбачений ч.3 

ст. 29 КПК України. Право на перекладача мають підозрюваний, обвинувачений 

(п.18 ч.3 ст.42 КПК), потерпілий (п.9 ч.1 ст. 56 КПК), свідок (п.4 ч.1 ст. 66 КПК), 

особа стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (ч.2 
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ст.581 КПК) та ін. 

Без перекладача неможливо створити належні умови комунікації між 

учасниками провадження, якщо деякі з них не володіють мовою судочинства. 

Чинне законодавство передбачає загальні умови та конкретні підстави участі 

перекладача у кримінальному провадженні, закріплені в ст.ст. 29, 68 КПК і ст.ст. 14-

15 Закону України «Про засади державної мовної політики».. 

Окремі автори зазначають, що «перекладачем може бути будь-яка об’єктивна 

й незаінтересована у результатах кримінального провадження особа, яка володіє 

мовою, якою ведеться судочинство, а також мовою, якою володіють та 

користуються будь-які учасники процесу» [176, с. 218]. 

Ми погоджуємося з думкою В.С. Латипова [183, с. 242-245],  

В. К. Лисиченка, Л. Г. Бордюгова [50, с. 241-250], Т. Д. Телегіної [275, с. 77-78] та 

інших авторів, які вважають, що знання перекладача «є якісно іншими, аніж ті, які 

застосовують у кримінальному процесі спеціаліст та експерт. Завдяки діяльності 

перекладача інформація, яка перекладається ним, стає доступною для всіх 

учасників кримінального процесу, але вона не генерується перекладачем та існує 

незалежно від застосування ним знань іноземної мови або мови глухонімих. 

Перекладач не виявляє прихованих властивостей та взаємозв’язків об’єктів у тексті 

перекладу, використовуючи знання мови, не створює нової інформації, а тому його 

знання не є спеціальними у кримінально-процесуальному змісті. 

Таким чином, перекладач є самостійним учасником кримінального процесу, 

якого неможна прирівнювати до спеціалістів. Наявність певної сукупності норм, які 

регламентують його статус та участь в кримінальному провадженні, дозволяє 

зробити висновок про існування окремого інституту перекладача в структурі 

кримінального процесуального права, аніж передбачати розповсюдження статусу 

спеціаліста на цього учаснику процесу. Функція перекладача одна – сприяння 

набуттю доказами такої властивості як достовірність. Подібної думки дотримується 

й М. Л. Леоненко, який стверджує, що за своїм процесуальним положенням 

перекладач є самостійним учасником кримінального процесу і підпорядковується 

тільки закону, що жадає від нього повного і точного перекладу [184, с. 178-186]. 
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Разом із тим, не дивлячись на велику кількість наукових робіт, присвячених 

оптимізації діяльності спеціаліста й дотепер недостатньо розроблені наукові основи 

його дій при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій в розслідуванні злочинів 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. В жодній з опублікованих робіт не проведено комплексного аналізу 

ситуації, з якою стикається спеціаліст (група спеціалістів) при проведенні окремих 

слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях зазначеної категорії, та, 

відповідно, не надані рекомендації з оптимізації цього виду діяльності. 

Виявлені проблеми визначили необхідність розробки та впровадження 

уніфікованої карти-додатку до протоколу слідчої (розшукової) дії із закладеними в 

неї алгоритмами дій, призначеної для фіксування результатів участі спеціаліста при 

проведенні слідчих (розшукових) дій (додаток 11). 
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1.3. Зміст використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів 

 

Проблема незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів продовжує залишатись актуальною. Різноманітність 

способів вчинення злочинів даної категорії, залучення до механізмів реалізації 

злочинного задуму груп осіб, у тому числі тих, які володіють знаннями у галузі 

синтезу хімічних речовин потребує залучення до процесу розслідування та 

запобігання таким злочинним проявам комплексу видів та форм спеціальних знань і 

науково-технічних засобів. 

Комплексний підхід слід визнати умовою забезпечення належного рівня 

судово-експертного й техніко-криміналістичного забезпечення розслідування 

злочинів даної категорії, який посилить можливості достовірного вирішення 

широкого кола експертних та інших завдань. 

«Технологічно» ця комплексність може бути сформульована у формі 

наступних вимог: 

а) оцінка ефективності інтегрованої структури покликана враховувати 

специфіку судово-експертної, техніко-криміналістичної (участь спеціалістів у 

кримінальному провадженні) та обліково-реєстраційної діяльності; б) процес 

техніко-криміналістичного забезпечення і його результати мають знаходити 

належне відображення в інструментарії аналітичної роботи; в) з метою оптимізації 

техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування 

злочинів шляхом впровадження інтегрованих структур потребує розробки 

відповідного методичного забезпечення, яке би враховувало потреби окремих форм 

спеціальних знань (розробка комплексу рекомендацій з пошуку, фіксації, 

дослідження та аналізу криміналістично-значимої інформації за допомогою 

спеціальних знань). 

Зміст комплексного використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів 

у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 
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прекурсорів утворює комплекс організаційних та правових заходів, об’єднаних у 

єдиний технологічний цикл роботи з криміналістично-значущою інформацією. 

Як зазначає Ю. В. Якутін, процес формування інтегрованих структур полягає 

як у встановленні раціональних службових зв’язків між ними, так і в побудові дієвої 

системи управління цією структурою [331, с. 24]. Таким чином складається основа 

таких відносин, а також форма її організації. 

Як ми зазначали в підрозділі 1.1. дисертації, процес використання спеціальних 

знань має ґрунтуватися на принципах криміналістично-технологічного підходу, 

який забезпечить якомога повне залучення науково-технічного потенціалу в 

розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. 

Принципи криміналістично-технологічного підходу полягають: 

- у відтворюваності технології незалежно від особистісних якостей суб’єкта 

діяльності та інших умов її здійснення; 

- в поділі цілого та безперервного процесу на взаємопов’язані процедури; 

координоване та поетапне виконання процедур, направлених на досягнення 

шуканого результату; 

- в уніфікованості виконання включених у технологію процедур, що є 

обов’язковою умовою досягнення результатів. 

Взаємопов’язаний комплекс дій, який забезпечує взаємодію інтелектуальних, 

матеріальних об’єктів та засобів пізнання (у тому числі науково-технічних засобів) у 

діяльності суб’єктів застосування спеціальних знань можна оптимізувати. В 

тлумачному словнику С. І. Ожегова та Н. Ю. Шведової поняття «оптимальний» 

визначається як найбільш сприятливий [282, с. 420]. Оптимізувати означає – надати 

чому-небудь оптимальних властивостей, показників: обрати найкращий з можливих 

варіантів. Основною метою вирішення задач оптимізації є досягнення якого-небудь 

найкращого, оптимального режиму роботи. 

Вирішення задач оптимізації зазвичай складається з наступних етапів: 

створення моделі явища (кримінального правопорушення), визначення цільової 

функції та важливих параметрів, які підлягають оптимізації. 
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Багаторічна практика діяльності Експертної служби МВС з техніко-

криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування злочинів 

свідчить про застосування наступних видів спеціальних знань: 

1) здійснення судово-експертної діяльності; 

2) участь працівників Експертної служби МВС у досудовому розслідуванні та 

судовому розгляді; 

3) забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем, у тому 

числі обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об’єктів. 

Крім того, як було зазначено вище, як спеціалісти для надання безпосередньої 

технічної допомоги сторонам кримінального провадження під час досудового 

розслідування залучаються 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, які володіють 

спеціальними знаннями та можуть надавати консультації з питань, що потребують 

спеціальних знань і навичок. 

Підрозділи Експертної служби МВС здійснюють й профілактичну діяльність, 

яка проводиться за трьома основними напрямами: 

1) розроблення заходів для усунення умов, що сприяють вчиненню злочинів 

під час участі працівників Експертної служби у якості спеціалістів у слідчих 

(розшукових) діях; 2) розроблення криміналістичних рекомендацій; 3) рішення 

профілактичних завдань експертним підрозділом на основі аналізу та узагальнення 

експертної практики, спеціальних досліджень. 

Важливе значення для профілактики незаконного виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів мають криміналістичні 

рекомендації, розроблені ДНДЕКЦ на основі спеціальних знань при проведенні 

конкретних судових експертиз й узагальнення експертної практики за видами 

наркотичних засобів та інших об’єктів, які піддавалися дослідженню. Особлива роль 

в експертній профілактиці належить експертам, які проводять експертизи з метою 

вдосконалення механізму віднесення ще невідомих правоохоронним органам засобів 
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та речовин до категорії наркотичних засобів, психотропних речовин, забезпечивши з 

цією метою включення встановленого аналогу наркотичного засобу до «Переліку 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» [27], відразу після 

проведення експертизи вилученої речовини. 

Поряд з цим, істотним недоліком наукових розробок проблем оптимізації 

техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування 

злочинів є ізольоване дослідження науково-методичних, технологічних, 

організаційних та правових засад, відсутність відповідної цілісної концепції 

застосування спеціальних знань у кримінальному судочинстві, невирішеність 

питань, які стосуються диференціації та змісту форм їх використання, що не 

відповідає сучасному рівню криміналістичної науки й вимогам слідчої, судової і 

експертної практики. 

Таким чином, всі зазначені види застосування спеціальних знань поки що не 

створюють інтегровану взаємодіючу систему, скріплену єдиними методологічними, 

технологічними, організаційними та правовими засадами. 

Свого час В.А. Штофф слушно зазначив, що «… виявлення різних 

властивостей, подій та явищ зовнішнього світу як суттєвих ознак, на підставі яких 

певні факти об’єднуються та порівнюються з іншими фактами, протиставляються 

ним, … означає використання раніше накопичених теоретичних знань, за 

допомогою яких ця процедура здійснюється» [318, с.115]. Отже, не дивлячись на те, 

що різного роду системні конструкції в криміналістиці є переважно результатом 

наукових досліджень, вони активно застосовуються й апробуються в результаті 

практичної реалізації криміналістичних знань та рекомендацій в ході діяльності з 

розслідування та запобігання правопорушень. 

Вченими-криміналістами неодноразово слушно зазначалося, що 

класифікаційні системи різних криміналістичних понять та категорій знаходять своє 

застосування в різних сферах процесу розслідування. Наприклад, класифікації 

предметів допомагають визначити доказове значення класифікованих об’єктів, їх 

роль у системі доказів, сприяють встановленню окремих обставин, які підлягають 

доказуванню, вказують на методи дослідження об’єктів з метою вилучення 
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інформації, що міститься в них тощо. Криміналістичні класифікації властивостей та 

ознак слугують цілям ідентифікації або дозволяють визначити напрям процесу 

доказування тощо [40, с.53; 79, с.11]. У конкретизованому вигляді коло практичних 

задач, які мають вирішуватися подібним чином таке: 

- сприяння слідчим, експертам та спеціалістам у пізнанні сутності та 

механізму злочинної діяльності, окремих видів кримінальних правопорушень, які 

виступають об’єктами їх професійної діяльності; 

- забезпечення однакового застосування під час розслідування конкретних 

злочинів рекомендацій з проведення окремих слідчих (розшукових) та інших 

процесуальних дій, організаційних заходів; 

- сприяння всебічному вивченню складних об’єктів, а також об’єктів, які 

мають суттєву новизну та з якими нечасто зустрічаються слідчий, спеціаліст та 

експерт в процесі розслідування та дослідження; 

- забезпечення однакового розуміння та застосування в слідчий та судовій 

практиці криміналістичних понять та термінів. 

Основну інформаційну роль у розслідуванні злочинів відіграють положення 

кримінального процесу та кримінального права. Дані першої науки дозволяють 

точніше розробляти всі процесуальні особливості процесу доказування, меж, 

належності та допустимості отриманих доказів тощо. Дані другої дисципліни 

важливі для формування криміналістичної характеристики злочину, розробки версій 

тощо. 

Отже, спираючись на аналіз юридичної літератури, емпіричних даних 

розслідування кримінальних правопорушень, злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у залежності від 

безпосереднього об’єкта посягання, особливостей предмету та способу 

правопорушення можна поділити на такі групи: 

1) злочини, що пов’язані з порушенням особливого правового режиму обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.ст. 305, 

307, 309-311, 320 КК України) [18], тобто – незаконний посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, 
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пересилання, придбання, збут, контрабанда, використання наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

2) злочини, що є суміжними з обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів (ст.ст. 306, 308, 312, 313, 317, 318, 319 КК 

України) [18], тобто – діяння, пов’язані з забезпеченням незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів; незаконним 

заволодінням наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами, а 

також обладнанням призначеним для їх виготовлення; 

3) злочини, що пов’язані з вживанням наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів (ст. 314, 315, 316 КК України) [18]. 

Враховуючи тематику дисертаційного дослідження, особливий інтерес для 

удосконалення практики використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів 

представляють діяння, що пов’язані з порушенням особливого правового режиму 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. 

Відмінна особливість цих злочинів полягає у тому, що предметами злочинних 

посягань виступають саме – наркотичні засоби; психотропні речовини; прекурсори; 

аналоги наркотичних засобів та психотропних речовин; снотворний мак і конопля, 

а не будь які інші предмети. Виділені кримінальні правопорушення мають: 

а) великий комплекс подібних з криміналістичної точки зору рис: подібні 

способи підготовки, вчинення та приховування, схожі закономірності утворення 

слідів та слідових комплексів, місць їх концентрації. Знання таких особливостей дає 

можливість розробляти та впроваджувати в практичну діяльність алгоритми дій 

слідчого та осіб, що володіють спеціальними знаннями та відповідні алгоритми 

застосування спеціальних знань; 

б) комплексний характер та подібність завдань розслідування виділених видів 

злочинів, необхідність систематизації дій, що виконуються для їх вирішення; 

подібну специфіку організації взаємодії слідчого з особами, які володіють 

спеціальними знаннями при їх розслідуванні. 

Інші дві групи злочинів нами розглядатися не будуть. 

До основних ознак, які виражають криміналістичний аспект злочину, 
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відносяться: спосіб та механізм вчинення діяння, матеріальні та ідеальні сліди, 

ознаки, які характеризують предмет злочину, особу злочинця. Вони необхідні для 

реалізації пошукових, ідентифікаційних й тактичних завдань. 

Задля розробки методів розслідування найбільш повно та послідовно самі 

різні ознаки злочину використав Г.О. Густов. Мова йде про методи програмно-

цільового, розумового моделювання, комплексного підходу. Криміналістичні ознаки 

елементів злочину виконують свою службову роль, забезпечуючи вирішення 

специфічних завдань: а) ідентифікацію осіб (підозрюваних, обвинувачених тощо), 

знарядь, устаткування, інших об’єктів за їх властивостями, що відобразились 

назовні у вигляді матеріальних та ідеальних слідів, а також їх комплексів; б) вибір 

виду, способу та заходу тактичного впливу (тактичне завдання); в) вибір НТЗ 

виявлення та фіксації слідів, які забезпечують зберігання інформації, що містять такі 

сліди. Знання та врахування криміналістичних ознак дій, які вчиняються злочинцем 

також дозволяє: забезпечити виявлення та збір доказової інформації; використати 

ознаки дій для ідентифікації аналогічних злочинів та на їх основі об’єднувати 

розрізнені епізоди серії злочинів, перевіряти запідозрених осіб на причетність до 

вчинення злочинів, застосовувати характерні способи, засоби та технології [94]. 

Правильне визначення виду та послідовності застосування НТЗ запобігає 

втраті інформації при роботи зі слідами та провадженні експертиз. 

Таким чином, у процесі діяльності спеціаліста та експерта можуть 

використовуватись не тільки класифікації, але й інші за своїм характером 

криміналістичні системи. Якість розслідування визначається не тільки грамотною 

кримінально-правовою кваліфікацією злочину, але й ефективним збиранням слідчим 

з використанням спеціальних знань та НТЗ доказової та іншої криміналістично-

значимої інформації про нього. В процесі збирання такої інформації слідчий та 

спеціалісти, які залучаються до розслідування, спираються на розроблені 

криміналістичною наукою системи типових даних про той чи інший вид злочинів, 

які визначаються терміном «криміналістична характеристика»

, значущість якої у 

                                                 

 Вперше термін «криміналістична характеристика злочинів» був використаний О.Н. Колесніченком 

(Див.: Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореферат 

дис….д.ю.н. / А.Н. Колесниченко. Харьков, 1967. – С. 9.) 
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своїх працях показали Г. А. Густов [94], І.М. Лузгін [190, с. 25-30], М.П. Яблоков 

[328, с. 6] та інші вчені. М. П. Яблоков з цього приводу слушно зазначив: «Дані 

криміналістичних характеристик окремих видів злочинів задають основу розробки 

класифікаційних систем методичного характеру» [326, с. 113]. 

Ключовим об’єктом опису в криміналістичній характеристиці виступає 

механізм злочинного діяння. 

Необхідність включення у процес судово-експертного та техніко-

криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, до алгоритмів та програм 

діяльності спеціаліста та експерта інформації, яка міститься в криміналістичній 

характеристиці злочинів відповідних категорій обґрунтовується у роботах 

С.Ф. Бичкової [36, с. 27; 58], С.І. Зернова [124, с. 34], П.П. Іщенка [132], 

В.О. Снєткова [259], Т.М. Шамонової [308, с. 4-5] та інших вчених-криміналістів. У 

більшості дисертаційних досліджень, присвячених використанню спеціальних знань 

у розслідуванні окремих видів злочинів міститься дана дефініція. Назвемо лише 

роботи, захищені останніми роками, це, зокрема дисертації М.Ф. Бодрова [48], П.Г. 

Вельша [62], І.В. Веренича [63], В.Р. Гайнельзянової [76], І.Р. Куриліна [181], О.О. 

Светличного [247]. 

Наприклад, система загальної теорії судової експертизи представлена 

С.Ф. Бичковою такими розділами: методологічні основи загальної теорії судової 

експертизи; експертна техніка; експертна тактика; методика експертного аналізу 

окремих видів злочинів (включено типові завдання, які виникають у ході 

розслідування злочинів того чи іншого виду, форми використання спеціальних 

знань залежно від виду злочинів) [58, с. 27]. 

Доцільність включення розділу «Методика експертного аналізу окремих видів 

злочинів» була піддана сумніву Т. В. Авер’яновою [32, с. 60-62], Р. С. Бєлкіним, 

Ф. М. Джавадовим, О. Р. Росинською. Останні, зокрема, зауважили, що експерт не 

займається аналізом видів злочинів [242, с. 210-220]. Проте, Т. В. Авер’янова 

включила до системи загальної теорії судової експертизи теорію експертного 

прогнозування, положення якої можуть бути ефективно використані для розробки та 

прийняття попереджуючих по відношенню до можливих способів вчинення 
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злочинів заходів технічного та організаційного характеру, вихідним матеріалом яких 

є криміналістична характеристика злочинів [32, с. 60-62]. 

Звичайно, розроблена система рекомендацій по застосуванню спеціальних 

знань у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів не дає, та, втім, й не може надати всіх порад 

при організації такого процесу в розслідуванні кожного такого злочину, в зв’язку з 

чим, вони не можуть виступати у формі категоричних команд, котрі виключають 

творчу основу. В той самий час саме така наукова методична основа складає базис 

техніко-криміналістичного й судово-експертного забезпечення розслідування та 

профілактики злочинів. 

Результати аналізу спеціальної літератури доводить, що для успішного 

виконання завдань спеціалістами при участі у слідчих (розшукових) діях за 

кримінальними провадженнями, пов’язаними зі злочинами у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів експерти 

та спеціалісти повинні мати необхідні уявлення про: 

- предмет злочинного посягання; 

- спосіб вчинення злочину та засоби, які при цьому застосовуються; 

- систему слідів (слідових комплексів), які утворюються при підготовці, 

вчиненні та прихованні злочинів. 

Продемонструємо висловлене на прикладі доцільності вивчення способу 

вчинення злочину. 

Сьогодні наркодилери користуються останніми досягненнями сучасних 

технологій, в результаті чого активно застосовується новий – безконтактний спосіб 

збуту наркотичних засобів, сутність якого полягає в тому, що між продавцем та 

покупцем виключений будь-який фізичний контакт. 

За такою схемою в 2014 р. на території м. Луганська працювала ціла родина з 

трьох осіб. Споживач надсилав збувальникам ПМЗ зі спеціальними кодовими 

словами, потім, отримавши «зашифровану» відповідь, йшов до терміналу сплати 

та за системою електронного гаманця перераховував грошові кошти на вказаний 

наркопродавцями номер. Після підтвердження про зарахування коштів покупцеві 
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надсилалося повідомлення з вказівкою місця, де знаходиться схованка з 

наркотичним засобом. Електронні кошти в подальшому переводились на 

банківській рахунок, а через банкомати знімалася готівка. З метою конспірації, 

номер мобільного телефону, та номер банківського рахунку оформлювались на 

сторонніх (підставних) осіб. Злочинна діяльність даної групи була нейтралізована в 

результаті цілого комплексу негласних слідчих (розшукових) дій [1]. 

Наведений приклад безконтактного способу збуту наочно демонструє 

необхідність його вивчення та урахування при розслідуванні подібних кримінальних 

правопорушень: потребу у залученні для проведення допиту підозрюваних 

спеціаліста відповідного профілю задля вирішення тактичних завдань 

розслідування. У таких випадках, крім традиційних питань допитуваній особі, 

пов’язаних з моментом виникнення умислу на збут, підготовчими діями, видом, 

масою, вартістю наркотичного засобу, що збувається, додається цілий комплекс 

інших питань, щодо обставин, які підлягають встановленню. Допомогти у їх 

визначенні може спеціаліст. Так, при допиті підозрюваного необхідно визначити: а) 

якими спеціальними знаннями у сфері високих технологій, що використовуються 

при збуті наркотичних засобів володіє підозрюваний, з’ясувати спосіб та засоби 

розміщення пропозицій придбати наркотичну речовину в мережі Інтернет або 

поширення даної інформації серед невизначеного кола осіб; б) чи 

використовувались «підставні особи» при реєстрації Інтернет сайтів, активації 

акантів у соціальних мережах та Інтернет-месенджерах, відкритті банківських 

рахунків, знятті незаконно отриманих коштів тощо. 

Отже спосіб є тим пізнавальним засобом, який дозволяє навіть за 

неочевидними злочинами охарактеризувати злочинця та його діяльність у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Таке 

розуміння способу та його важливість у розслідуванні злочинів побічно відображені 

законодавцем у кримінальному процесі. Так, у якості підстави для об’єднання в 

одному провадженні матеріалів досудових розслідувань, по яких не встановлено 

підозрюваних, приводяться достатні обґрунтування того, що кримінальні 

правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою 
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(особами) (ч. 1 ст. 217 КПК України). В цьому випадку спосіб є тим засобом, який 

об’єднує такі неочевидні злочини. 

В якості спеціалістів та експертів можуть також залучатися співробітники 

СЕУ Міністерства юстиції України, навчальних закладів, наукових установ, які 

мають належну підготовку відповідно до специфіки завдань, які виникають у ході 

розслідування. Окрім організаційних складнощів їх залучення до участі в 

розслідуванні, серйозною проблемою є забезпечення достатнього рівня кваліфікації 

таких осіб; навіть якщо особа, котра бере участь у кримінальному провадженні як 

спеціаліст, має досвід роботи у відповідній галузі знань, цей факт сам по собі ще не 

є гарантією того, що, наприклад, огляд місця події до проведення якого він 

залучений, буде ретельним та результативним, адже фахівець повинен мати 

спеціальну підготовку. Для того, аби забезпечити прийнятний рівень використання 

спеціальних знань, доцільно: по-перше, підібрати найбільш кваліфікованих 

спеціалістів відповідного профілю для робочого контакту з ними; по-друге, 

організувати для осіб, які залучаються, навчання та стажування. 

Важливе значення при цьому має повсякденна робота з різними слідами, 

знання закономірностей утворення як окремих із них, так і їх комплексів. 

Співробітники судово-експертних установ звертають увагу слідчого на обставини, 

які мають значення для провадження, виявлені ними при вивченні слідів, предметів, 

документів, а також технічних засобів та знарядь, які могли використовуватись при 

вчиненні злочину. Беручи участь у профілактичній діяльності, спеціаліст визначає 

обставини, які на його думку, сприяли вчиненню злочину; висловлює пропозиції 

про можливості перевірки зібраних даних за колекціями та інформаційно-

пошуковими системами. 

При висвітленні в спеціальній літературі питань участі спеціаліста у 

проведенні окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів зазвичай висвітлюється його спільна зі слідчим робота при огляді місця 

події. До того ж розглядається участь, як правило, спеціалістів у галузі 

криміналістичної техніки. Однак, по-перше, коло слідчих (розшукових) дій у 
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провадженнях розглядуваної категорії, може бути значно розширеним, по-друге, 

вбачається за доцільне використовувати допомогу спеціалістів різного профілю 

(фаху) (у галузі ґрунтознавства, хімії, агрономії тощо), виходячи зі складності 

способів незаконного посіву та вирощування снотворного маку чи конопель, 

виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, 

збуту, контрабанди, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів та необхідності пошуку, виявлення та фіксації відповідних 

слідових комплексів, характерних для таких дій. Ці питання будуть розглянуті в 

наступних розділах дисертації. 

Для спеціалістів та експертів як обізнаних осіб необхідна власна, така, що 

визначається межами їх компетенції, система відомостей про вид та 

місцезнаходження потенційних носіїв криміналістичної інформації, які можуть бути 

виявлені та досліджені з застосуванням спеціальних знань. 

Спеціалісти та експерти є компетентними в аналізі слідової картини, яка 

відображає закономірності вчинення протиправних дій, пов’язаних із обігом 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та нарковмісних рослин. 

Поряд із слідовими комплексами, в криміналістичну характеристику повинні бути 

включені й такі типові для злочинів різних категорій сліди як, наприклад, сліди рук, 

взуття, транспортних засобів, у сукупності з узагальненими відомостями про 

механізм їх утворення. 

На основі цих даних може бути вирішеним питання про напрями пошуку 

підозрюваних та їх перевірку на причетність до злочину тощо. Інструкція, 

розроблена на основі відповідної типової криміналістичної характеристики з 

вказівками, в яких напрямах слід працювати спеціалісту або експерту, залученим до 

розслідування, значно спростила б завдання слідчого, який, як правило, відчуває 

певні складнощі при визначенні завдань спеціалістові, котрий залучається до участі 

у проведенні окремих слідчих (розшукових) дій (вказали 54% опитаних слідчих), 

або при формулюванні питань експертові у рамках відповідних експертиз (на цю 

обставину вказали 59% опитаних слідчих) (додаток 2). 

Як уже зазначалося, злочини, що пов’язані з порушенням особливого 
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правового режиму обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів утворюють окрему групу діянь (ст.ст. 305, 307, 309-311, 320 КК 

України), яка має специфічну характеристику, що обумовлює особливості їх 

розслідування. 

Під час виявлення та розслідування таких злочинів підлягають обов’язковому 

встановленню характеристики предмету протиправного посягання, а за допомогою 

отриманих про нього відомостей з’ясовується решта ознак складу кримінального 

правопорушення. 

З етимологічної точки зору предмет – це конкретна матеріальна річ, на яку 

спрямована діяльність людини. Особливість предмета злочинного посягання полягає 

в тому, що це слідосприймаючі та слідоутворюючі об’єкти, які індивідуалізують 

предмет у матеріальному світі. 

Правильне й точне з’ясування предмета злочинного посягання дозволяє  

розмежувати один злочин від іншого, суміжного з ним. Ті чи інші ознаки предмета 

злочинного посягання можуть бути критерієм визначення пом’якшуючих чи 

обтяжуючих обставин одного й того самого злочину або впливати на ступінь 

тяжкості та кваліфікацію діяння. 

Вивчення типових ознак предмета злочинного посягання дає можливість 

виявляти сутність і спрямованість злочинів, що є підставою законності й 

об’єктивності розгляду кримінальних проваджень. 

Предметами злочинних посягань по злочинах, що нами досліджуються є – 

речовини природного або синтетичного походження, препарати, природні 

матеріали, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів, що підлягають контролю в Україні (далі по тексту Перелік) 

[27]. 

У ст.1 Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів» розкривається зміст понять «наркотичні засоби», 

«психотропні речовини», «аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин», 

«прекурсори» [6]. 

Так, наркотичними засобами визнаються – речовини природного чи 
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синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для 

здоров’я населення у разі зловживання ними, включені до Переліку згідно із 

законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

Психотропні речовини – це включені до Переліку речовини природного або 

синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан 

залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну 

нервову систему чи викликати порушення сприйняття або емоцій, або мислення, або 

поведінки і становлять небезпеку для здоров’я населення у разі зловживання ними. 

Аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу в 

України речовини природного чи синтетичного походження, не включені до 

Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і 

властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких 

ці речовини відтворюють. 

Прекурсори – це речовини та їх солі, що використовуються при виготовленні 

наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до Переліку[6]. 

«Щодо питання класифікації наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів і висвітлення окремих їх характеристик, слід відзначити, що 

єдиного універсального поділу цих речовин не існує. Аналіз спеціальної літератури 

показує, що неможливо розробити єдину класифікацію наркотиків одночасно в 

межах однієї чи кількох наук, врахувавши при цьому всі особливості, як то: хімічну 

структуру, фармакологічну дію, клініко-терапевтичне застосування, ступінь загрози 

здоров’ю людини, вплив на психологічні процеси тощо. Тому в медицині, 

психіатрії, біології, фармакології, юридичних та соціологічних науках принцип 

поділу наркотиків відрізняється» [236, с. 26]. 

Відповідно до Переліку [27] розрізняють: 

1. Наркотичні засоби: а) особливо небезпечні, обіг яких заборонено (Таблиця 

I Список I); б) наркотичні засоби, обіг яких обмежено (Таблиця II Список I); в) 

наркотичні засоби, обіг яких обмежено, однак допускаються виключення деяких 

заходів контролю (Таблиця III Список I); г) рослини, які містять наркотичні засоби 
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та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей (Таблиця I 

Список III); 1.2) речовини, не включені до Переліку наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів (аналоги наркотичних засобів). 

2. Психотропні речовини: а) особливо небезпечні, обіг яких заборонено 

(Таблиця I Список II); б) психотропні речовини, обіг яких обмежено (Таблиця II 

Список II); в) психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких 

допускаються виключення деяких заходів контролю (Таблиця III Список II); 

2.2) речовини, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів (аналоги психотропних речовин). 

3. Прекурсори: а) обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи 

контролю (Таблиця IV Список I); б) прекурсори, стосовно яких встановлюються 

заходи контролю (Таблиця IV Список II). 

У залежності від галузей легального використання засобів та речовин, що 

включені до Переліку розрізняють: 1. наркотичні засоби, психотропні речовини, 

прекурсори, які використовуються в медицині (кетамін); 2. наркотичні засоби, 

психотропні речовини, прекурсори, які використовуються в ветеринарії (піперидин, 

ацетон); 3. прекурсори наркотичних засобів та психотропних речовин, які 

використовуються у виробництві (ангідрид оцтової кислоти, соляна кислота); 4. 

прекурсори наркотичних засобів, які використовуються в побуті (ацетон). 

У залежності від технології виготовлення наркотичних засобів, психотропних 

речовин та їх аналогів, а саме характеру сировини та способу її обробки, складності 

технології виготовлення у незаконному обігу зустрічаються наркотичні засоби, 

психотропні речовини, їх аналоги, виготовлені саморобним, лабораторним або 

промисловим способом: 1) з сировини природного походження (рослинної, 

тваринної або мінеральної – макова солома): а) без проведення хімічних реакцій, 

шляхом механічної та/чи термічної обробки сировини (канабіс

) або шляхом 

виділення з неї наркотично активних компонентів; б) шляхом термічної обробки 

сировини (напівсинтетичні наркотики – (концентрат макової соломи)); 2) зі штучної 

сировини (синтетичні наркотики) – (героїн). 

                                                 

 Канабіс (лат. – Cannabis Sativa) – індійська конопля. 
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Наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори також 

різняться за фізико-хімічними властивостями. 

Так, у залежності від агрегатного стану та консистенції речовин у 

незаконному обігу поширені: 1) тверді наркотичні засоби, психотропні речовини, 

прекурсори (у тому числі сипкі та не сипкі різновиди (речовини м’якої або щільної 

консистенції) – (ЛСД)); 2) рідкі наркотичні засоби, психотропні речовини, 

прекурсори (у вигляді в’язких або рухомих рідин) – (кодеїн); 3) газоподібні 

наркотичні, психотропні речовини, аналоги, прекурсори (закис азоту). 

У залежності від здатності речовини розчинятися в органічних розчинниках, 

розрізняють: 1) розчинні (атропін сульфат) та 2) нерозчинні наркотичні засоби, 

психотропні речовини, прекурсори. 

У залежності від фізичних властивостей речовин переходити в газоподібний 

стан, в незаконному обігу поширені: 1) леткі (ефір); 2) нелеткі наркотичні засоби, 

психотропні речовини, прекурсори (толуол). 

У залежності від характеру взаємодії речовини з рентгенівським 

випромінюванням, у незаконному обігу поширені наркотичні засоби, психотропні 

речовини, їх аналоги та прекурсори з: 1) високим та 2) низьким рівнем поглинання 

рентгенівського випромінювання. 

У залежності від ознак речовин, що характеризують їх фізичну природу та 

структуру в незаконному обігу поширені:1) речовини (субстанції): а) які 

складаються з одного хімічного елемента (не-суміші); б) суміші речовин (розчини 

та суміші, які не утворюють розчину; 2) природні матеріали (подрібнені або не 

подрібнені). 

У залежності від наявності сторонніх домішок та причин їх появи в 

незаконному обігу поширені наркотичні засоби, психотропні речовини та 

прекурсори, що:1) не містять побічних домішок; 2) містять побічні домішки та які: 

а) додані злочинцем навмисно (наприклад, з метою збільшення ваги або посилення 

дії наркотично-активних компонентів тощо); б) виникли не по волі злочинця 

(сторонні домішки). 

Значного поширення в незаконному обігу набули наркотичні засоби, 
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психотропні речовини, їх аналоги, виготовлені з лікарських засобів та лікарських 

препаратів (аерозолі, брикети, гранули, драже, краплі, капсули, мазі, настойки, 

порошки, розчини, лікарські збори, сиропи, суспензії, таблетки, екстракти, еліксири, 

емульсії, фармацевтичні субстанції тощо). 

Прекурсори в незаконному обігу поширені в якості [306, c.61]: а) вихідної 

речовини, з якої безпосередньо отримують наркотичні засоби (напівпродукти); б) 

реагенту, який використовується при виготовленні наркотичних засобів, їх аналогів; 

в) розчинника, який використовується при виготовленні наркотичних засобів. 

Існують й інші критерії поділу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів, прекурсорів, які не мають криміналістичного значення. 

Проведене нами дослідження свідчить, що найбільшого поширення в 

незаконному обігу в останні роки набули наркотичні засоби природного 

походження, виготовлені саморобним способом із нарковмісних сортів рослин 

конопель (марихуана, гашиш, гашишна олія) та маку снотворного (опій, макова 

солома). Серед психотропних речовин переважає – ефедрин та амфетамін, а серед 

прекурсорів – ацетон, ангідрид оцтової кислоти, сірчана й соляна кислоти. Серед 

лікарських засобів, які найчастіше використовуються при виготовленні наркотичних 

засобів, психотропних речовин переважають «Трайфед», «Торофун», «Терафлю», 

«Актифед», «Колдфлю», які містить у своєму складі гідрохлорид псевдо ефедрину, 

ефедрин та його структурні аналоги. Порівняльний аналіз даних про види 

наркотичних засобів, психотропних речовин, що знаходяться в незаконному обігу, 

доводить відсутність сталості у їх структурі. Усе залежить від конкретного регіону 

країни, досліджуваного періоду та хімічних речовин та реагентів, які 

застосовуються при їх виготовленні. 

Джерелами незаконного придбання та виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, які складають один із ключових 

елементів процесу їх обігу найчастіше є: 

1) розкрадання сировини та готової продукції з підприємств, що займаються 

культивуванням наркотиковмісних рослин або їх переробкою, фармацевтичним 

виробництвом; 2) розкрадання з установ, що здійснюють ліцензовану діяльність по 
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зберіганню, обігу, реалізації та використанню цих засобів (аптечні склади, аптеки, 

лікувальні, науково-дослідні та інші установи); 3) отримання в аптеках і лікувальних 

установах за підробленими і незаконно виписаними рецептами; 4) незаконне 

вирощування маку, конопель або інших наркотиковмісних рослин з подальшим 

виготовленням із них готових до обігу наркотичних засобів та психотропних 

речовин; 5) заготівля рослин маку чи конопель в районах, де вони культивуються 

або наявні значні території з дикорослими рослинами цих видів; 6) витяг із 

наркотиковмісних лікарських речовин; 7) виготовлення синтетичних наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів шляхом органічного синтезу з хімічних 

речовин та прекурсорів; 8) доставка контрабандою; 9) придбання шляхом купівлі, 

отримання в борг, отримання в якості засобу сплати послуг тощо. 

Способи вчинення злочинів виділеної групи досить різноманітні і включають 

у себе окремі сукупності протиправних дій певного спрямування. 

Так, культивування рослин снотворного маку та конопель – включає дії, 

пов’язані з їх незаконним посівом та вирощуванням. Посів характеризується 

внесенням у відкритий (тимчасовий – закритий) ґрунт насіння цих рослин, 

висаджування придбаної або вирощеної розсади таких рослин. Доказове значення 

мають виявлені місця зосередження розсади, плантацій з посівами цих рослин, їх 

місцезнаходження, розміри, вид та кількість рослин, що вирощуються. Вирощування 

– охоплює дії з догляду за посівами (обробка міжрядь, розпушування землі, 

боротьба зі шкідниками і хворобами, знищення бурянів, підживлення добривами, 

поливання, догляд за розсадою тощо) в домашніх умовах (у горщиках, спеціальних 

конструкціях – гроу та гідробоксах), теплицях, на земельних ділянках тощо. 

Характерними способами приховування є – висівання таких рослин в місцях 

вирощування сільськогосподарських культур (між насадженнями соняшника, 

кукурудзи, рапси тощо); за межами населених пунктів, на важкодоступних ділянках 

лісових масивів, садівничих товариств тощо [214, с. 914; 303, с. 26]. 

Незаконне виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів складає усі дії, пов’язані з їх одержанням, у тому числі, рафінування, 

екстракцію, перетворення на готові до використання форми. У залежності від виду 
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сировини, розрізняють незаконне виготовлення наркотичних, психотропних 

речовин: а) з лікарських препаратів шляхом їх фільтрації під тиском, розкладання на 

елементи ін.; б) з рослин конопель та маку снодійного, шляхом: висушування, 

подрібнення, хімічної та термічної обробки, пресування, виготовлення екстрактів 

(настоянок); в) з рослин маку – зрізання головок маку, вилучення опію-сирцю, 

висушування та подрібнення зрізаних стебел та коробочок, виготовлення 

концентрату, ацетильованого опію чи героїну, пресування тощо; г) хімічних 

речовин. Виготовлення наркотичних речовин може здійснюватися: 1) за місцем 

проживання; 2) у гаражі; 3) на дачі; 4) на вулиці; 5) у хімічних лабораторіях: а) 

легальних (офіційно існують на державних чи недержавних підприємствах, в 

установах); б) нелегальних стаціонарних (на підприємствах, у приватному житлі); в) 

нелегальних пересувних (міні лабораторії) [29; 33]. 

Незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів, прекурсорів може здійснюється у житлі, підсобних приміщеннях, на 

підприємствах, організаціях, установах, транспортних засобах тощо. Умови 

зберігання залежать від типу засобу: а) речовини зі специфічним запахом – у 

спеціальному щільно закритому пакуванні; б) лікарські засоби синтетичні речовини 

– у темряві й прохолоді (холодильнику, підвалі тощо). Заходами з їх приховування 

є: стирання написів з ампул, розміщення речовин серед їжі, у спеціально обладнані 

схованки, пустоти, важкодоступні місця. 

Незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів, прекурсорів може здійснюватися будь-яким видом транспорту (морським 

(річковим), залізничним, автобусним, автомобільним, авіа та ін.) в межах території 

України. При перевезенні речовини маскують під продукти харчування, корм для 

тварин, солі для ванн, побутові та гігієнічні засоби або використовуються схованки 

(подвійне дно, іграшки, спеціально виготовлені контейнери тощо) [214, с. 904; 196, 

с. 63-64; 66, с. 39-53]. Відомі випадки перевезення наркотиків на тілі та у природних 

порожнинах тіла та органах людини. 

Незаконне пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів, прекурсорів – це незаконне їх переміщення з одного місця в інше, шляхом 
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відправлення поштою, транспортними перевізниками, кур’єром, у багажі або іншим 

способом, що здійснюється після їх маскування у предмети побуту, техніку, одягу, 

іграшок тощо, які розміщаються у невеликих посилках, звичайних листах без 

вказівки зворотної адреси відправника чи внесенням неправдивих відомостей. Для 

відправлення та отримання «пакунку» залучаються сторонні особи за винагороду. 

Незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів може бути як безоплатним, так і пов’язаним з оплатою. 

Основними способами придбання таких речовин є: їх купівля за гроші, придбання за 

підробленим рецептом, обмін на інші товари або речі, прийняття як плати за 

виконану роботу чи надані послуги, позика, подарунок або сплата боргу, 

привласнення знайденого, збирання залишків нарковмісних рослин на пожнивних 

земельних площах після зняття з них охорони, на земельних ділянках громадян, 

збирання нарковмісних рослин на пустирях тощо [214, с. 904; 169, с. 420-430; 29]. 

Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, аналогів 

або прекурсорів – це будь-які оплатні чи безоплатні форми їх реалізації всупереч 

вимогам законодавства. Виділяють чотири найбільш поширених способів збуту: 1) 

відкритий контактний (безпосередній та особистий збут наркотичної речовини 

шляхом: обміну; на умовах позики; дарування; безоплатної передачі; передачі 

наркотичних засобів за надання певних послуг; введення його ін’єкції однією 

особою іншій); 2) відкритий опосередкований (посередницький), при якому ланцюг 

«продавець – покупець» розривається одним або декількома посередниками 

(наркотичний засіб і гроші передаються через посередника); 3) замаскований 

контактний (передача наркотичних засобів та грошей під виглядом передачі будь-

яких речей: газети, книжки, іграшки); 4) безконтактний (віддалений) – закладення 

наркотичного засобу в обумовленому місці (закладці) після попереднього 

замовлення засобами мобільного зв’язку, через мережу Інтернет (спеціально-

створені сайти, соціальні мережі), Інтернет-месенджери та віддаленої оплати (за 

допомогою електронних платіжних систем, наприклад – WebMoney) [214, с. 904; 29; 

77, с. 244; 222, с. 21-31; 236, с. 47-51]. 

Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, 
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прекурсорів може здійснюватися шляхом переміщення предметів злочину через 

митний кордон України: 1) поза митним контролем (використання таємних стежок, 

обхідних доріг з метою обминути митний контроль або погано охоронюваний 

кордон); 2) з приховуванням від митного контролю: а) з використанням тайників, 

ємкостей, інших засобів чи способів для приховування наркотичних засобів у 

конструктивних порожнинах транспортних засобів, багажі, ручній поклажі, 

елементах одягу, предметах побутового призначення, особистих речах, та інших 

місцях що утруднюють їх виявлення); б) шляхом надання одним предметам вигляду 

інших (через зміну їх зовнішніх ознак: форми, стану, пакування, ярликів, етикеток; 

розміщення в пакуванні для інших предметів – замість пігулок, продуктів 

харчування, засобів особистої гігієни тощо); в) замаскованих під об’єкти, які не 

потребують декларування; г) шляхом розміщення контейнерів з такими речовинами 

у природних порожнинах та отворах тіла, органах людини тощо (ректальних, 

вагінальних, шлунково-кишкового тракту); д) шляхом подання підроблених 

документів; документів, які одержані незаконним шляхом; які містять неправдиві 

дані; котрі є підставою для переміщення інших предметів [214, с. 897; 311, с. 38-49; 

232, с. 52-53; 171, с. 274]. Не виключені й комбіновані способи контрабандного 

переміщення таких об’єктів. 

Вчинення будь-якого злочину, супроводжується змінами, що виникають у 

навколишньому середовищі, які прийнято називати слідами злочину. У 

криміналістиці сліди розглядаються в широкому та вузькому розумінні. В широкому 

сенсі – будь-які матеріальні зміни того чи іншого об’єкта, що відбулися в результаті 

вчинення злочину. В вузькому сенсі – результат дій і контактів, пов’язаних з подією 

злочину, матеріальне відображення ознак зовнішньої будови та інших властивостей 

об’єктів, що мають стійкі просторові межі [177, с. 44-65]. 

Крім того, застосування злочинцем будь-якого способу вчинення злочину 

залишає в матеріальній обстановці та свідомості осіб сукупність різного роду 

ідеальних і матеріальних слідів, що підлягають встановленню і закріпленню 

процесуальним шляхом. 

Стосовно досліджуваної категорії злочинів, ідеальні сліди являють собою 
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відображення протиправних дій, що складають процес обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (у тому числі підготовчих дій до 

їх вчинення) у свідомості (пам’яті) злочинця, окремих свідків (очевидців) 

незаконного обігу таких речовин тощо. 

Механізм слідоутворення досліджуваного різновиду злочинів залежить від 

способу їх вчинення, обстановки в якій відбувалися протиправні дії, а також від 

засобів та знарядь, що використовувалися при їх вчиненні. 

Аналіз правозастосовної практики засвідчує, що найбільш активно процесу 

слідоутворення при скоєнні діянь у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів сприяють дії особи злочинця, що 

безпосередньо вчиняє протиправні дії з посіву або вирощування снотворного маку 

чи конопель, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, 

придбання, збуту, контрабанди, використання наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також особи, незаконні дії якої можуть 

спостерігати очевидці події. 

За даними узагальнення матеріалів кримінальних проваджень, спеціальної 

літератури встановлено типові матеріальні сліди, що становлять слідову картину 

злочинів, що нами розглядаються, та які можна умовно поділити на групи: 

1. Сліди – речовини (наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги 

або прекурсори в ампулах, таблетках, порошках, настойках тощо; напівфабрикати та 

хімічні реактиви, що застосовуються для їх виготовлення; фармацевтичні препарати, 

які містять наркотично активні компоненти); 

2. Сліди – предмети: а) які було використано для незаконного виготовлення 

наркотичних засобів, психотропних речовин, у тому числі ті, на яких залишились їх 

сліди (обладнання та їх частини, побутовий (миски, каструлі, колби, сита, 

м’ясорубки тощо) та спеціальних хімічний посуд або інші предмети; пристосування 

для фасування наркотичних засобів (терези, ємкості з градацією, порожні ампули 

тощо); б) які є відходами виготовлення наркотичних засобів або їх вживання 

(головки маку, лушпиння від них, солома від конопель, попіл, недопалки, пусті 

ампули, упаковки від лікарських засобів, нарковмісних речовин тощо); в) які були 
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застосовані під час культивування нарковмісних культур; г) за допомогою яких було 

вжито наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги та які містять на собі їх 

залишки (недопалки самокруток, бонги

, кальяни, шприци тощо); 

3. Сліди, які дозволяють встановити та ідентифікувати особу підозрюваного, 

що вчинив протиправні дії з обігу наркотичних засобів (сліди рук на окремих 

предметах, які використовувалися під час вчинення протиправних дій, сліди ніг, 

транспортних засобів, запаху, слини на недопалках, виділень організму тощо); 

4. Сліди документальної фіксації протиправних дій: а) аудіо- чи відеозаписи, 

на яких зафіксовано факт виготовлення, пакування, вживання наркотичних засобів 

тощо; б) фотографії осіб на місці вчинення злочину, наприклад у автомобілі особи, 

що здійснювала їх перевезення або збут у випадку заперечення факту зустрічі та 

безпосередньо протиправних дій). 

5. Сліди у файловій системі персонального комп’ютера, на машинних носіях 

інформації (реєстрі, жорстких дисках), у листуванні (отриманих та прийнятих 

повідомленнях) тощо. 

6. Сліди у пам’яті Інтернет-месенджерів, застосованих під час підготовки та 

вчинення злочинів. 

7. Сліди у соціальних мережах (діалогах повідомлень, відправлених файлах). 

8. Спеціалізована література з галузі хімії, фізики, фармацій або чорнові 

записи аналогічного спрямування (схеми, хімічні формули тощо); 

9. Цінні речі і гроші, які були платою за наркотичні засоби. 

10. Поштово-телеграфна кореспонденція, записні книжки, інші документи. 

11. Сліди, що свідчать про: а) спеціальний посів та вирощування нарковмісних 

рослин (правильне розміщення та приблизно однакові відстані між рослинами у 

ряду; розміщення рослин у лунках (порядку 0,5 м
2)

; висадження розсади у ґрунт 

тощо; б) спеціальний догляд за нарковмісними рослинами та боротьбу зі 

шкідниками (прополка бур’яну, рихлення верхнього шару ґрунту; удобрення та 

підкормка; прив’язування до опори; полив; чеканка; в) вжити заходи, які маскують 

                                                 

 Бонг (сленгова назва – бульбулятор, від тайського บอ้ง [bɔːŋ] – «бамбукова труба» – пристрій для паління 

канабісу (невеликий сосуд, частково заповнений водою, з конусоподібним відсіком для тління канабісу). 
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нарковмісні культури (наприклад, посів конопель серед кукурудзи тощо). 

Для розглянутих груп слідів характерні місця їх концентрації, які можуть 

різнитися у залежності від протиправної дії, що вчиняється. 

Так, при незаконному культивуванні рослин снотворного маку та конопель 

сліди, як правило, знаходяться: а) безпосередньо на ділянках відкритої місцевості – 

на поверхні землі у полі, городі, парнику тощо; б) на самих культивованих 

нарковмісних культурах; в) на предметах, які були застосовані при їх культивуванні; 

г) на території посівів або поблизу них, вздовж під’їзних доріг, стежок, що також 

можуть свідчити про їх зберігання. 

При незаконному виготовленні, зберіганні наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів ймовірними місцями зосередження слідів 

злочину найчастіше є: а) у квартирі та будинку – кімната підозрюваного, кухня, 

коридор, горище, погріб; б) у підсобних приміщеннях – сарай, гараж, лазня тощо. 

При незаконному перевезенні та контрабанді наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів сліди злочину зазвичай 

локалізуються: а) у місцях схову об’єктів у автомобілі (подвійне дно, в салоні, у 

паливному бакові, на шасі, у кузові; використання декоративної панелі, в колесі, у 

тому числі й запасному, інших місцях), поїздах, аеро- та морському транспорті 

(використання їх конструктивних особливостей); б) у особистих речах та місцях, що 

використовуються при фізичному способі приховання будь-яких об’єктів тощо. 

При незаконному пересиланні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів поштою самі наркотичні засоби та їх сліди потрібно 

шукати у приміщеннях відділень зв’язку у вигляді: а) документації на відправлення, 

одержання посилок, бандеролей, листів, телеграм; б) засобів нестандартного 

пакування посилок, бандеролей; в) характерних слідів пакувальних матеріалів 

(плями, патьоки, запах). За місцем проживання відправника та одержувача можуть 

знаходитися матеріали листування, пакувальні матеріали, наркотичні засоби тощо. 

На основі даних криміналістичної характеристики злочинів виділеної групи 

(про спосіб злочину та сліди), здійснюється розробка алгоритмів дій слідчого та 

осіб, які володіють спеціальними знаннями, що залучаються до участі у підготовці 
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та проведенні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій і відповідних 

алгоритмів застосування спеціальних знань. 

Застосування такого підходу в практиці розслідування кримінальних 

правопорушень у сфері обігу наркотиків, відкриє нові можливості подолання 

дефіциту розшукової, ідентифікаційної та доказової інформації. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Проведено аналіз теоретичної моделі спеціальних знань у кримінальному 

провадженні. Доведено, що з методологічної точки зору перспективним є 

змістовний шлях визначення поняття спеціальні знання через взаємопов’язану 

послідовність критеріїв, які їх характеризують. 

Виділено критерії, які характеризують спеціальні знання та в сукупності 

визначають сутність даного поняття: 1) процесуальний, який свідчить, що вони: а) 

відокремлені від суб’єктів доказування (правові знання суб’єкта доказування не є 

спеціальними); б) мають особливе цільове призначення (сприяння вирішенню 

завдань кримінального судочинства) та обмежену спрямованість (наука, техніка, 

мистецтво, ремесло); в) їх використання зумовлене діяльністю сторін 

кримінального провадження і суду та необхідністю вирішення завдань 

кримінального судочинства; г) вони є засобом отримання доказів; 2) 

гносеологічний, згідно з яким під спеціальними необхідно розуміти знання, які 

лежать в основі тих чи інших спеціальностей та спеціалізацій, отримані під час 

навчання, навички, набуті в процесі практичної та наукової роботи в різних галузях 

людської діяльності (окрім права), основані на професійних знаннях у відповідних 

галузях та використовувані для вирішення питань, які виникають при 

розслідуванні та судовому розгляді кримінальних проваджень. 

До форм спеціальних знань, що використовуються у кримінальному 

провадженні віднесено: участь спеціаліста у кримінальному провадженні та судову 

експертизу. 

2. Розглянуто процесуальне становище експерта, спеціаліста та перекладача 
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серед інших учасників кримінального провадження (обґрунтованість їхньої 

самостійності як суб’єктів провадження; права, обов’язки, відповідальність у разі 

залучення до кримінального провадження). 

Висвітлено види допомоги, що можуть бути надані спеціалістом у 

кримінальному провадженні. Конкретизовано напрями, за якими спеціаліст може 

надати консультації у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 

ознайомлення з сучасними можливостями дослідження речових доказів та слідів 

(наркотичних засобів); роз’яснення способів зберігання вилучених речових доказів; 

визначення НТЗ та профілю спеціалістів, залучення яких необхідно для роботи з 

окремими об’єктами в процесі проведення слідчих (розшукових), інших 

процесуальних дій; ознайомлення із особливостями застосування конкретних НТЗ 

та прийомів; викладення правил та техніки отримання зразків для експертиз; 

сприяння в призначенні судової експертизи та об’єктивній оцінці експертного 

висновку. 

3. Доведено, що ефективність виконання завдань у кримінальних 

провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів залежить від належної організації техніко-

криміналістичного та судово-експертного забезпечення розслідування таких 

злочинів. Для виконання пошукових завдань спеціалістові потрібна типова 

інформація про кримінальні правопорушення даної категорії, а також відомості, які 

сконцентровані в їх криміналістичній характеристиці (про предмет злочинного 

посягання; обстановку, спосіб вчинення злочину та засоби, які при цьому 

застосовуються; систему слідів (слідових комплексів), які утворюються при їх 

підготовці, вчиненні та прихованні). 
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РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 

У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ 

НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ 

АБО ПРЕКУРСОРІВ 

 

2.1. Використання спеціальних знань при проведенні окремих слідчих 

(розшукових) дій 

 

Однією з основних форм використання спеціальних знань в розслідуванні 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів є 

участь спеціаліста в слідчих (розшукових) діях. 

Так, у період з 2014 по 2015 рр. працівники Експертної служби МВС України, 

брали участь у проведенні понад 532475 оглядів місць подій та інших слідчих 

(розшукових) діях, майже 336766 з яких – з вилученням слідової інформації
1
. Однак, 

результати аналізу спеціальної літератури, анкетування співробітників органів 

досудового розслідування (додаток 2), свідчать що останні використовують 

допомогу спеціалістів далеко не по кожному кримінальному провадженню 

досліджуваної категорії. 

Загальні цілі залучення спеціаліста (групи спеціалістів) до проведення слідчих 

(розшукових) дій в цілому співпадають з вказаними у КПК: надання безпосередньої 

технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, відбір зразків для 

проведення експертизи) сторонам кримінального провадження (ст. 71 ч. 2 КПК). Ці 

загальні цілі конкретизуються на практиці в системі різноманітних дій із 

застосування спеціальних знань у конкретних ситуаціях, пов’язаних з отриманням 

та використанням доказів слідчим. 

Аналіз судової та слідчої практики показує, що до участі в слідчих 

(розшукових) діях як спеціалісти залучаються працівники органів досудового 

розслідування поліції та Експертної служби МВС України, які використовуючи 

                                                 
1
 Відомості отримано на підставі довідок про основні результати діяльності Експертної служби МВС України 

за 12 місяців 2014 та 2015 року // Режим доступу: http://dndekc.mvs.gov.ua/?page_id=383 
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спеціальні знання: 

- застосовують НТЗ, прийоми та методи в рамках усних і письмових 

доручень начальника органу досудового розслідування, його заступників, слідчих, у 

тому числі, за їх погодженням для пошуку, виявлення та фіксації слідової 

інформації, криміналістичного пізнання явищ (осіб, предметів, речовин, зв’язків та 

відносин між різними об’єктами тощо); пояснюють свої дії учасникам слідчих 

(розшукових) дій; 

- застосовують НТЗ спільно зі слідчим, зокрема при виявленні, вилученні, 

пакуванні речових доказів; складанні планів, схем, описів криміналістичних об’єктів 

(з фіксацією суттєвих ознак предметів, слідів та інших об’єктів); висуванні, оцінці та 

перевірці за допомогою науково-технічних засобів різних версій про характеристику 

події, що розслідується, в тому числі, про механізм слідоутворення, матеріальні 

зв’язки та відношення різних об’єктів обстановки розслідуваної події тощо; 

- сприяють застосуванню НТЗ, наприклад, рекомендують слідчому 

використання окремих засобів і методів у даних умовах та за відомих властивостях 

об’єктів застосування; консультують за загальними питаннями застосування НТЗ; 

надають необхідну інформацію щодо можливостей наявних НТЗ, довідкові 

відомості, отримані в процесі професійної підготовки. На основі спеціальних знань 

та даних застосування НТЗ спеціаліст висловлює свою думку: про механізм події, 

що розслідується в цілому, окремі його епізоди та технічні аспекти (зокрема про 

слідоутворення); про ознаки осіб та предметів, які знаходяться або можуть 

знаходитись у зв’язку з розслідуваною подією; про необхідні невідкладні дії, 

можливості та методи використання зібраних доказів для розслідування події; про 

доцільність перевірки слідів та об’єктів за інформаційними системами, про 

призначення певних експертиз об’єктів, зібраних при проведенні слідчих 

(розшукових) дій, про підбір відповідних призначеним експертизам зразків. 

 «Тактика провадження тих або інших процесуальних дій змінюється залежно 

від характеру задіяних засобів та прийомів криміналістичної техніки. Використання 

технічних засобів передбачає їх тактичне обґрунтування та доцільність» [171, с. 8], – 

зазначає В.Ю. Шепітько. 
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При цьому академік М.Я. Сегай наголошував на тому, що тактичні й технічні 

прийоми розроблялися і використовувалися головним чином для фіксації прямих 

ідентифікаційних зв’язків, утворених об’єктом, що ототожнюється як такий, що 

впливає, і до того ж по якомусь одному ідентифікаційному полю. На підставі цього 

він обґрунтував необхідність спрямувати подальше удосконалення технічних 

засобів і криміналістичних прийомів на одержання оптимальної доказової 

інформації про зв’язки взаємодії об’єктів, що ототожнюються [250, с. 197-198]. 

Спеціаліст може сприяти слідчому в застосуванні НТЗ при збиранні, в тому 

числі пошуку, виявленні, закріпленні, пакуванні, вилученні, дослідженні, оцінці та 

використанні доказів. 

Мова, зокрема йде про необхідність проведення аналітичних досліджень або 

застосування технічних засобів у випадку виявлення наркотичних засобів з метою їх 

діагностики. Оскільки будь-які аналітичні дослідження або застосування технічних 

засобів відносно подібних речовин потребують інтерпретації інформації та пов’язані 

з необхідністю отримання вивідного знання, яке базується на спеціальних знаннях, 

участь спеціаліста (групи спеціалістів) набуває обов’язкового характеру, про що 

доречно наголошується окремими авторами [147 с. 9-10; 129, с. 289-291]. 

Участь декількох спеціалістів різного фаху забезпечує кваліфікований огляд 

місця події та його матеріальної обстановки, які відображають наслідки злочинів у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин. При цьому слідчий, як 

організатор та керівник даної слідчої (розшукової) дії, повинен правильно 

розподілити обов’язки між ними, забезпечити погодженість дій спеціалістів та 

інших учасників СОГ. 

Крім того, слід пам’ятати й про те, що виробництво та виготовлення 

наркотичних засобів – процес, який містить загрозу для життя та здоров’я, отож 

залучення до складу СОГ спеціаліста відповідного фаху не буде зайвим. 

1.1.1. Огляд. Слідчий огляд є однією з первинних і невідкладних слідчих 

(розшукових) дій, що має проводитися у кожному кримінальному провадженні, 

початому за фактами злочинів даної категорії. Відповідно до ст. 237 КПК України 

метою огляду є виявлення та фіксація відомостей щодо обставин вчинення 
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кримінального правопорушення. Огляд має забезпечувати можливість виявлення та 

закріплення слідів злочину та речових доказів, мати пізнавальну універсальність, 

включати прийоми та методи, орієнтовані на всебічне дослідження будь-яких 

об’єктів матеріального світу. 

При проведенні огляду місця події у кримінальних провадженнях 

досліджуваної категорії злочинів основним завданням є виявлення та фіксація 

обставин, які свідчать, що між місцем події та діями, котрі вчиняються з метою 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин є нерозривний 

зв’язок, який може мати вираз у таких моментах: 

- злочин вчинено в даній обстановці; 

- характер та особливості обстановки свідчать про конкретні дії осіб, 

залучених у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин; 

- предметами протиправних дій були наркотичні засоби, психотропні 

речовини, прекурсори, їх виявлення, фіксація та вилучення. 

Таким чином, у загальному вигляді завданням огляду місця події є виявлення 

всіх видів таких взаємозв’язків із тим, аби за ними в сукупності з іншими даними, 

які є в матеріалах кримінального провадження, встановити механізм вчинення 

злочину в усіх його деталях. 

Огляд місця події має вирішальне значення, адже спрямований на формування 

інформаційної основи розслідування злочину. Саме дослідницький, пізнавальний 

характер огляду обумовлює необхідність участі в ньому фахівців різного фаху, 

наприклад, спеціалістів у галузі криміналістичної техніки, хімії, рослинництва тощо, 

зокрема, при визначенні належності предметів до події, що розслідується, щоб 

виключити можливість проведення повторного огляду, в гіршому випадку – втрати 

слідів та речових доказів. Це, в свою чергу, дає підстави для висновку про те, що 

результати застосування спеціальних знань у «дешифруванні» об’єктивних 

наслідків взаємодії об’єктів на місці події мають визначальне значення для 

ефективного функціонування всіх форм спеціальних знань в розслідуванні злочинів 

у розглянутій сфері. 

Вивчення слідчої та судової практики по злочинах, пов’язаних із обігом 
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наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, результати анкетування 

практичних працівників органів досудового розслідування (додаток 2), власний 

практичний досвід роботи автора, виявили невідповідності обсягу та якості 

використання спеціальних знань і НТЗ нормативним правилам і можливостям 

спеціалістів з комплексного ТКЗ огляду місця події. Найбільш істотними є такі 

недоліки: 

- неповнота фіксації слідів: 

а) поверхневий опис слідів виготовлення наркотичних засобів, відсутність у 

протоколах вказівок на їх вилучення з метою виявлення латентних слідів (рук, ніг 

тощо) – 69%; 

б) повна або часткова відсутність опису у протоколах криміналістично-

значимої інформації щодо характеристик виявлених об’єктів, застосованих 

спеціалістами НТЗ (за винятком фото, – відеоапаратури) – 37%, при цьому вузлова і 

детальна фотозйомка місць виявлення наркотичних засобів та їх слідів, проводилася 

в 11,7% оглядів; складання планів або схем – в 12,6%; 

в) опис способів транспортування виявленого хімічного, лабораторного або 

побутового посуду, предметів обстановки із залишками та слідами наркотичних 

засобів, інших хімічних речовин; заходів щодо забезпечення цілісності об’єктів, 

характеру і способів пакування предметів зі слідами і самих слідів, що підлягають 

вилученню у протоколах відображається неналежним чином. Крім того, у 

протоколах не зазначається, в чому саме полягала допомога спеціаліста, які дії він 

виконував, їх послідовність і зміст; 

- спільний огляд різнопрофільними спеціалістами засобів вчинення злочину, 

ділянок місцевості з посівами рослин маку чи конопель, з метою фіксації їх 

географічних координат, виду та розмірів рослин; слідів, що вказують на спосіб 

обробки плантацій, осіб, які брали участь в обробці або незаконному посіві 

нарковмісних рослин (слідів рук на залишених знаряддях виробництва, ніг, 

транспорту на ґрунті тощо), – або не проводиться, або відомості про ці об’єкти і 

проведені заходи не відображаються у протоколах. Мають місце упущення деталей 

огляду місця події (приділяється недостатня увага виявленню та вилученню 
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мікрооб’єктів (1,1%), слідів біологічного походження (8%), слідів взуття (15,1%). 

Сліди транспортних засобів, запаху, зразки ґрунту – взагалі не вилучаються. 

Наведені дані свідчать про те, що фахівцями, які беруть участь в оглядах, фактично 

надається допомога у вилученні очевидних слідів, або тих, вилучення яких не 

складає труднощів – 90 %. Це, як правило, сліди одного виду, а не комплекс слідової 

інформації. 

Разом із тим, встановлення, наприклад, факту культивування рослин, які 

містять наркотичні речовини, викликає певні ускладнення у слідчих, котрі 

володіють спеціальними знаннями у галузі права, та недостатньо знайомі з 

сільськогосподарським виробництвом. А тому, для вирішення цих питань можуть 

залучатися спеціалісти у галузі рослинництва. Пояснюється це тим, що у більшості 

СЕУ Мінюсту України та МВС України дослідження такого роду не проводяться, 

адже в їх штатних розписах не передбачені спеціалісти з агрономічною освітою. 

При цьому на практиці при виявленні дикоростучої коноплі, яка проростає на 

земельних ділянках при домашніх володіннях, слідчі нерідко приймали її за 

культивовану. 

В бур’янистій коноплі, на відміну від сучасних культурних сортів, які 

вирощуються на волокно та олію, як правило, містяться наркотично активні 

компоненти. За морфологічними ознаками всі сорти коноплі різняться мало, 

оскільки опилюються перехресно та відносяться до сортів-популяцій, для яких 

характерним є різноманітність генотипів і фенотипічних варіацій. 

Визначити сорт коноплі за окремими рослинами на будь-якій стадії вегетації 

неможливо, тому для запобігання судових помилок при вирішенні питання про факт 

культивування рослин, які містять наркотичні засоби, необхідно залучати 

спеціаліста у галузі рослинництва. 

Проведеним дослідженням також встановлено, що більшість науково-

практичних та методичних робіт з криміналістики взагалі не містять науково-

обґрунтованих вказівок щодо участі фахівців у провадженні слідчих (розшукових) 

дій в розслідуванні злочинів, вчинених у досліджуваній сфері. В окремих роботах 

О.В. Іванової [130; 131], В.І. Пархоменка [223], Л.Є. Чистової [304; 303], 
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Н.М. Косміної [157], В.В. Клевцова [139], відомості щодо цих аспектів участі 

фахівців викладені лише в узагальненому вигляді. 

Зазначимо, що ситуаційними факторами, які сприяють прийняттю рішення 

щодо доцільності залучення спеціаліста до огляду місця події є: 

1) відсутність у керівника слідчої (розшукової) дії спеціальних (прикладних) 

знань та навичок застосування НТЗ й умов для самостійного вирішення завдань; 

2) наявність ризику завдання шкоди людському організму, якщо спеціальні 

знання та (або) НТЗ не буде застосовувати спеціаліст відповідного профілю (хімік); 

3) великий об’єм ділянки місця події, огляд якої потребує спеціальних знань 

вузького профілю з різний спеціальностей (огляд плантацій тощо); 

4) необхідність виявлення та фіксації латентних слідів, використання методів 

фіксації, пов’язаних із застосуванням сучасних НТЗ;  

5) наявність спеціаліста, який має професійну та спеціальну підготовку, 

адекватну завданням застосування НТЗ у ході огляду місця події (у галузі хімії, 

біології та ін.), наприклад, при огляді приміщення, в якому здійснювалося серійне 

виробництво наркотичних засобів, недостатньо участі спеціаліста-криміналіста, 

який спеціалізується на проведенні, наприклад, досліджень зброї, необхідно також 

залучити спеціаліста у галузі хімії; 

6) готовність спеціалістів до участі в огляді місця події для отримання доказів 

та наявність необхідних НТЗ. 

Крім цього, діяльність спеціаліста також обумовлена комплексом 

закономірностей механізму злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин яка й визначає особливості його роботи в огляді місця події, 

а саме: 

1. Різноманітність наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів, які за 

використаною для їх виготовлення сировиною включають: 

- продукти звичайної або глибокої переробки сировини природного 

походження (рослинної (маку снодійного та коноплі), тваринної, мінеральної 

сировини) у тому числі шляхом її термічної обробки (наприклад кокаїн); 

- наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги, виготовлені зі штучної 
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сировини (синтетичні наркотики) у тому числі з (псевдо) ефедрину та препаратів, 

що містять ефедрин (наприклад, тріметілфентаніл); 

- лікарські препарати, що містять наркотично активні речовини, в тому числі 

наркотичні лікарські препарати (наприклад, дигідрокодеїн). 

2. Складність слідової картини злочинів, яка, поряд з традиційними 

матеріальними слідами-відображеннями (рук, ніг тощо), включає слідові комплекси, 

що виникають внаслідок хімічних процесів синтезу наркотиків (наприклад, 

метадону); посіву і культивації нарковмісних рослин, їх подальшого пакування та 

транспортування. Крім того, сліди виготовлення можуть супроводжуватися 

наявністю слідів вживання. Наприклад, у місцях виготовлення наркотичних засобів 

можуть бути виявлені цигарки з марихуаною, голки, шприци, бинти, спеціальні 

засоби для паління тощо[17]. 

Зокрема, О.В. Івановою сліди незаконного виготовлення наркотичних 

речовин, пропонується розподілити на: 

- сліди інформації про незаконне виготовлення наркотичних речовин з 

викладенням хімічних формул, методик і стадій синтезу, кількості «виходу» 

речовини, ваги хімічних реактивів, найменування засобів синтезу тощо, розміщені у 

мережі Інтернет або інформаційних файлах на різних носіях інформації. Так, 

правильно використовуючи тактику огляду комп’ютерної техніки, вилученої у гр-

ки. К., була виявлена інформація, що свідчила про її зв’язки з оператором сайту, на 

якому вона заказувала насіння нарковмісних рослин, обладнання для їх вирощування 

та їх переписку з цих питань [16]; 

- сліди використання обладнання для виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх фасування тощо; 

- сліди процесу створення наркотичних засобів: матеріальні сліди хімічних 

речовин, напівпродуктів виготовлення тощо; 

- специфічність обладнання, що імовірно використовувалося для виготовлення 

наркотичних засобів та потребує при його виявленні спеціальних знань з метою 

встановлення їх точного найменування, призначення та кваліфікованого опису у 

протоколі [129, с. 163-164]. 
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Об’єкти-слідоносії за зовнішнім виглядом, можуть являти собою: 

- порошкоподібні речовини (кристалічні або аморфні); 

- рідини різного ступеня консистенції (рідкі, в’язкі, густі тощо); 

- випускні форми лікарських засобів (таблетки, ампули та ін); 

- рослинні маси різного ступеня подрібнення тощо. 

Особливим елементом слідової картини є сліди наркотичних засобів, 

психотропних речовин у вигляді нашарувань (іноді латентних) на об’єктах-

слідоносіях (предметах одягу, шприцах, пакувальних матеріалах тощо). 

3. Локалізація слідових комплексів на різних об’єктах матеріального світу, 

серед яких можна назвати: 

1) місця незаконного посіву чи вирощування нарковмісних рослин, у тому 

числі за технологією «гідропоніки»

 та іншими способами; 

2) місця виготовлення, зберігання, вживання наркотичних засобів 

(приміщень, спеціально організованих та обладнаних для незаконного серійного 

виробництва наркотичних речовин (лабораторії) тощо; 

3) транспортні засоби, що використовуються для транспортування 

наркотичних засобів, обладнані спеціальними схованками (під панеллю приладів, 

сидіннями, в акумуляторі й під ним, в декоративних подушках, бензобаку, у виїмці 

під запасне колесо). Так, при затриманні підозрюваного у незаконному перевезенні 

наркотичних засобів був проведений огляд автомобіля «Ауді 100», в результаті 

якого під панеллю приладів в районі рульової колонки, а також під речовою 

скринькою були виявлені схованки, з яких були вилучені три згортки розміром 

15х10х8, 15х10х8, 10х8х6 відповідно, проведена їх дактилоскопічна обробка та 

відкриття. У кожному з них виявлено наркотичний засіб «амфетамін» загальною 

вагою 751 грам; 

4) купе та багажні відділення залізничних вагонів, відділення зв’язку [108, с. 
                                                 


Гідропоніка (від від грецького hydro – «вода» и ponos – «работа») – вирощування рослин без ґрунту, на 

штучних середовищах. При цьому коренева система рослин розвивається на твердих субстратах (які не мають 

годувального значення), в воді або у вологому повітрі (аеропоніка). Годування рослини отримують з годувального 

розчину, який оточує корені. Гідропоніка дозволяє регулювати умови вирощування рослин – створювати режим 

годування для кореневої системи, який повністю забезпечує потреби рослин у годувальних елементах, концентрацію 

вуглецевого газу у повітрі, найбільш сприятливу для фотосинтезу, а також регулювати температуру повітря та 

коренезаселеного простору, вологість повітря, інтенсивність та тривалість освітлення. Створення оптимальних умов 

для зросту та розвитку рослин забезпечує отримання дуже високих врожаїв, кращої якості та за більш короткі терміни. 
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121-123]; 

5) місця, на яких проводилися затримання «на гарячому» учасників 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів; 

6) особи, затримані за підозрою у виготовленні, зберіганні, збуті 

наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів (тіло, одяг, особисті речі). 

Особливості участі спеціаліста в огляді місця події також обумовлені 

можливістю одержання відомостей, що стосуються: 

- способу виготовлення, виробництва, збуту, зберігання, пересилання 

наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; 

- місця виготовлення, виробництва, збуту, зберігання, пересилання 

наркотичних засобів, прекурсорів (чи вчинено злочин там, де проводився огляд 

місця події або в іншому місці); 

- можливостей (потужності) підпільної лабораторії; 

- осіб, причетних до скоєння зазначених категорій злочинів (їх кількість, 

соціальні, психологічні та інші характеристики); 

- часу знаходження злочинців на місці події; 

- інсценування, фальсифікації, приховування слідів злочину. Так, у 

кримінальному провадженні про контрабанду наркотичних засобів громадянин О. 

при перетині митного кордону безпосередньо перед митним контролем «скинув» 

пакет з наркотичним засобом – «героїном», який він приховував під зимової 

шапкою, що знаходилась у нього на голові. Даний факт бачили митник і двоє свідків, 

тому вказаного громадянина було затримано. Під час огляду пакету був виявлений 

волос, який приклеївся до клейкої стрічки, якою був заклеєний пакет з наркотиком. 

Згідно висновку біологічної експертизи встановлено схожість виявленого на 

упаковці з наркотичним засобом волосу з волоссям затриманого громадянина, що 

побудило підозрюваного визнати провину [15]; 

- використання злочинцями хімічних речовин (прекурсорів) і спеціального 

обладнання; 

- обставин, що сприяли вчиненню злочинів. 

Тактичними підставами проведення слідчого огляду за участю спеціаліста слід 
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вважати такі: 

- у слідах події злочину відображаються ознаки особи, що його вчинила, а 

також предметів (знарядь виготовлення наркотичних засобів), які вона 

використовувала під час вчинення злочину; 

- не існує «неінформативних» слідів: будь-який слід містить інформацію про 

певні об’єкти. Сучасний погляд на інформаційну структуру матеріальних слідів-

відображень дозволяє виділити в ній такі елементи (інформаційні поля): а) 

ідентифікаційне – у вигляді ознак відображеного в сліді об’єкта, що є підставою для 

його розпізнавання та індивідуального ототожнення; б) поле механізму 

слідоутворення, що дозволяє відновити параметри взаємодії слідоутворюючого та 

слідосприймаючого об’єкта. Ідентифікаційна структура сліду може бути досить 

складною та складатися з декількох підсистем. Так, у сліді руки може бути виділено 

морфологічне ідентифікаційне поле – у вигляді відображення структури папілярних 

і флексорних ліній, субстанціональне – у вигляді потожирової речовини, 

одорологічне – у вигляді молекул запаху, функціональне – у вигляді відображення 

способу захоплення або оперування предметом [150, с. 213]; 

- особливим джерелом інформації, що істотно розширює можливості 

процесуального доказування, є матеріальні комплекси (просторово-часові, 

функціональні, генетичні, субстанціональні, технологічні). Встановлення цілісності 

такого роду систем представляє нерідко важливий доказовий (шуканий) факт у 

кримінальному провадженні (факт контактної взаємодії злочинця (тіло, одяг, взуття, 

особисті речі) тощо); 

- типовими для слідчої картини злочинів, вчинених у сфері обігу 

наркотичних засобів є матеріальні комплекси, що мають в природних ареалах або 

ділянках місцевості (плантаціях, полях) інтегративні зв’язки генетичного типу. 

Поєднання особливостей геолого-ґрунтових утворень, рослинних груп, спорово-

пилкового спектра і техногенних характеристик надає цим об’єктам властивостей, 

що індивідуалізують їх та дозволяють виділити з числа однорідних об’єктів [309, с. 

42]. На цій основі може бути встановлено, наприклад, походження ґрунтово-

рослинних нашарувань на одязі та взутті підозрюваного з ділянками місцевості, де 
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скоєно злочин, або походження вилученої партії наркотичної речовини з конкретної 

місцевості, де вирощується мак або конопля. Відповідні дослідження здійснюються 

в рамках комплексної ґрунтознавчої та біологічної експертиз; 

- повнота виявлення, зберігання, фіксації і використання інформації про 

різні властивості предметів злочину та осіб, які їх вчинили, відображених в слідах, 

відображаються об’єктивними закономірностями, пізнання яких дозволяє 

розробляти науково обґрунтовані прийоми і методи роботи з ними. 

Виходячи з цього, дисертантом пропонується комплекс організаційно-

тактичних рекомендацій щодо оптимізації техніко-криміналістичного забезпечення 

проведення огляду місця події. 

1. У разі необхідності, до слідчих оглядів залучати групу спеціалістів різних 

спеціальностей, зокрема у галузі: криміналістичної техніки, рослинництва, 

ґрунтознавства, хімії. 

Робота СОГ на місці події вносить суттєві поправки у характер проведених 

заходів, через що організація її діяльності стає багатоступінчатою. На кожному етапі 

роботи позначається лідируюча роль то одного, то іншого спеціаліста, що входить 

до складу групи. Це обумовлюється функціональними обов’язками фахівця на 

конкретному етапі його роботи. Головне тут, щоб пріоритетність функцій одних 

спеціалістів над іншими була антагоністичною і не суперечила задумам 

процесуальної дії. 

При цьому завданнями спеціалістів у галузі криміналістичної техніки буде 

сприяння слідчому (прокуророві) у: 

1) визначенні меж та порядку проведення огляду, здійсненні фотографування 

й відеозйомки місця події, з’ясуванні обстановки події; 

2) визначенні алгоритму пошуку доказів (слідів, речей, документів), засобів 

та методів їх виявлення; 

3) встановленні системи взаємодій матеріальних об’єктів, що утворюють 

механізм події кримінального правопорушення (переробки, посіву, транспортування 

тощо), кожен з яких може стати об’єктом пошуку; 

4) встановленні причинного зв’язку між подією й виявленими слідами; 
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5) застосуванні найбільш ефективних НТЗ для виявлення, фіксації, вилучення 

слідів і речових доказів, визначенні порядку їх застосування; 

6) встановленні механізму утворення слідів; 

7) проведенні попередніх досліджень виявлених речовин та аналізі ознак 

виявленого обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин задля вирішення наступних окремих завдань: 

- виявлення нашарувань мікрооб’єктів – мікрочасток, мікроволокон та 

мікрослідів речовин на поверхні предметів-носіїв; 

- визначення природи, походження та призначення супутніх речовин, 

матеріалів (за даними дослідження зовнішніх ознак – морфології об’єктів) та 

застосування для цього спеціально розроблених прийомів, способів і методів; 

- встановлення механізму взаємодії предметів (кількість відділеного, 

особливості складу тощо); 

- порівняння матеріалів та речовин з метою виділення зіставних об’єктів 

експертного дослідження; 

8) відібранні зразків для експертизи: а) кіптяви на елементах речової 

обстановки приміщення (стелі, стінах, системах вентиляції); б) рідини з систем 

каналізації; в) волосся (наприклад, можливості експертного дослідження волосся 

дозволяє встановити статеву належність суб’єкта, групу крові,деякі патологічні 

ознаки, а також наявність факту споживання і виду наркотичних засобів [284, с. 

39]), змивів з рук, одягу, в якій були особи, затримані на місці злочину; 

9) пакуванні слідової інформації, об’єктів слідоносіїв тощо; 

10) наданні консультацій щодо: 

- особливостей пакування виявлених слідів та об’єктів слідоносіїв; 

- можливості дослідження виявлених слідів, речей, документів; 

- доцільності призначення окремих видів судових експертиз з метою: 

а) виявлення латентних слідів на об’єктах-носіях; 

б) встановлення факту контактної взаємодії; 

- визначення залежно від поставлених задач, кола інших спеціалістів, яких 

необхідно запросити для проведення слідчої (розшукової) дії; 
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11) оперативному використанні отриманих під час огляду результатів з метою 

визначення комплексу необхідних засобів і методів для розслідування злочину 

(перевірки по криміналістичним інформаційним системам). 

Завданнями фахівця у галузі хімії є сприяння слідчому: 

1) у виявленні, закріпленні та вилученні предметів і документів, застосуванні 

технічних та інших засобів, правильній фіксації в протоколі: 

- хімічних реактивів та прекурсорів, які є основою виготовлення 

(виробництва) синтетичних наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів; 

- назв спеціального обладнання, що використовувалося для синтезу та 

зберігання, пакування виготовлених наркотиків та їх напівпродуктів; 

- здійсненні демонтажу обладнання спеціальної лабораторії; 

- проведенні попередніх досліджень в «польових умовах» [98, с. 107] з 

метою: а) визначення використаних для синтезу наркотичного засобу хімічних 

речовин; б) сприянні слідчому у застосуванні експрес-тесту; в) вилученні 

обладнання, яке могло бути застосоване злочинцями; г) зверненні уваги слідчого на 

сліди-нашарування, що знаходяться на внутрішніх частинах окремих предметів 

(наприклад, на колбах, ексикаторах, холодильнику Лібіха, іншому хімічному 

побутовому та іншому посуді). 

З метою попередньої ідентифікації поза лабораторними умовами наркотичних 

засобів (канабісу, опію, макової соломи тощо) використовуються тести 

одноразового використання («Політест», «Сигма», «Наркотест»), які представляють 

собою набори хімічних реактивів; 

2) відборі чернеток (для їх вилучення), в яких відображені методики 

отримання та окремі стадії синтезу – синтетичних наркотичних речовин; 

3) наданні консультацій щодо необхідності призначення відповідних 

експертиз з метою: а) встановлення приналежності об’єкта до наркотичних засобів; 

б) встановлення наявності наркотичних засобів на об’єктах-носіях; в) встановлення 

факту виготовлення наркотичних речовин за результатами їх виявлення; г) 

встановлення факту використання виявлених предметів (обладнання) для 

виготовлення наркотичних засобів; ґ) ідентифікації розділених на частини 
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наркотичних засобів; 

4) у забезпеченні безпеки членів слідчо-оперативної групи [157, с. 71]. Деякі 

хімічні речовини, що утворюються в процесі проведення хімічних реакцій 

(наприклад, метилокрилат), їх пари чи самі наркотичні речовини (наприклад, ЛСД), 

можуть негативно вплинути на здоров’я учасників огляду місця події, привести до 

летальних наслідків. Наприклад, неможливо точно визначити рівень токсичності 

повітря у приміщенні спеціальної лабораторії, яка є об’єктом підвищеної небезпеки, 

де існує загроза вибуху, отруєння наркотичними та іншими високотоксичними 

речовинами у разі їх вдихання, потрапляння на шкіру, отримання хімічних опіків 

тощо. Так, особливо небезпечна психотропна речовина ЛСД, маючи сильну 

концентрацію, при контакті з незахищеною поверхнею пальців рук може 

проникнути через пори у кров особи, що проводить огляд та завдати суттєвої 

шкоди здоров’ю. 

Аналіз спеціальної літератури, слідчої та судової практики результатів 

діяльності працівників оперативних підрозділів ДПН НП України засвідчує, що під 

час незаконного вирощування нарковмісних рослин злочинці застосовують 

переважно ручний спосіб та, відповідно, прийоми,характерні для вирощування 

овочів та ведення присадибного господарства. 

Завданнями спеціаліста у галузі рослинництва в цих ситуаціях будуть: 

І. Встановлення ознак культивування рослин у відкритому ґрунті. 

Про підготовку ділянки місцевості до посіву свідчать: 

а) розчищення від дикорослої рослинності (вирубання поляни у лісі); б) 

суцільне видалення дернини з дикорослих рослин на вже існуючій поляні; в) 

видалення невеликих ділянок дернини у вигляді лунок; г) розчищення ділянки 

тростинних чагарників; ґ) підготовка ґрунту (рілля, перекопка). 

Способами посіву є: «розкиданий» (найчастіше для дрібного насіння маку), 

«рядовий», «гніздовий» та «квадратно-гніздовий» способи. 

Про спеціальний посів свідчать такі ознаки: а) правильне розміщення та 

приблизно однакові відстані між рослинами у ряду; б) розміщення рослин у лунках 

(порядку 0,5 м
2)

; в) висадження розсади у ґрунт. 
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Ознаками, що свідчать про вирощування нарковмісних рослин: 

а) способом посіву насіння у ґрунт – є яскраво виражена стрижнева коренева 

система з добре розвиненим головним коренем та боковими більш дрібними 

коренями, що відходять від нього; 

б) у розсадний спосіб – дрібна коренева система (один головний та декілька 

бокових). Усі корені міцні, спірально увігнуті. Іноді, на коренях залишаються 

фрагменти торф’яних або паперових розсадних стаканчиків. 

Якщо насіння конопель проростає з поверхні ґрунту (що характерно для 

дикоростучої коноплі), їх стебель вигинається у кореневої шийки. 

Характерними ознаками, що свідчать про догляд за рослинами є:  

а) відсутність бур’янів, рихлення ґрунту; б) наявність у ґрунті добрив;  

в) прив’язування до опори; г) полив; д) чеканка (прищипування верхівок). 

Про наявність ознак боротьби зі шкідниками рослин (обприскування 

отрутохімікатами) свідчать плями та пожовтіння на листі. При вирощуванні 

конопель на одному місці кілька років підряд відмічається ураження їх стебловою 

галицею (thomasinianaribis)

 (поява на стеблах потовщень із порожнинами, 

всередині яких можна виявити гусениць галиці тощо. 

Ознаками, що свідчать про чеканку (прищипування верхівок рослин) – 

зменшення висоти рослин, збільшення кількості стебел є – наявність на невеликій 

висоті від ґрунту пеньку (залишку головного стебла, що засох), вище місця чеканки 

рослина гілкується на два міцних стебла. Пеньки знаходяться на кінцях гілок, а біля 

них тільки молоді, тонкі гілки. 

Для приховання незаконних посівів означених вище рослин використовують 

наступні прийоми: 

а) вирощування у приміщеннях, теплицях, на лісних полянах, у заростях 

високорослих дикоростучих (тростина) та культурних (кукурудза, соняшник) 

рослин; б) підв’язування до опори разом із високорослими рослинами (наприклад, 

виноградом); в) зменшення висоти рослин тощо. 

ІІ. Встановлення ознак культивування рослин у захищеному ґрунті.  

                                                 

 Галиці – це дрібні комарики коричнево-жовтого кольору. 
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Найчастіше незаконне культивування конопель у захищеному ґрунті 

здійснюється у культиваційних, житлових та інших приміщеннях, пристосованих 

для вирощування рослин. Так, наприклад, громадянин К., з метою незаконного 

посіву та вирощування рослин конопель у своєму будинку утеплив стіни, для 

освітлення придбав галогенові лампи, для обігріву, провів додаткові батареї, а для 

необхідної вентиляції повітря застосував звичайні вентилятори та побутову 

витяжку. Полив здійснював за допомогою гідропонної системи, яку виготовив з 

акваріумного компресора для нагнітання кисню. В якості субстрату для розвитку 

кореневої системи рослин, використовував гранули керамзиту [14]. Зазвичай 

коноплі вирощуються безпосередньо в ґрунті теплиць, у різних вегетаційних 

ємностях та сосудах у якості горшкової культури, в спеціальних пристроях. 

Культивування конопель у парниках та теплицях здійснюється у ґрунті, що 

складає їх земляну стелю. Основними заходами з культивування конопель у них є: 

обробка ґрунту; посів (висадка) рослин; догляд за ними та селекційна робота. 

Проводячи огляд таких місць, слід враховувати такі обставини: 

- ґрунт, що використовується в теплицях та парниках, може належати 

ґрунтовому покрову тієї земельної ділянки, на якій вони розташовані, а може бути й 

занесеним (спеціально приготованим, який має високу родючість); 

- обробка ґрунту здійснюється вручну садовим інвентарем; 

- ручний спосіб висівання рослин насінням або розсадою; 

- здійснення додаткових заходів із уходу за рослинами (створення 

сприятливого світлового, температурного та годувального режимів за рахунок 

використання систем штучного освітлення, обігріву та поливу; 

- ознаки проведення заходів з культивування конопель у ґрунті парників та 

теплиць ті ж, що й при її культивуванні у відкритому ґрунті. В якості додаткових 

ознак можна виділити: 

а) наявність у культиваційних приміщеннях ґрунту, який має більш високий 

рівень родючості, аніж на ділянках, на яких вони розташовані; 

б) наявність у ґрунті осередкових касет, стаканчиків для розсади; 

в) наявність обладнання з освітлення, обігріву та поливу рослин. 
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Наявність ознак, які свідчать про посів насіння (висадки розсади) рослин 

конопель у ґрунт є достатньою підставою для висновку про їх культивування. 

Культивування конопель у якості горшкової культури (у квіткових горщиках, 

ємкостях та сосудах, з кількістю рослин до 10 штук) є найбільш простим і 

доступним способом їх вирощування. Проростання рослин коноплі в них вже 

свідчить про їх культивування. При цьому, в наявності є ознаки, які свідчать про 

проведення обробки ґрунту, посіву та догляду за рослинами. 

Культивування нарковмісних рослин у спеціальних пристроях для їх 

вирощування, в якості яких можуть використовуватися: 

- прості пристрої із перероблених предметів меблів (різні ящики, шафи з 

демонтованими полицями, обладнані джерелами освітлення [303, с. 108]. Коноплі 

при цьому, як правило, вирощуються в квіткових горщиках; 

- складні спеціальні пристрої, обладнані окремими камерами для 

вирощування рослин у нанесеному ґрунті та без використання ґрунту. Дані пристрої 

обладнані системами освітлення, обігріву, примусової вентиляції, аерації та 

зволоження повітря, апаратами для поливу та автоматичними таймерами 

включення/виключення електроживлення. Їх наявність є доказом того, що винна 

особа цілеспрямовано готувалася до культивування наркомісних рослин, та свідчить 

про присутність на них слідів пилку таких рослин. Так, у випадках, коли вказані 

пристрої надаються на експертизу без рослин, встановити факт культивування в 

них конопель можливо при проведенні комплексного дослідження за участю 

експерта-біолога за наявністю основних канабіноїдів на внутрішніх поверхнях цих 

пристроїв. 

Поширеним методом вирощування наркомісних рослин у спеціальних 

пристроях є метод «гідропоніки». Ззовні такі пристрої маскуються під різні ящики 

для зберігання побутових або інших речей. Пророщення рослин конопель у них вже 

свідчить про її культивування. 

Таким чином, одним з етапів встановлення факту культивування 

(вирощування) нарковмісних рослин повинно бути виявлення комплексу ознак їх 

спеціального посіву та/або догляду. 
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Процесу оптимізації участі спеціаліста (групи фахівців) у слідчому огляді 

повинні відповідати наступні тактичні правила й відповідні їм тактичні прийоми і 

рекомендації [143, с. 36-38]. 

1. Своєчасність формування групи фахівців і прийняття організаційних 

заходів щодо забезпечення їх участі в огляді (визначення доцільності залучення і 

створення групи спеціалістів (необхідного профілю і чисельності) до початку 

проведення слідчої (розшукової) дії). 

2. Планомірність використання групи фахівців у слідчому огляді 

здійснюється на основі плану, який повинен складатися слідчим при безпосередній 

участі всіх залучених до огляду спеціалістів після первинного ознайомлення з 

місцем події. У плані повинні бути передбачені роздільні та спільні дії 

різнопрофільних фахівців з виявлення, фіксації та вилучення доказів, а також їх 

консультативні функції з висунення слідчих версій на основі досліджень слідів і 

об’єктів, що перевіряються, визначення кола об’єктів і питань, що підлягають 

експертному дослідженню. 

3. Повнота використання всіх форм і способів взаємодії фахівців один з 

одним на кожній стадії проведення огляду. При спільній взаємодії слідчого з усіма 

запрошеними фахівцями, останні консультують слідчого щодо: 

- порядку провадження слідчої (розшукової) дії (наприклад, про 

необхідність розширення або обмеження зони огляду); 

- встановлення найменування культури (наприклад, рослина коноплі, маку), 

ступеня вегетації рослин, ознак культивування (наприклад, підрізання зайвих 

паростків тощо), ознак обробки землі, ознак стимулювався їх росту, ознак 

мульчування, ознак чеканки тощо; 

- необхідності додаткового або повторного проведення огляду; 

- порядку призначення та провадження судових експертиз виявлених 

об’єктів і слідів, а також правильного формулювання питань експертові; 

- значення даних, встановлених в ході процесуальної дії; визначення 

основних напрямів проведення НСРД (правильність вибору вихідних даних і 

критеріїв порівняння, стійкість отриманих результатів, правильність формально-
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логічних засобів при їх тлумаченні тощо); 

- форм і способів спільного детального огляду спеціальних об’єктів, 

предметів і слідів фахівцями. Такими об’єктами можуть виступати: 

 одяг та особисті речі злочинця, спільний огляд яких доцільно проводити 

спеціалістом у галузі хімії та криміналістичної техніки з метою виявлення слідів 

наркотичних засобів, за якими можна встановити факт контактної взаємодії, 

зберігання, перебування у певному місці (приміщенні, ділянці місцевості). Так, під 

час розслідування кримінального провадження про незаконне зберігання та збут 

наркотичного засобу (марихуана) були оглянуті куртка та брюки підозрюваного, в 

ході якого їхні кишені були оброблені ватним тампоном, змоченим у водно-

спиртовій суміші. Затриманий заперечував свою причетність до злочину, однак при 

провадженні криміналістичної експертизи на наданих для дослідження предметах 

(тампонах) були виявлені мікрочастинки марихуани, що стало одним із доказів 

винності підозрюваного у інкримінованому йому злочині; 

 ділянки з посівами нарковмісних рослин, спільний огляд яких з 

урахуванням слідів, що вказують на спосіб їх обробки, осіб, які брали участь у 

незаконному посіві, збиранні, транспортуванні, зберіганні рослин, які містять 

наркотичні засоби, а також виготовленні наркотиків на місці їх зростання слід 

проводити за участі таких спеціалістів у галузі – криміналістичної техніки, 

рослинництва та ґрунтознавства з метою виявлення і фіксації слідових комплексів, 

обумовлених подією злочину. 

4. Активне використання групи фахівців в оцінці результатів огляду, 

припускає вирішення наступних питань: 

- чи дотримані при проведенні слідчої (розшукової) дії вимоги КПК, що 

стосуються предмета та умов участі спеціаліста; 

- чи відповідає зміст процесуальної дії плану її проведення, наскільки повно 

були використані науково-технічні засоби та спеціальні методи; 

- наскільки точно і повно зафіксовані результати процесуальної дії; 

- чи вирішені поставлені завдання, чи потрібне повторне проведення слідчої 

(розшукової) дії; 
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- достовірність отриманих даних (правильність вибору вихідних даних, 

критеріїв порівняння, дотримання умов при проведенні дослідів); 

- яка перспектива використання отриманих даних у протидії злочину, при 

плануванні та провадженні інших слідчих (розшукових) дій. 

Подібний аналіз результатів завершує слідчу (розшукову) дію. 

Наведений порядок планування, проведення та оцінки результатів забезпечує 

чітку і послідовну організацію участі фахівця у слідчому огляді, цілеспрямованість і 

ефективність його роботи, координацію і узгодженість взаємодії зі слідчим і 

спеціалістами іншого профілю. 

З метою уніфікації тактичних прийомів використання допомоги фахівця 

(фахівців) у проведенні слідчих оглядів необхідно: 

1) нормативно вирішити проблему організації та тактики участі групи 

різнопрофільних спеціалістів у одній слідчій (розшуковій) дії; 

2) на додаток до чинних підзаконних нормативних актів, що регулюють 

питання проведення оглядів місць подій, вдосконалити порядок участі в їх 

проведенні спеціалістів відповідного профілю (у галузі хімії, спеціаліста у галузі 

рослинництва та ґрунтознавства); 

3) врегулювати нормативний порядок комплексного використання 

спеціальних знань спеціалістів у галузі криміналістичної техніки, хімії, 

рослинництва та інших при спільній їх участі у слідчих оглядах в розслідуванні 

злочинів у досліджуваній сфері. 

Для вирішення завдань огляду місця події по злочинах даної категорії 

залучення окремих спеціалістів та використання лише традиційних комплектів НТЗ 

у низці випадків є недостатнім. З технічної точки зору в таких випадках незамінною 

є роль спеціалізованих пересувних лабораторій Експертної служби МВС, які, згідно 

з Інструкцією про порядок залучення працівників органів досудового розслідування 

поліції та Експертної служби МВС України як спеціалістів для участі в проведенні 

огляду місця події можуть залучатись до участі у проведенні ОМП у кримінальному 

провадженні за письмовим (як виняток за усним з подальшим оформленням у 

письмовій формі) клопотанням керівника органу досудового розслідування або 
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особи, що виконує його обов’язки, у разі виникнення об’єктивних обставин, 

пов’язаних зі вчиненням злочинів певних категорій. Однак, в зазначеній Інструкції 

подано вичерпний перелік таких категорій, серед яких, нажаль, не вказані злочини у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. Автор пропонує усунути даний недолік. 

Фіксація є важливою функцією (дією) в роботі з доказами та має на меті: по-

перше, надати результатам огляду значення судового доказу; по-друге, щоб особи, 

які не брали участь в огляді, зокрема, склад суду, могли наочно уявити собі 

обстановку місця події, отримати будь-яку точну довідку про оглянуте, а за 

необхідності – відтворити обстановку місця події. Ці завдання в ході огляду місця 

події можна вирішувати, лише широко використовуючи різні НТЗ. 

Зазначимо, що в протоколі огляду місця події повинні відображатись наступні 

відомості: 

- розташування приміщення, ділянки місцевості, що оглядається; 

- межі огляду; 

- обстановка (явища та об’єкти, які спостерігаються, їх взаємозв’язок та 

взаєморозташування у вигляді, в якому їх сприймали учасники огляду); 

- наявність обладнаних схованок; 

- місцезнаходження, фізичні властивості та індивідуальні ознаки об’єктів, 

що зацікавили слідчого, особливо тих, які вилучаються (зокрема, при виявлені 

наркотичних засобів підлягають внесенню в протокол відомості про кількісні 

характеристики, об’єм, вагу тощо), фізичну форму (таблетка, порошок, рідина), 

колір, запах, індивідуальні властивості пакування); 

- перелік об’єктів, які вилучаються; 

- перелік використаних при огляді технічних засобів з вказівкою результатів 

такого використання. 

При огляді місць зростання нарковмісних рослин, грибів в протоколі слід 

додатково вказувати: 

- місцерозташування та площу кожного з посівів або ділянок, де зростає та 

чи інша рослина; 
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- наявність маркування посівів; 

- наявність елементів культивації рослин, ознаки контролю за посівами 

(наприклад, наявність протоптаних стежок, які ведуть до посівів); 

- наявність маскування посівів; 

- приблизна врожайність (із розрахунку на 1 м 2 посівів); 

- зовнішній вигляд вирощуваних рослин; 

- стадія визрівання рослин та стадія збору, якщо її вже почато; 

- місця зберігання зібраного врожаю. 

Для зберігання більш повної та точної картини місця події при огляді є 

необхідним, на слушну думку окремих авторів [269, с. 10], застосовувати 

відеозйомку. Відеозапис не тільки зафіксує цілісність місця огляду в його 

первинному вигляді, але й, в подальшому, може бути використаний в якості джерела 

додаткової інформації про вчинений злочин, наприклад: 

1) при наступному перегляді відео зображення можуть бути виявлені упущені 

раніше деталі обстановки, а також, наприклад, особи, які мають судимість або є 

членами злочинних груп, встановлення їх присутності може навести слідчого на 

певні версії про подію, що відбулася; 

2) можуть бути встановлені свідки події, що відбулася, які, за відомими 

причинами, самі не проявляють ініціативи дачі показань, але, в силу обставин, що 

склалися, бачили картину злочину. 

Також заслуговує на увагу методика застосування кутомірного кола точної 

орієнтації об’єктів на місцевості при проведені ОМП [213, с. 51-54], та фіксація 

об’єктів у тривимірному форматі за допомогою голографії [185, с. 19]. 

Уявляється, що зазначені рекомендації дозволять забезпечити 

диференційований підхід до вибору конкретних методів, прийомів та засобів, 

послідовність їх застосування при техніко-криміналістичному забезпеченні огляду 

місця події, котрий сприятиме отриманню більш повної та змістовної інформації про 

механізм вчиненого злочину, особу злочинця, досягненню цілей та завдань даної 

діяльності у кожному конкретному випадку. 

Таким чином, необхідність залучення спеціалістів до проведення огляду місця 
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події при розслідуванні злочинів у досліджуваній сфері не викликає сумнівів, адже 

зумовлена використанням широкого спектру спеціальних знань та сучасних 

технічних засобів для отримання максимального результату від даної слідчої 

(розшукової) дії. 

Зазвичай, в результаті проведення огляду у слідчого з’являється інформація, 

на підставі якої можуть бути встановлені особи, запідозрені в причетності до 

вчиненню злочину, свідки події кримінального правопорушення тощо. З цими 

особами необхідно проведення низки слідчих (розшукових) дій, таких як обшук, 

допит тощо, які будуть розглянуті далі. 

1.1.2. Обшук (ст. 234 КПК України) як слідча (розшукова) дія є одним зі 

складних заходів, що здійснюється підрозділами досудового розслідування у 

кримінальних провадженнях розглядуваної категорії. Його результати формують 

доказову базу у кримінальному провадженні, а також багато у чому визначають 

подальший хід розслідування. 

Як показав аналіз кримінальних проваджень, необхідність у проведенні даної 

слідчої (розшукової) дії під час розслідування злочинів, вчинених у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів виникає майже у 63% 

випадків. За його допомогою можуть бути отримані: 

- докази безпосередньої причетності особи до незаконного обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

- інформація про склад та структуру злочинної групи; 

- відомості, що: а) підтверджують причетність запідозрених осіб до скоєння 

інших злочинів, не пов’язаних з обігом наркотиків; б) полегшують встановлення 

співучасників й фактів скоєння ними аналогічних злочинів; в) конкретизують версії 

щодо місць виготовлення, збуту, контрабандного переміщення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів. 

Результати аналізу судової та слідчої практики свідчать, що за даним видом 

злочинів обшуки проводились лише у третині кримінальних проваджень, при цьому 

практично завжди після проведення контролю за вчиненням злочину (у формі 

оперативної закупки), переважно у помешканні підозрюваних (місцях особистого 
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проживання – 47 %; місцях проживання родичів – 31 %; нежитлових приміщеннях 

(прибудови, гаражі, сараї тощо) – 22 % (додаток 3). Залучення спеціалістів будь-

якого фаху та використання НТЗ під час даної слідчої (розшукової) дії відбувається 

в одиничних випадках, що негативно впливає на результативність проведення 

обшуку. 

В цих умовах, розробка питань щодо особливостей використання спеціальних 

знань при проведенні обшуку за даною категорією злочинів набуває важливого 

значення для підвищення ефективності їх розслідування, подолання протидії 

розслідуванню, мінімізації тактичного ризику. 

Проведеним дослідженням встановлено, що ефективність обшуку багато в 

чому залежить від відповідного ТКЗ, зміст якого складає: 

- підготовка необхідних технічних засобів (пошуку, фіксації і вилучення 

слідів та об’єктів; вимірювальних пристроїв); 

- використання засобів технічного запобігання втрати інформації 

(використання переносних радіоблокіраторів мобільного зв’язку); 

- застосування НТЗ для проведення попередніх досліджень (експрес-методи, 

засоби перевірки об’єктів); 

- використання спеціальних засобів для відпирання металевих шаф, сейфів, 

схованок; 

- підготовка та використання засобів для роботи з комп’ютерною технікою, 

в тому числі спеціальних програм з підбору паролів тощо; 

- погоджене застосування фотозйомки та відеозапису при виявленні та описі 

об’єктів, фіксації поведінки осіб, які знаходяться в приміщенні, що обшукується та 

протидіють проведенню обшуку. 

Загальними цілями залучення спеціаліста до проведення обшуку є:  

1) застосування НТЗ для виявлення прихованих предметів; 2) розпізнавання 

істинного значення об’єктів; 3) визначення способу приховання об’єктів пошуку; 4) 

експрес-аналіз виявлених об’єктів; 5) надання допомоги у виявленні предметів і 

слідів на них з подальшим вилученням, фіксацією, пакуванням і транспортуванням; 

6) пошук зразків для проведення експертиз. 
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Розгляд сучасної практики використання допомоги спеціалістів у 

кримінальних провадженнях за ознаками злочинів у сфері обігу наркотичних, 

психотропних речовин, прекурсорів, дав змогу виділити типові недоліки: 

- недостатнє використання можливостей обшуку (20%); спеціалісти 

Експертної служби МВС України та інші фахівці (у галузі хімії тощо) майже не 

долучаються до його проведення (90%), а ті кого залучають, не володіють 

необхідною інформацією про об’єкти пошуку (7%); поверхове вивчення приміщень, 

де планується проводити обшук (23%), неналежна підготовка до його обшуку (12%) 

(додаток 1 та 3), що призводить до неякісного їх проведення, вибіркового 

дослідження джерел криміналістично-значимої інформації, виявлення окремих 

слідів злочину, втрати важливих слідових комплексів; 

- предмети та речовини, що підлягають вилученню, детально не оглядаються 

(74 %), вказівки на їх вилучення з метою виявлення прихованих слідів в протоколах 

відсутні (90%), що перешкоджає встановленню контакту винних осіб з різними 

об’єктами при скоєнні злочину, сприяє прихованню, або підміні окремих предметів 

після обшуку; 

- залишаються без належної деталізації місця виявлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин (28%), фотозйомка застосовується лише у 6% випадків, план-

схеми до протоколів обшуку практично не складаються; 

- порушується порядок вилучення та пакування наркотичних засобів, 

психотропних речовин (15%), що призводить до втрати їх ідентифікаційних ознак, 

несвоєчасна передача їх для судово-експертного дослідження. 

Основною причиною наведених недоліків ми вважаємо недосконалість 

розробки загальних та спеціальних питань використання спеціальних знань (у тому 

числі функціональних моделей діяльності спеціалістів), ігнорування можливостей 

використання під час проведення обшуку інформаційно-слідових моделей місць 

події тощо, що в сукупності не дозволяє на належному рівні провести всі необхідні 

та можливі пошуково-пізнавальні дії. 

З метою забезпечення результативності проведення обшуку слідчому та 

учасникам провадження, які залучаються до його проведення, необхідно: 
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- детально вивчити матеріали кримінального провадження; 

- зібрати та узагальнити відомості про: а) осіб, у яких планується проводити 

обшук; б) розташування та характеристику місця обшуку; в) ознаки та властивості 

об’єктів пошуку та слідів які вони залишають; 

- визначити коло необхідних учасників, порядок їх виклику та залучення, 

перелік НТЗ та їх готовність; підшукати засоби пакування, засоби особистого 

захисту тощо; 

- прогнозувати створення покращених умов для сприйняття в пізнавальній 

діяльності (освітлення, температурного режиму тощо); 

- вжити заходи, що забезпечать раптовість обшуку; 

- розробити план проведення обшуку. 

Особливу увагу слід звертати на вивчення відомостей про особу, в якої 

планується проводити обшук та місце проведення слідчої (розшукової) дії. 

Під час вивчення особи у якої передбачається провести обшук збиранню та 

аналізу підлягають відомості про: вік, місце навчання або роботи, професію, 

соціальне становище; схильність до захоплень; спосіб життя та особливості 

поведінки; склад родини, відношення у сім’ї та з сусідами; знайомства та злочинні 

зв’язки; наявність судимості [135, с. 164]
.
. Від співробітників підрозділів ДПН НП 

України доцільно отримати агентурну інформацію стосовно того, як особа 

відноситься до правоохоронних органів, як реагує на затримання, чи схильна до 

опору тощо для складання психологічного портрету. Особливу увагу слід приділяти 

аналізу індивідуально-психологічних особливостей таких осіб, від стану яких може 

залежати вибір місця схову та поведінка під час обшуку. В цьому аспекті дієвим 

буде порівняння даних про особу, в якої планується провести обшук з відомостями 

методики психологічної оцінки осіб, розробленої О.Р. Ратіновим. Згідно даних цього 

вченого кожна особа, що обшукується намагається сховати наркотичні засоби 

поблизу (75%), для того, щоб мати можливість постійно перевіряти їх цілість; 

боязливий та вразливий буде намагатися сховати наркотики подалі (6,4 %); 

акуратний та обережний старанно приховає наркотики (11 %); ледачій та 

легковажний – не утрудняє себе створенням схованок (9%) [239, с. 293]. 
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У ході вивчення місця проведення запланованого обшуку встановленню 

підлягають: точна адреса та межі місця його проведення, підступи та можливі шляхи 

відходу, параметри, кількість поверхів, кімнат, підсобних приміщень, балконів, 

додаткових виходів тощо, план помешкання. Бажано встановити кількість осіб, які 

проживають або працюють в цьому приміщенні; взаємовідносини між ними, образ 

їх життя та розклад дня. 

З урахуванням зібраних відомостей та даних про об’єкти пошуку (гроші, 

наркотичні засоби) слідчий моделює ймовірні дії особи, в якої планується провести 

обшук та висуває версії про можливі способи приховування, місця знаходження 

шуканого тощо [153, с. 103-110]. 

У цьому відношенні доцільно розглянути основні тактичні завдання, які 

дозволять грамотно провести вказану слідчу (розшукову) дію: 

1) отримання доказів та встановлення причетності особи, яка обшукується 

до конкретних фактів незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів; 

2) встановлення (підтвердження) факту входження особи, яка обшукується 

до складу певної злочинної групи, конкретизація її ролі у механізмі злочину та 

ієрархічній структурі такої групи; 

3) отримання інформації щодо інших членів злочинної групи, їх зв’язках, 

місцезнаходженні; 

4) виявлення даних, що свідчать на нові, ще незареєстровані епізоди обігу 

наркотичних засобів, скоєних особою, що обшукується або злочинною групою, 

учасником (членом) якої вона є; 

5) встановлення відомостей про місця придбання та шляхів збуту 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

6) встановлення способу приховування злочинів і місцезнаходження 

об’єктів, які мають значення для кримінального провадження. 

Аналіз юридичної літератури та емпіричних даних дослідження, дав 

можливість виділити найбільш типові об’єкти пошуку: 

- наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори; 
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- гроші та цінності, отримані внаслідок вчинення протиправних дій; 

- обладнання та їх частини, посуд або інші предмети, які було використано 

для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, у тому 

числі ті, на яких залишились їх сліди (миски, каструлі, колби, сита, м’ясорубки 

тощо); пристосування для фасування наркотичних засобів (терези, ємкості з 

градацією, порожні ампули тощо); 

- рідини, порошки, таблетки, ампули, стосовно яких відсутні  відомості про 

їх назву та призначення, а також всі знайдені хімічні речовини, які можуть бути 

використані в якості прекурсорів [178, с. 174]; 

- технологічна документація на виготовлення наркотичного засобу; 

- документи, які: а) свідчать про джерела придбання наркотичних засобів, 

прекурсорів, інших хімічних речовин (конверти, бандеролі, посилки з інформацією 

про дату поштової реєстрації відправлень, адресу та контактні дані відправника та 

одержувача; медичні рецепти, чеки аптек та магазинів, квитанції про відправку 

грошей, товарно-транспортні накладні поштових перевізників; квитки на міські та 

міжміські засоби транспорту, квитанції про сплату послуг в інших містах; нотатки з 

інформацією про постачальників, співучасників, клієнтів); б) підтверджують факт 

знаходження особи, в якої проводиться обшук та інших осіб у місці, яке цікавить 

слідство в певний час (наприклад, чеки з магазинів, автозаправних станцій, 

кінотеатрів тощо); 

- договори (оренди, купівлі-продажу нерухомого майна та земельних 

ділянок), інші документи, що містять відомості про місця ймовірного розміщення 

потужностей для незаконного виготовлення, зберігання, вживання наркотичних 

засобів, посіву та вирощування нарковмісних рослин, контрабандного переміщення 

наркотиків через державний кордон; 

- комп’ютерна техніка та електронно-цифрові прилади з функцією пам’яті 

(телефонні апарати, смартфони, планшети та ін.), які мають властивість зберігати в 

електронній пам’яті інформацію особистого характеру, що вводиться власником, а 

також відомості щодо обставин їх експлуатації; SІМ картки; носії інформації (карти 

пам’яті, переносні жорсткі диски); цифрові реєстратори мови, камери відео 
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спостереження (web-камери); системи ІР- та Інтернет-телефонії тощо; повідомлення 

електронної пошти, соціальних мереж, розміщені на них листи, аудіо та відео файли, 

фотографії, що містять інформація про: злочинну діяльність особи та його 

співучасників, місця та процес виготовлення наркотичних засобів, збуту, ймовірного 

схову, підтверджують знайомства та зв’язки організатора та учасників групи, 

надають об’єктивну інформацію до зовнішність злочинців тощо [202, с. 221-232]; 

- одяг, взуття та інші речі, на яких могли залишитись сліди обігу наркотиків 

або підтверджують факт перебування особи в певному місці; 

- місця знищення або зберігання відходів від процесу виготовлення 

наркотичних засобів. Як правило, особи не турбуються з приводу приховування 

результатів своїх дій, тому часто викидають відходи у відра для сміття, у вікна, на 

поверхню земельної ділянки в межах домівки або квартири (серед зростаючих 

культур), рідше в компосні, зливні або спеціально пристосовані для схову ями, 

туалети; 

- речі, які неможливо придбати в місці постійного мешкання осіб, які 

цікавлять слідство; 

- вогнепальна, холодна та інша зброя, вибухові пристрої, боєприпаси, а 

також інші знаряддя та засоби вчинення злочину; 

- легкові та вантажні транспортні засоби, які можливо використовувалися 

при вчиненні злочинів. 

При формуванні списку об’єктів, що підлягатимуть пошуку, слід враховувати 

можливість зміни їх вигляду, форми, агрегатного стану, призначення, розбирання на 

частини окремих з них. Наприклад, обладнання, призначене для виготовлення 

наркотичних засобів, може знаходитися в різному функціональному стані: 1) бути 

справним та знаходитися у зібраному стані; 2) бути справним, але розібраним та 

зберігатися у сумках, коробках, після виготовлення наркотику; 3) бути гожим для 

подальшого використання та знаходитися у смітнику; 4) бути частково 

пошкодженим. 

Відомості про характеристики об’єктів пошуку, а також вилучених під час 

проведення оглядів слідів (мікрооб’єктів) повинні орієнтувати слідчого на 
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виявлення та вилучення предметів, які можуть допомогти встановити факт 

контактної взаємодії підозрюваного з обстановкою місця злочину. 

Джерелами отримання інформації виступають: протоколи окремих слідчих 

(розшукових) дій (огляду місця події); криміналістичні обліки Експертної служби 

МВС України; висновки судових експертиз тощо. 

Окремі автори цілком обґрунтовано пропонують систематизувати інформацію 

про об’єкти пошуку через складання розшукової таблиці. 

Під час проведення обшуку слідчі нерідко зіштовхуються з необхідністю 

пошуку тайників. Аналіз спеціальної літератури [235, с. 40], матеріалів 

кримінальних проваджень та практики роботи співробітників ДПН НП України з 

цього питання показав, що вибір схованки та місць для її організації може залежати 

від особистих вподобань особи та можливостей, якими вона володіє в конкретний 

проміжок часу. Наприклад, особи, що вживають опій – практично не 

використовують місця схову, а залишають наркотичні засоби на виду (столах, 

шухлядах). Особи, які вживають «амфетамін» – намагаються старанно його 

сховати в середині різних предметів (в унітазі або балконі, закріплюючи наркотик 

на мотузці; під плінтусом, у розібраних електроприладах). Встановлено, що місця 

схову досить рідко протягом тривалого часу залишаються в недоторканності та їх 

може бути декілька [290, с. 166]. Вид наркотику, його форма, розмір та характер 

пакування визначає місце його схову [223, с. 119,121], яке може бути в 

найпростіших предметах й знаходитися на виду або не відповідати 

загальноприйнятим людським стандартам зберігання певних предметів [307]. 

В якості схованок використовують різноманітні пустоти та ємкості, 

заглиблення, ніші в конструкціях будівель, предметах меблів тощо. 

В спеціальній літературі способи таємного зберігання наркотичних засобів 

підрозділяються на: 

1) схованки в житлі або безпосередній близькості від нього із можливістю 

безпечного доступу до її вмісту (для схову незначного об’єму речовин; 2) схованки 

поза місцем постійного перебування особи, призначені для рідкого доступу до них 

та зберігання великих партій наркотиків; 3) схованки поза місцями постійного 
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перебування особи, призначені для таємного передавання наркотичних засобів; 4) 

таємні тимчасові схованки, обладнані для приховання окремих предметів на період 

розслідування. 

В літературі докладно викладені місця приховання таких речовин, тому 

висвітлення цього питання є, на нашу думку, недоцільним [129, с. 164; 235]. 

Для виявлення схованок рекомендується застосовувати амплітудний метод 

радіо інтроскопічного контролю, який дозволяє визначити форму та розмір схованки 

й предмети, що там знаходяться. Бажаний результат досягається за рахунок: 

зондування заповнених просторів, простукування мурів; порівняння різних 

поверхонь стін, підлоги по запиленості, зношеності, забарвленню тощо, звертаючи 

увагу на ряд ознак, які свідчать про наявність постійних, нещодавно створених або 

знищених схованок та факти регулярного звернення до них [197, с. 114]. Під час 

виявлення таких місць потрібно детально зафіксувати та правильно описати 

схованку та її вміст, вказавши точне місцезнаходження у приміщенні або місцевості, 

конструктивні особливості, розмір тощо. 

Окремі автори пропонують залучати до проведення обшуку кінолога зі 

службовою собакою для сприяння у виявленні як наркотичних речовин так і 

схованки, а також осіб, причетних до скоєння злочинів, що розслідуються. 

Наприклад, якщо підозрюваний систематично вживає наркотичні засоби, то в 

його організмі змінюються фізіологічні процеси, порушується нормальний обмін 

речовин. У цьому зв’язку спостерігаються підвищене потовиділення, що 

обумовлено посиленим функціонуванням сальних залоз, що впливає і на 

формування індивідуального запаху такої особи і може бути використане в 

пошукових цілях. 

Групи, які здійснюватимуть обшуки, повинні бути забезпечені необхідними 

техніко-криміналістичними та пошуковими засобами. Їх вид залежить від місця 

проведення обшуку (приміщення та/або ділянка місцевості) та особливостей 

об’єктів пошуку [125, с. 89]. Допомогу в цьому питанні можуть надати спеціалісти 

Експертної служби МВС України, за сприяння яких здійснюється підбір та 

підготовка науково-технічних засобів: 
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- засобів пошуку, фіксації та вилучення доказів: засобів освітлення; 

вимірювальних приладів; ультрафіолетових освітлювачів; магнітних шукачів для 

виявлення прихованих об’єктів (контейнерів з наркотиками); щупів та бурів для 

виявлення схованок і неметалевих предметів; радіохвильових дефектоскопів 

«Кайма» для виявлення порожнеч і неоднорідностей в конструкціях [246, с. 125]; 

технічних засобів пошуку та виявлення предметів контрабанди в недоступних 

місцях (оглядові детектори, ендоскопи (фіброскопи), електронні щупи) [312, с. 24]; 

засобів оперативної діагностики речовин та матеріалів (прилад «Септор»), 

спеціальні детектори виявлення наркотичних засобів та їх слідів, визначення над 

малих концентрацій та їх слідових кількостей: «КЕРБЕР», «ЛИГ-1», «СЛЕД», «Ion 

scan 400B», «Ionscan 500DT», «QS-B220», «MN2000TMSeries», «Itemizer 3», «Mobile 

Trace», «Street Lab», «Vapor Tracer», «Itemizer»; детектори запаху – «Пурга», 

«Суперніс», для аналізу складу повітря з поверхні одягу осіб; переносні газові 

хроматографи «ГХС-02ПН», дрейф-спектрометри «САПСАН-1», для експрес-

аналізу та ідентифікації наркотичних засобів; спеціальних наборів діагностичних 

тест-комплектів для визначення наркотиків: «ЛАКМУС-3», «Наркоспектр», «Нарко-

2 та 3», «Нарко-2М», «Політест», «Cannabis pray», «Dragger DrugTest5000», 

«Exprey», «Herosol», «N-2200»; серветок для ідентифікації наркотичних засобів 

«Sirche», «Smirch Nark II» [219] тощо; 

- засобів технічного попередження витоку інформації (пристроїв для 

блокування мобільного та радіо- зв’язку); 

- спеціальних засобів для відпирання металевих шаф, сейфів, сховищ; 

- спеціальних засобів роботи з комп’ютерною технікою та мережами, 

автоматизованими системами (наприклад, нелінійні локатори «NR-900S», «Люкс», 

«ORION HGO-4000», «BVS WH» дозволяють виявляти мобільні пристрої, які 

приймають та передають голосові й текстові повідомлення; 

- засобів для здійснення фотозйомки та відеозапису. 

Залежно від обставин кримінального правопорушення, слідчий під час обшуку 

може застосувати метод вибіркового пошуку, на окремих ділянках території або 

місцях площі приміщення, за наявності достатніх підстав вважати, що шукане 

http://www.bnti.ru/des.asp?itm=5040&tbl=02.09.13.
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знаходиться в конкретному місці. Якщо ж обраний метод не дав очікуваних 

результатів, або обшук проводиться у осіб, підозрюваних у вчиненні декількох 

пов’язаних між собою злочинів, обшук доцільно проводити суцільним послідовним 

методом. Є також можливість застосувати метод часткового дослідження, під час 

відшукання специфічних великогабаритних об’єктів. Щоб не порушувати цілісність 

об’єкта, вдаються до вимірювання, промацування, проколювання, дослідження за 

допомогою пошукових приладів. Під час такого дослідження зіставляються між 

собою, наприклад, за вагою, аналогічні об’єкти, що може дозволити виявити в них 

шукане. При необхідності ламають стіни, відклеюють шпалери, підривають дошки 

підлоги, розпарюють м’які меблі, одяг, розкопують ґрунт тощо. 

Здійснюючи аналіз предметів обстановки на місці обшуку, потрібно 

обов’язково враховувати такі нюанси, як наявність на них павутиння, нашарування 

пилу, що не повинно сприйматися як підстава відмови в них пошуку. Доцільним 

може виявитися пошук слідів шуканих об’єктів, що могли утворитися під час їх 

перебування в певному місці: контури, вдавлення; нашарування від хімічних 

речовин, наркотичних засобів на предметах одягу, речах, посуді, предметах 

господарського та побутового призначення, які можуть бути використані для 

ідентифікації. 

При виявленні об’єктів пошуку, для якісного дослідження джерел 

криміналістично-значимої інформації, дії спеціаліста повинні здійснюватися в такій 

послідовності: 1) надання допомоги слідчому в точному позначенні в протоколі 

місця та обставин їх виявлення з фотографуванням місця виявлення із знайденими 

предметами і самого предмету; 2) детальний огляд виявленого предмету, визначення 

його призначення, функціонального стану, властивостей; виявлення слідів і ознак, 

що вказують на причетність до події, що розслідується та конкретної особи: пошук 

слідів прямої та зворотної дії: слідів рук – на пакувальному матеріалі, ємкостях з 

наркотичними засобами, слідів хімічних речовин на тілі підозрюваного, предметах 

одягу, взутті; 3) складання відповідних додатків до протоколу обшуку; 4) пакування 

виявлених предметів для збереження ідентифікаційних властивостей. 

З метою вирішення комплексу зазначених проблем автором пропонуються 
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наступні тактичні рекомендації: 

1. При проведенні обшуку дотримуватись таких тактичних правил: активне 

залучення спеціалістів та використання НТЗ під час пошуку, виявлення, опису та 

вилучення об’єктів пошуку; ретельна підготовка та продуманість тактики обшуку з 

метою запобігання конфліктам: а) проводити обшук коректно, чемно поводячись з 

особою, в якої проводиться обшук та присутніми; б) мотивувати свої дії, які 

зачіпають інтереси підозрюваного; в) виключити факти необґрунтованого 

пошкодження майна особи, що обшукується, за потреби, вказати, чим це викликано 

(наприклад, коли слідчий вдається до злому перешкоди з метою виявлення схованки 

тощо). 

2. Проведення одночасних обшуків усіх осіб, залучених до злочинних схем 

обігу наркотичних засобів лише в складі СОГ. Паралельне проведення обшуків 

дозволяє: виявити та припинити діяльність суб’єктів злочину у всіх можливих 

місцях протиправної діяльності; виключити можливість змови або попередження 

один одного про дії правоохоронців, знищення, перевезення або повторного 

приховання предметів злочину та слідів поводження з ними, створення нових 

тайників. В таких ситуаціях організовується підготовка відразу декількох СОГ для 

проведення обшуків, головною умовою початку проведення яких є встановлення 

контролю за кожним з таких місць, та подача умовного сигналу про початок їх 

синхронного проведення після появи на місці обшуку останньої «проблемної» особи 

(особи, яка не знаходиться постійно в місці запланованого обшуку). 

3. За необхідності включати до складу СОГ спеціалістів відповідного 

профілю (фаху): 

спеціалістів у галузі криміналістичної техніки (інспекторів та техніків-

криміналістів підрозділів досудового розслідування, працівників Експертної служби 

МВС), завданнями яких мають бути сприяння слідчому у: підготовці до проведення 

обшуку (визначенні переліку необхідних ТКЗ, необхідності залучення спеціалістів 

іншого фаху); координації дій спеціалістів вузького профілю; застосуванні техніко-

криміналістичних та інших спеціальних засобів для виявлення, фіксації, вилучення, 

пакування та транспортування об’єктів пошуку, ознак, що демаскують шукані 
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об’єкти або вказують на схованки; наданні консультацій щодо подальшого 

експертного дослідження об’єктів; відборі зразків для експертиз тощо; 

спеціалістів у галузі хімії, біології тощо, завданнями яких мають бути: 

організація безпечних умов проведення обшуку для членів СОГ під час поводження 

з хімічними, горючими, нестійкими або отруйними речовинами, агресивними 

рідинами; сприяння в описі та визначенні призначення обладнання для 

виготовлення наркотиків. Так, в одному з НДІ група хіміків здійснила спробу синтезу 

фенаміну, метадону, а також низки отруйних та вибухових речовин. При огляді 

лабораторії було виявлено установку, для синтезу ціаніду калію, реактиви для 

синтезу метадону, різні суміші невідомого складу. Завдяки участі спеціалістів-

хіміків, зі всієї маси реактивів та обладнання були вилучені саме ті, які допомогли 

встановити весь технологічний ланцюг отримання даних препаратів. Таким чином, 

спеціаліст-хімік повинен бути присутнім при огляді підпільних лабораторій, цехів, 

де вироблялися наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги; 

фахівців у галузі психології, завданнями яких мають бути: оцінка 

психологічних особливостей та поведінки особи, що обшукується (інтересів, освіти, 

характеру, емоцій, психофізичних реакцій при обшуку) з метою прогнозу вірогідних 

місць і способів приховування об’єктів пошуку; 

спеціалістів у галузі роботи із комп’ютерною технікою, для сприяння в 

роботі з носіями електронної інформації, яка зберігається в персональних 

комп’ютерах, її дослідження та віднесення до події, що розслідується, переносу та 

копіюванню на інші носії. 

4. Запрошення та інструктаж членів СОГ здійснювати в мінімально короткі 

терміни до початку обшуку, задля запобігання витоку інформації. 

5. Використання для вивчення архітектурних особливостей місць проведення 

обшуку можливості інформаційної системи Державної реєстраційної служби 

України. 

6. Задля нейтралізації протидії роботі спеціаліста (спеціалістів) при 

проведенні обшуків з боку осіб, що обшукуються, забезпечити останніх 

спеціальними засобами індивідуального захисту та охорони. 
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7. Узгоджене застосування фотозйомки та відеозапису при виявленні та описі 

об’єктів, а також при фіксації поведінки осіб, які знаходяться у приміщенні, що 

обшукується та протидіють проведенню обшуку [163, с. 76]. 

Дотримання криміналістичних рекомендацій та кваліфіковане застосування 

спеціальних знань у кожному конкретному випадку проведення обшуку з 

урахуванням його особливостей, дозволять суттєво підвищити результативність 

даної слідчої (розшукової) дії. 

1.1.3. Допит. У спеціальній літературі зазначається, що вербальні слідчі 

(розшукові) дії, до яких, відноситься й допит, проводяться з метою отримання від 

потерпілих, свідків, підозрюваних та обвинувачених інформації про відомі їм дані з 

приводу досліджуваних у провадженні обставин на основі мовного спілкування з 

ними та не предметних способів комунікації (за допомогою мови жестів, міміки, 

рухів тощо). 

У свою чергу, тактика вербальних слідчих дій визначається з урахуванням: а) 

процесуального статусу носія особистісно-доказової та орієнтуючої інформації, його 

відношення та ролі у вчиненому, якщо він є учасником події, що розслідується; б) 

зацікавленості або незацікавленості в об’єктивному розслідуванні кримінального 

провадження, бажанні або небажанні активно цьому сприяти; в) ступеню 

обізнаності відносно встановлюваних обставин, які складають предмет слідчої 

(розшукової) дії;  

г) соціально-демографічних, морально-психологічних, фізичних, психічних та інших 

особливостей носія інформації; ґ) обставин та умов сприйняття носієм інформації 

об’єкта, який став предметом слідчої (розшукової) дії. 

В криміналістичній літературі тактиці проведення допиту підозрюваного 

(обвинуваченого) приділяється підвищена увага [233; 239]. Ця слідча (розшукова) 

дія є одним з основних джерел отримання вербальної інформації про злочини, що 

вчинені або готуються, усіх епізодах злочинної діяльності злочинної групи, ролі 

допитуваної особи у складі групи, особах та ролі інших членів групи в діяльності 

групи та вчиненні злочинів, пов’язаних із обігом наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів. 
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Допит – це найбільш поширена, й водночас, складна та багатопланова слідча 

(розшукова) дія, суть якої полягає в одержанні від допитуваної особи відомостей, 

необхідних для встановлення обставин кримінального провадження, що 

розслідується. Специфікою допиту є його індивідуальність та залежність від 

комплексу тактичних прийомів. 

Важливість допиту позначається не тільки тим, що він є засобом формування і 

перевірки інформації, а й тим, що допит є способом захисту підозрюваного від 

підозри. Успіх його проведення, а, відповідно, повнота і достовірність отриманої 

інформації, багато в чому залежить від особистості слідчого, його досвіду і знань, 

інтуїції, професійної культури. 

В розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних, психотропних речовин, 

прекурсорів, особливо тих, які вчинено організованими злочинними групами, їх 

фігурантами, як правило, є фахівці в галузі хімії, у тому числі ті, які працювали на 

підприємствах хімічної промисловості, добре обізнані в технологіях виготовлення 

наркотичних речовин, медичних препаратів, вирощування нарковмісних рослин. 

Для належного допиту цих осіб, повинні залучатися особи, які володіють 

відповідними спеціальними знаннями. 

Правовою підставою участі обізнаних осіб у допиті є положення ст. 71 КПК 

України, відповідно до якої спеціаліст може бути залучений до процесуальної дії 

для надання консультацій зі спеціальних питань та технічної допомоги. Їх роль у 

допиті обумовлена сприянням отриманню достовірної інформації, що ґрунтується 

на спеціальних знаннях і підкріплена ними, та є необхідною для вирішення слідчих 

завдань і тактичних прийомів. 

П.П. Іщенко та В.В. Ціркаль вважають, що «участь спеціаліста в допиті (за 

винятком надання технічної допомоги при фіксації) має дві основні мети: а) 

сприяння в з’ясуванні складних спеціальних питань; б) попередження введення 

слідчого в оману, за рахунок викриття неправдивих показів» [132, с. 38-39; 301, с. 

52-54]. На думку Н.М. Косміної, допомога фахівця є доцільною в оцінці повноти і 

правильності показань допитуваного, при повідомленні відомостей спеціального 

характеру [157, с. 90]. О.В. Іванова вважає, що інформування слідчого про 
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можливості використання тих або інших прекурсорів для виготовлення наркотичних 

засобів дозволить тактично грамотно сформулювати питання, визначити їх 

послідовність [129, с. 136]. 

Потенціал обізнаних осіб містить низку положень, які полягають у тому, що 

спеціалісти при допиті можуть допомогти: 

1) інтерпретувати відомості, що повідомляються допитуваним, який оперує у 

показаннях спеціальними термінами; 

2) правильніше сформулювати питання, розробити план допиту; 

3) надати точну оцінку спеціальним правилам; 

4) зібрати дані, які можуть стати необхідними для проведення експертиз, а 

також сформулювати відповідне експертне завдання; 

5) запобігти дачі неправдивих показань зі спеціальних питань; 

6) об’єктивно й точно зафіксувати показання допитуваного. 

Проведене нами дослідження показало, що в якості спеціалістів до участі в 

допиті можуть бути залучені: 

- особи, які добре володіють знаннями фізико-хімічних властивостей 

медичних препаратів (знають їх види та групи, склад, ознаки), технологіями 

приготування ліків та інших засобів на їх основі, відомостями про вихідну сировину, 

правилами їх застосування, дозування, сучасного хімічного обладнання тощо. Ними 

можуть бути фармацевти або провізори; 

- фахівці в галузі хімії (експерти-хіміки відділів експертизи наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів); 

- фахівці в галузі криміналістичної техніки (спеціалісти – інспектори-

криміналісти, техніки-криміналісти підрозділів досудового розслідування, 

працівники Експертної служби МВС), рослинництва; 

- лікарі-наркологи та психіатри. 

За потреби також залучаються перекладачі, фахівці у галузі психології та 

педагогіки. 

Зазначений перелік фахівців не є вичерпним, та може бути розширений в 

залежності від ситуації розслідування й необхідності встановлення окремих 
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обставин кримінального провадження. 

Виходячи з того, що допит має три основні етапи (підготовчий, робочий та 

заключний), варіанти співпраці слідчого зі спеціалістом доцільно розглядати 

дотримуючись даної послідовності. 

Ефективність допиту багато в чому залежить від його підготовки. Недостатня 

підготовка до проведення допиту може звести нанівець його результати або 

привести до обрання невірних тактичних прийомів його здійснення. На етапі 

підготовки до допиту створюються необхідні умови для одержання повних та 

достовірних свідчень. Для цього, уважно вивчають матеріали кримінального 

провадження (встановлені обставини злочину й відомості, які характеризують особу 

допитуваного), спеціальну літературу, визначаються з обставинами, що складають 

предмет допиту та коло питань, які підлягають з’ясуванню, складають план допиту 

[154, с. 39], встановлюють коло учасників слідчої (розшукової) дії, які мають право 

приймати в ньому участь та інші обставини. На основі отриманих відомостей, 

планується індивідуальна тактика допиту (визначається найбільш вдале місце та час 

його проведення, готуються необхідні матеріали провадження та речові докази для 

їх використання в ході допиту) [140, с. 78]. У випадку, якщо слідчий визнає 

необхідність використання в ході допиту спеціальних знань (в залежності від особи 

допитуваного, способу злочину та обставин, які підлягають встановленню), 

залучається спеціаліст. Його сприяння на цьому етапі слідчої (розшукової) дії може 

полягати в наступному: 

- наданні слідчому необхідних відомостей (в формі консультацій) з 

вузькопрофесійної сфери діяльності (щодо технологій виготовлення окремих видів 

наркотичних засобів (етапів та послідовності синтезу), характеристик окремих 

хімічних реагентів та прекурсорів, деяких наркотичних засобів) [139 с. 22]; 

ознайомленні з довідковою та спеціальною літературою, у тому числі, для 

розширення власних пізнань слідчого в певній галузі; 

- з’ясуванні обставин, встановлених на момент проведення допиту 

(механізму утворення слідів), які підлягають встановленню або перевірці; 

- аналізі правових положень, закріплених у діючих нормативно-правових 
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актах (спеціальних інструкціях, правилах); 

- формулюванні питань, що потребують спеціальних пізнань з певної галузі 

(науки, техніки тощо), які підлягають з’ясуванню та їх послідовності; 

- прогнозуванні виникнення ситуацій (пов’язаних із протидією 

розслідуванню), визначенні шляхів їх вирішення; 

- виробленні незмінної лінії поведінки слідчого на всьому етапі допиту; 

визначенні обсягу інформації, яку доцільно пред’явити при допиті; визначенні 

тактичних прийомів, послідовності їх використання в залежності від ситуації, 

емоційного типу та стану допитуваного; 

- підготовці та встановленні науково-технічних засобів для фіксації ходу та 

результатів допиту, з урахуванням особливостей приміщення; 

- визначенні стану допитуваного на момент підготовки до допиту (сп’яніння 

або абстиненції) та можливості приймати в ньому участь (в ситуації вживання особою 

наркотичного засобу) [196, с. 98]. 

Крім цього, слідчим повинні враховуватися: а) особистісні якості 

підозрюваного, які дозволяють очікувати від нього правдивих свідчень (вік, 

наявність або відсутність судимості, факт вживання наркотичних засобів тощо); б) 

наявність та важливість наявних у розпорядженні доказів, які підтверджують 

причетність особи до злочину; в) ролі, яку виконував підозрюваний в механізмі 

скоєння злочину. 

Під час робочого етапу допиту відбувається безпосереднє спілкування. 

Спеціаліст на цій стадії допомагає слідчому встановити психологічний 

контакт з допитуваним. Для цього, він діагностує стан особи та вказує на ті його 

особливості, які необхідно врахувати при допиті. Допомагає знизити рівень 

напруження, активізувати позитивні якості допитуваного, обрати найбільш доцільні 

психологічні прийоми та допомогти їх реалізувати. 

Будучи присутнім під час допиту, спеціаліст допомагає слідчому: 

1. Точніше зрозуміти допитуваного, який вживає в показаннях: 

а) спеціальні терміни [132, с. 39], для позначення предметів і процесів виготовлення 

наркотичних засобів, які не співпадають з назвами, що використовуються в 
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нормативно-правових актах (наприклад «винт» – амфетамін тощо); б) специфічні 

слова, які заміняють значний об’єм розмовних висловлювань («баня» – каструля для 

випарювання розчину наркотику, «кухня» – посуд та пристосування, необхідні для 

виготовлення наркотичного засобу); в) нехарактерні описання процесів, які 

здійснюються при виготовленні наркотичного засобу тощо [130, с. 193]. 

2. Уточнити отримані в ході допиту відомості або письмові показання 

шляхом вивчення документів і нотаток, якими користувалася допитувана особа, 

постановки додаткових запитань; звернути увагу слідчого на інші докази, які 

підтверджують або спростовують свідчення допитуваного. 

3. З’ясувати рівень володіння особою, що допитується, спеціальними 

знаннями (можливість відшукати методику виготовлення наркотичного засобу або 

самостійно провести його синтез за існуючою схемою [157, с. 90] тощо). Так, в ході 

допиту підозрюваного у виготовленні та зберіганні особливо небезпечної 

психотропної речовини «метамфітамін», залучений спеціаліст, оцінивши показання 

допитуваного, поставив підозрюваному декілька додаткових питань, які 

стосувалися етапності проведення синтезу, на які підозрюваний дав не чіткі 

відповіді. Після цього, спеціаліст запропонував допитуваному власноруч описати 

технологію, яку він провів, на що останній повідомив, що не зможе її відтворити. В 

ході подальшого детального допиту підозрюваний визнав, що особисто не 

причетний до незаконного обігу наркотиків, а неправдиві свідчення давав з метою 

відведення підозри від своєї дружини, яка хвора на невиліковну хворобу й виготовляє 

та вживає психотропну речовину для полегшення болю [9]. 

4. Викрити неправдиві свідчення, які стосуються спеціальних питань, 

подолати намагання особи ухилитися від давання правдивих показів [198, с. 84]. 

Так, в ході допиту громадянина Н., підозрюваного у виготовленні та збуті особливо 

небезпечної психотропної речовини «метамфітамін», останній повідомив, що під 

час навчання у вищому навчальному закладі на фармацевтичному факультеті 

вивчав методики виготовлення різних медичних препаратів. Для закріплення 

набутих теоретичних знань в домашніх умовах проводив пробні досліди, при цьому 

запевнив, що наміру виготовити вилучену у нього психотропну речовину не мав, а 
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намагався створити спеціальний розчин для господарських потреб. Залучений до 

допиту експерт-хімік допоміг слідчому оцінити відомості, повідомлені 

допитуваним, описати технологічний процес, який було використано (назви 

хімічних речовин, їх пропорції, послідовність змішування тощо), який відповідав 

технології виготовлення психотропної речовини, а не будь якого іншого засобу, про 

що було заявлено в ході допиту. На підставі цього, підозрюваний Н. змінив покази 

та визнав себе винним [8]. 

5. Сприйняти інформацію про ознаки зовнішності осіб, причетних до 

злочину, особистість яких не встановлена, скласти їх суб’єктивний портрет; 

зафіксувати хід та результати допиту за допомогою технічних засобів. 

6. Відібрати зразки для експертизи, у випадку, коли в ході допиту особу 

переконали в необхідності надання певних зразків добровільно.  

В окремих випадках, спеціаліста доцільно залучати для надання допомоги 

допитуваному у викладі відомих йому обставин; встановлення ступеня обізнаності 

допитуваного в питаннях, які потребують спеціальних знань, спостереження за його 

психофізіологічними реакціями, виявлення психічних, фізичних та інших наслідків 

від вживання наркотичного засобу. 

Крім того, участь спеціаліста в допиті буде корисною при з’ясуванні 

взаємозв’язків виявлених слідів, об’єктів, явищ або розслідуваних ситуацій, 

перевірці раніше встановлених слідчих та експертних даних, встановленні протиріч 

між ними, з’ясуванні додаткових відомостей і вихідних даних, необхідних для 

належної організації судових експертиз [180, с. 47]. 

З метою підвищення результативності слідчої (розшукової) дії слідчим в ході 

допиту підозрюваного можуть пред’являтися речові докази. Зазвичай особа, яка 

проводить розслідування вдається до таких дій з метою викриття обманних 

свідчень, спонукання допитуваного до давання правдивих показів. 

Результативність цього тактичного прийому потребує певної підготовки, яка 

повинна включати: «вибір найбільш доцільних умов, в ході яких буде проведено їх 

пред’явлення; вивчення пропонованих для пред’явлення об’єктів з метою з’ясування 

ознак, на які буде звернено увагу допитуваного; формулювання питань, які включають 
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спеціальні терміни тощо» [125, с. 173]. 

Перед тим, як пред’явити доказ, який викриває особу у вчиненні або 

причетності до злочину (особисту річ, залишену на місці злочину, предмет на якому 

виявлено відбиток пальця руки, покази свідка, висновок експерта), слід детально 

допитати цю особу про всі можливі обставини, пов’язані з цим доказом, з метою 

запобігання можливості побудувати свій захист таким чином, аби неправдиві 

свідчення не суперечили доказу, що пред’являється. Для цього необхідно продумати 

тактику допиту, визначити умови й момент пред’явлення доказів, скорегувати 

формулювання питань безпосередньо під час проведення слідчої (розшукової) дії, що 

є можливим лише за активної участі спеціаліста. 

Відповідно до п.3 ч.3 ст. 69 КПК України під час допиту можлива присутність 

судового експерта, якщо обставини, які з’ясовуються стосуються предметів та 

об’єктів судово-експертного дослідження. Його участь в слідчій (розшуковій) дії 

може мати значення не тільки для правильного вирішення питань, поставлених 

перед експертом, але й розв’язання окремих тактичних завдань. Наприклад, якщо 

слідчий не має у розпорядженні висновків судової експертизи по всіх епізодах 

злочинів та не може пред’явити їх допитуваній особі в якості доказу, то 

постановка окремих питань експертом може вказати допитуваному на 

поінформованість експерта про обставини події, що розслідується, попередивши 

спроби «заплутати» слідчого. 

Крім цього, залучений до участі в допиті експерт може пояснити значення 

висновків експертизи, яку він проводив, деталізувати особливості процесу 

дослідження об’єктів, сутність ознак, вказаних на фото таблицях [125, с. 110]; 

роз’яснити методику експертного дослідження; з’ясувати, чи не суперечить висновок 

експерта раніше даним показанням, обставинам, виявленим під час проведення інших 

слідчих (розшукових) дій тощо. 

На заключному етапі допиту проводиться оцінка отриманої інформації з 

позицій її повноти, об’єктивності й всебічності. Встановлюються нез’ясовані 

обставини, які усуваються постановкою додаткових питань. 

Залучений на цьому етапі спеціаліст допомагає слідчому: а) правильно 
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зафіксувати свідчення допитуваного у протокол; б) в аналізі отриманої інформації, 

визначенні напрямків її подальшого використання (може рекомендувати призначити 

певний вид судової експертизи, допомагає сформулювати питання експерту); в) 

створити умови для правильного відображення застосованих під час фіксації показів 

технічних засобів. 

За умови недосягнення очікуваного результату допиту, спеціаліст може 

рекомендувати слідчому змінити лінію поведінки під час проведення повторного 

допиту, запропонувати певні прийоми його проведення. 

У разі необхідності перекладу пояснень, показань або документів, відповідно 

до ч.1 ст. 68 КПК, слідчий повинен залучити перекладача (сурдоперекладача). Його 

участь у допиті може відбуватися, як у формі консультацій або безпосереднього 

сприяння. 

Консультації будуть доцільними у випадках, коли: а) учасник допиту 

використовує складні мовні терміни; б) неможливо дослівно перекласти деякі назви 

через відсутність аналогів слів у мові, якою ведеться процес. 

Під час участі в допиті перекладач: 1) допомагає слідчому викласти у 

протоколі мовою судочинства зміст показань допитуваних осіб (спеціальних 

термінів, власних імен, назв хімічних сполук, іншої важливої для вирішення справи 

інформації); 2) сприяє недопущенню фактів «адаптованих» перекладів – тобто, 

передавання не того, про що каже допитуваний, а по суті висновків зі сказаного, 

зроблених перекладачем [319, с. 133-135]. 

В ситуації допиту малолітньої або неповнолітньої особи, слідчий зобов’язаний 

залучати педагога або психолога (ч.1 ст. 226 КПК). Під час фіксації свідчень 

допитуваного, педагог або психолог надають допомогу в формулюванні 

висловлювань в тих специфічних виразах, які використовує допитувана особа, та, 

які відповідають її віку, рівню розвитку та знанням [120, с. 83]. Крім цього, 

сприяють в оцінці результатів допиту, можуть рекомендувати проведення судових 

експертиз з метою оцінки здібностей малолітньої або неповнолітньої особи 

адекватно сприймати та відтворювати інформацію. Допомогти в розумінні рис 

особи допитуваного, проявів психологічних процесів в ході допиту й оцінці 
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отриманої інформації. 

Під час допиту слідчий сприймає переважно вербальну інформацію. З 

урахуванням існуючих недоліків протоколювання, суттєвого значення набувають 

такі форми фіксації свідчень як звуко- і відеозапис [64, с. 94]. 

За матеріалами кримінальних проваджень досліджуваної категорії відеозапис 

повинен застосовуватися у випадках необхідності проведення складних допитів (по 

багатоепізодних провадженнях, фігурантами яких є особливо-небезпечні злочинці, 

члени організованих груп; осіб які мають фізичні вади здоров’я (сліпоглухонімі); 

тяжкохворих; іноземців; осіб, по відношенню до яких є обґрунтовані підозри, що 

згодом вони можуть відмовитися або змінити свідчення тощо). В подальшому, 

результати відеозапису допиту можуть використовуватися для детального аналізу 

свідчень допитуваних, призначення по них відповідних експертиз тощо. 

Наведені дані вказують на достатньо широкі можливості спеціалістів під час 

проведення огляду, обшуку та допиту, які мають ряд обмежень, серед яких: 1) 

гносеологічні – спеціаліст може використовувати лише ті знання, які належать до 

предмета науки, в якій він є фахівцем; 2) юридичні: а) спеціаліст не вправі робити 

висновки про правильність проведеної за його участі слідчої (розшукової) дії; б) 

виконуючи допоміжну роль в розслідуванні, спеціаліст діє відповідно до вказівок 

слідчого, прокурора та суду. 
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2.2.  Використання сучасних можливостей судових експертиз 

 

Результати аналізу судової, слідчої та експертної практики свідчать, що 

досудове розслідування та судовий розгляд кожного кримінального провадження 

досліджуваної категорії потребує залучення спеціальних знань у формі судової 

експертизи, яка використовує широкий арсенал сучасних НТЗ та значно розширює 

можливості сторін провадження та суду в одержанні доказової інформації, що не 

може бути отриманою іншими процесуальними засобами [262, с. 15]. 

Поглиблення експертного пізнання, розширення його потенційних 

можливостей, творче залучення наукових досягнень у практику експертних 

досліджень створює реальні умови для впровадження оптимальних варіантів 

вирішення завдань, які виникають у теорії судової експертизи. Накопичений досвід, 

який містить не тільки успіхи, але й помилки, зумовив у свій час потребу в 

узагальненні, аналізі та оцінці ефективності здійснення судово-експертного 

забезпечення розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, виробленню науково 

обґрунтованих рекомендацій з її вдосконалення. 

Зміни кримінального процесуального законодавства, які відбулись у 2012 

році, внесли корективи і в практику провадження судових експертиз у кримінальних 

провадженнях зазначеної категорії. Однак не були вирішені та залишаються 

актуальними комплекс проблем, які ускладнюють процес їх призначення й 

проведення, унеможливлюють повноцінне дослідження наркотичних засобів, 

психотропних речовин тощо, перешкоджають всебічному, повному та швидкому 

розслідуванню та запобіганню злочинів. 

По-перше, у нормах КПК України відсутня така процесуальна дія, як 

призначення судової експертизи, її замінено на «залучення експерта» (ст. 242 КПК), 

що потребує узгодження термінології у нормативно-правових актах. Назва 

постанови про доручення проведення експертизи потребує уточнення виходячи з 

суб’єктів, які мають право її призначати. У нормативно-правових актах, які 

регламентують питання проведення судових експертиз та юридичній літературі 
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відсутнє єдине, загальноприйняте бачення їх назв, що призводить до неточності у 

визначенні видів, постановці питань, що виходять за межі компетентності експерта в 

галузі дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів. 

По-друге, при проведенні судової експертизи наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів виникають ускладнення у 

питаннях визначення способу виготовлення речовини (промисловий або 

саморобний); встановлення виробника; належності одній партії; дослідження 

домішок наркотичних засобів, обладнання, яке використовувалося для їх 

виготовлення; встановлення природи речовин невідомого походження, віднесення їх 

до категорії наркотичних засобів, психотропних речовин або визнання аналогами. Ці 

відомості мають важливе значення для кваліфікації злочину, пошуку злочинців, 

встановлення джерел надходження наркотичних речовин у незаконний обіг та ін. 

Все це потребує відповідних розробок методичної та інструментальної бази, 

підготовки експертних кадрів. 

По-третє, суттєво обмежені види речовин, які потенційно можуть бути 

досліджені в тій чи іншій експертній установі. Це пояснюється: а) відсутністю в 

окремих НДЕКЦ МВС України або СЄУ Мінюсту певного лабораторного 

обладнання; б) наявністю не всіх стандартних зразків речовин для порівняння та 

реактивів; в) відсутністю науково-обґрунтованих методик судово-експертного 

дослідження окремих видів наркотичних засобів (наприклад, «метадону») [122, с. 

410-416]; «проблемних рідин» (наприклад сумішей «рідина+кров»), в ході 

дослідження яких проблемно розділити ці об’єкти, та, окремо виділити наркотичну 

речовину, визначити її кількість

. Внаслідок чого, дослідження окремих речовин та 

їх сумішей в експертних установах не проводиться або значно ускладнюється. 

По-четверте, підставою для внесення відомостей про злочин до ЄРДР є 

впевненість слідчого (прокурора) у тому, що вилучена з незаконного обігу речовина 

належить до наркотичних або психотропних. Встановити цей факт можливо 

                                                 

Відомості отримано за результатами опитування експертів відділу експертизи наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів лабораторії спеціальних видів експертиз НДЕКЦ ГУМВС України 

в Донецькій та Харківській областях 
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виключно в рамках відповідного судово-експертного дослідження, яке на вимогу ч.2 

ст. 214 КПК України проводиться тільки після внесення відомостей до вказаного 

реєстру. Однак, на практиці ситуація вирішується по іншому. Для отримання 

можливості призначення експертизи слідчі вносять до ЄРДР належним чином не 

перевірену і не підтверджену інформацію про віднесення вилученої речовини до 

наркотичної та вказують попередню кваліфікацію події. Після отримання висновку 

експерта, проводять досудове розслідування з уточненням раніше внесеної 

інформації до ЄРДР або закривають провадження за відсутності ознак злочину. 

Подібні ситуації можуть приводити до різного роду зловживань та порушень прав і 

свобод осіб, а тому, вважаємо, що ця процедура повинна бути оптимізована. 

Наведені та інші недоліки призводять до зниження якості висновків судових 

експертиз, як засобів доказування. 

Результати опитування слідчих НП показали, що процес призначення судових 

експертиз у кримінальних провадженнях супроводжується певними складнощами, 

на що вказали майже 73% опитаних. Результати вивчення матеріалів кримінальних 

проваджень виявили наступні недоліки у цьому процесі: неналежне пакування та 

зберігання речових доказів до їх направлення до експертної установи (24%); 

несвоєчасність призначення експертиз (19%); неповнота й неточність 

формулювання питань, поставлених на вирішення експертові (29%); направлення на 

дослідження не всіх необхідних матеріалів (15%) (додаток 3). 

Це ускладнює вирішення ідентифікаційних, класифікаційних та діагностичних 

завдань та суттєво знижує можливості й інформативну цінність однопредметних 

(комплексних) експертиз слідів та речових доказів, створює передумови для 

невірної інтерпретації отримуваних результатів та експертних помилок. 

Тому вважаємо за необхідне розглянути питання щодо підготовки й 

призначення судових експертиз, визначити можливості та завдання найбільш 

значимих з них у кримінальних провадженнях про злочини у цій сфері. 

Відповідно до ст.ст. 69, 242-245 КПК України експертиза проводиться 

експертом за зверненням сторони кримінального провадження або за дорученням 

слідчого судді чи суду, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 
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кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. 

Ч. 2 ст. 242 КПК України чітко визначає підстави проведення експертизи. При 

розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів слідчий (прокурор) зобов’язані звернутися до експерта для 

проведення експертизи відносно: 1) визначення психічного стану підозрюваного за 

наявності відомостей, які викликають сумнів відносно його підсудності, обмеженої 

підсудності; 2) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання 

про можливість притягнення його до кримінальної відповідальності, а в інший 

спосіб неможливо отримати ці відомості. 

Крім того, у Постанові Пленуму Верхового Суду України (далі ПВСУ) від 

26.04.2002 № 4 «Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» 

зазначено, що «оскільки для встановлення виду, назви і властивостей наркотичного 

засобу, психотропної речовини, аналога такого засобу, речовини або прекурсору, їх 

походження, способу виготовлення чи переробки, а також належності нарковмісних 

рослин необхідні спеціальні знання, у кримінальних провадженнях даної категорії 

обов’язково має бути висновок експерта з цих питань» [29]. 

Таким чином, у визначенні виду та кількості експертиз, які підлягають 

призначенню в розслідуванні кримінальних правопорушень даної категорії, 

пріоритетними є такі завдання, результат вирішення яких забезпечує досягнення 

наступних цілей розслідування: 

1) встановлення предмету злочинного посягання (виду, найменування, 

кількості, ваги наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору; ознак 

спільності їх походження за способом і технологією виготовлення; належності 

речовин до однієї партії, єдиної за ознаками технології виготовлення, умов 

зберігання; джерела походження сировини тощо); 

2) отримання даних про причетність до злочину осіб, які можуть бути 

використані в їх розшуку та ідентифікації; 

3) діагностування стану психіки підозрюваного при вчиненні злочину; 

4) визначення особистісної характеристики підозрюваного, його соціально-



 144 

демографічних даних та інше. 

У свою чергу, вирішення кожного з цих завдань може потребувати проведення 

комплексу різних досліджень у зв’язку з багатоплановістю питань, які підлягають 

встановленню в рамках конкретного із завдань. 

При цьому, слід констатувати, що можливості вказаного комплексу завдань 

поки недостатньо реалізовані в методичних рекомендаціях, що робить діяльність 

слідчого на цьому етапі несистемною, нечіткою, та такою, що призводить до 

затягування розслідування, витоку цінної інформації. 

Криміналістичні рекомендації з призначення судової експертизи мають 

включати: 

1) визначення виду експертизи та експертної установи (експерта); 

2) визначення черговості проведення судових експертиз, якщо один й той 

самий об’єкт повинен піддаватися експертним дослідженням; 

3) підготовку об’єктів та матеріалів кримінального провадження для 

проведення судової експертизи; 

4) формулювання запитань експертові; 

5) матеріально-технічне забезпечення проведення судової експертизи та 

відшкодування витрат [104; 270]. 

Якщо в ході розслідування планується проведення декількох різних експертиз, 

визначається послідовність їх провадження. Суттєву допомогу у вирішенні даного 

питання має надати спеціаліст відповідного профілю (спеціалізації). 

Позитивний досвід у таких ситуаціях вироблений правоохоронними та 

експертними органами окремих країн-учасниць Європейського союзу. Так, у 

Нідерландах одним з основних завдань на початковій стадії розслідування злочинів 

є встановлення найбільш інформативного і придатного для швидкого виявлення 

осіб, винних у скоєнні злочину напряму експертної роботи. Це стає можливим за 

рахунок отримання всебічних консультацій від експертів (спеціалістів) під час їх 

участі у проведенні слідчих дій. При цьому експерти надають допомогу в оцінці 

обставин конкретної справи та сукупності наявної слідової інформації, визначають, 

які види досліджень необхідні та в якій послідовності вони мають бути проведені 
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[99, с. 26-27]. Всі рішення приймаються з огляду на природу об’єктів, що 

вилучаються, та з метою запобігання їх пошкодженню в процесі дослідження. 

Призначаючи експертизу, слідчому (прокурору) необхідно враховувати 

ймовірність вчинення протидії розслідуванню з боку фігурантів злочину й 

прогнозувати його можливі способи. Для цього, з урахуванням отриманої 

інформації, та зважаючи на значення експертного висновку як одного із джерел 

доказів, ставити на вирішення експерта питання, відповіді на які зумовлюють мету й 

завдання дослідження [130, с. 231; 243, с. 173], здатні мінімізувати ймовірність 

протидії розслідуванню у перспективі [276, с. 292], дозволять реалізовувати 

тактичні комбінації, спрямовані на зміну негативної позиції підозрюваного. 

Розуміння завдань та можливостей судової експертизи при її призначенні 

дозволяє слідчому (прокурору) правильно сформулювати питання перед експертом з 

урахуванням перспектив розслідування. Так, при виявленні речовини невідомого 

походження в підозрюваного у розповсюдженні наркотиків, слідчий ставить перед 

експертом завдання розпізнавання (визначення природи речовини). Разом з тим він 

повинен мати на увазі можливості подальших ідентифікаційних експертиз і вжити 

заходів до виявлення зразків для порівняльних досліджень у процесі обшуків і 

оглядів, в інших приміщеннях і в інших осіб. Експерт, в свою чергу, проводячи 

розпізнавання і знаючи можливості ідентифікації, у разі виявлення ознак саморобної 

переробки сировини або особливих умов вирощування, транспортування, зберігання 

повинен в порядку експертної ініціативи повідомити про це слідчого, прокурора з 

метою збирання ними відповідних зразків і організації ідентифікаційних досліджень 

[149, с. 12-18]. 

При призначенні судових експертиз необхідно, аби питання, що виносяться на 

їх вирішення відповідали наступним критеріям: 

Загальні критерії: 1) використання понятійно-термінологічного апарату, який 

виключає непрофесійні терміни (наприклад,«вінчестер»); 2) чіткість та 

однозначність формулювання запитань. Експерт не повинен домислювати, що бажав 

взнати слідчий; 3) виключення питань, дослідження за якими є складовою частиною 

дослідження з інших питань; 4) недопустимість питань, які мають довідковий або 



 146 

правовий характер, виходять за межі компетенції експерта; 5) відповідність питань 

наявній методичній та технічній базі. 

Окремі критерії: 1) питання мають бути направлені на встановлення 

конкретних обставин розслідуваної події (наприклад, належності вилученої 

речовини до наркотичної); 2) мінімізація витрат (фінансових, технічних, часових 

тощо) при вирішенні конкретного завдання дослідження. Якщо одну й ту саму 

задачу можна вирішити, поставивши різні питання, перевага має надаватися тому 

запитанню, яке потребує мінімальних витрат експерта. Так, з запитань: «Яка 

інформація є на поданому на дослідження машинному носієві?» та «Чи є на 

поданому на дослідження носієві інформація про обіг наркотичних засобів»? – при 

дослідженні великого об’єму інформації доцільно обрати друге запитання; 

3) відповідність запитань рівню підготовки та оснащенню експертів експертної 

установи, якій призначається експертиза; 4) відповідність запитань речовим 

доказам, які подаються на дослідження (наприклад, «чи є на представлених об’єктах 

сліди наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів? Якщо так, то яких, 

та яка їх вага?»). 

Поряд із цим, бажано з’ясувати, чи достатньо експерту даних для проведення 

експертизи, чи зрозумілі йому поставлені питання, чи належать вони до його 

компетенції та чи зможе він на них відповісти. 

Результати аналізу слідчої практики і літературних джерел [139, с. 75; 147, с. 

147-160; 265, с. 173], дозволили виділити типовий комплекс судових експертиз, які 

можуть бути призначені у кримінальних провадженнях виділеної нами (у підрозділі 

1.3 дисертації) групи злочинів, пов’язаних із порушенням особливого правового 

режиму обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів: 

1) Судові експертизи для визначення предмета злочину: а) наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; б) сильнодіючих і 

отруйних речовин; в) біологічні (в частині дослідження рослин (їх частин) з метою 

встановлення належності до об’єктів, що містять наркотичні речовини); 

2) Судові експертизи, пов’язані з дослідженням особи підозрюваного: 
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а) судово-медичні; б) судово-психіатричні; в) психологічні (комплексні психолого-

психіатричні, медико-психологічні та ін.);  

3) Судові експертизи, пов’язані з дослідженням слідів, утворених у 

результаті взаємодії матеріальних тіл будь-якої фізичної природи: 

а) криміналістичні дослідження (трасологічні: дактилоскопічна, слідів взуття, 

транспортних засобів), технічна експертиза документів, почеркознавча); б) 

біологічна; в) ґрунтознавчі; г) одорологічні ґ) комп’ютерно-технічні та інші. 

Поданий комплекс експертиз є певною мірою орієнтовним. Однак, в рамках 

цього дослідження нами будуть розглянуті особливості призначення та проведення 

лише тих судово-експертних досліджень, які мають важливе практичне значення у 

доказуванні обставин вчинення злочинів даної групи. 

Основним видом експертного дослідження, що проводиться у кримінальних 

провадженнях вказаної категорії злочинів є експертиза наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Починаючи з 2010 року 

спостерігається поступове зменшення кількості таких експертиз, проведених 

підрозділами Експертної служби МВС та НДУСЕ Міністерства юстиції України 

(додаток 6 та 7). Так за даними НДЕКЦ МВС проведено: 51622 (у 2010 році), 51009 

(у 2011 році), 46746 (у 2012 році), 45309 (у 2013 році), 40768 (у 2014 році), 33295 (за 

10 міс. 2015 року) (додаток 7). У спеціальній літературі над питаннями її проведення 

працювали В.Ю. Буряк [57], П.П. Давидюк [95], П.О. Іванов [168], В.С. Зеленецкий 

[123], В.Г. Савенко, С.О. Шимановський [315] та інші вчені [101; 121; 167]. 

Структурно дана експертиза входить до одного з класів судових експертиз – 

криміналістичних експертиз матеріалів, речовин та виробів (КЕМРВ) (термін В.К. 

Лисиченка), який на сьогодні нараховує більше десяти їх різновидів [243, с. 412]. 

Предмет даного класу експертиз складають фактичні дані, обставини кримінального 

провадження, які встановлюються за допомогою експертних досліджень речових 

доказів з використанням даних технології та методів хімічних, фізичних, технічних 

та інших наук. 

Загальна методика даного класу експертиз, на думку М.Я. Сегая має включати 

універсальний алгоритм експертного пізнання, який спирається на універсальну 
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інструментальну базу, що забезпечує належну чутність й точність визначення 

власних та привнесених властивостей досліджуваних матеріалів та речовин, 

необхідних й достатніх для вирішення всіх класів експертних завдань [251, с. 136]. 

Перший етап такого алгоритму – визначення природи сліду-речовини та 

механізму його відділення від встановлюваного цілого – «морфоаналіз», який 

включає вивчення зовнішньої та внутрішньої будови досліджуваного об’єкта 

методами оптичної та растрової мікроскопії, рентгенівського аналізу та іншими 

сучасними неруйнівними методами інтроскопії. На цьому етапі вирішуються 

атрибутивне й ситуаційне підзавдання. 

Другий етап (залежно від поставленого експертного завдання) складає 

поглиблена діагностика властивостей поданих на дослідження об’єктів: або лише 

сліду-відображення речовини (якщо стоїть діагностичне завдання), або 

порівнюваних об’єктів слідів у якості частин цілого, що ототожнюється. Технічним 

змістом цього етапу є розлогий аналіз складу та структури досліджуваних речовин 

на елементному (ізотопному), молекулярному, фракційному, фазовому рівнях. 

Якщо стоїть ідентифікаційне завдання, роздільний діагностичний аналіз 

порівнюваних частин шуканого та того, що перевіряється цілого йде шляхом 

послідовного диференціювання властивостей: «непомітність» на атомному рівні 

доповнюється диференціацією на молекулярному та, нарешті, матеріали (речовини), 

які мають кристалічну будову, диференціюються на фазовому (структурному) 

рівнях. 

Третій, заключний етап загальної методики – порівняльне дослідження та 

оцінка виявлених ознак складу та структури з еталонними зразками (для вирішення 

діагностичних завдань) або слідів-носіїв інформації про встановлюване ціле або те, 

що перевіряється, які є, відповідно тими, що ототожнюються або тими, які є 

засобами ототожнення. На цьому етапі, як зазначає М.Я. Сегай, ключове значення 

має оцінка виявлених ознак, які характеризують склад і структуру порівнюваних 

речовин та переведення отриманих даних на мову математичної статистики або 

персоналістики. 

Успішному вирішенню широкого кола завдань судової експертизи матеріалів 
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(речовин) повинно сприяти оптимальне використання приладової бази, яка 

забезпечує високий рівень аналізу складу та структури об’єктів й достовірність 

оціночних суджень, на яких ґрунтується висновок експерта. 

Однак, результати аналізу практики експертного дослідження різних видів 

матеріалів (речовин) свідчить про те, що фактично використовується вельми 

обмежена кількість базових методів та відповідних ним технічних засобів (приборів, 

установок), які за необхідною для експертних цілей точністю здатні визначати на 

якісному та кількісному рівні склад та структуру широкого кола найбільш типових 

для слідчої практики об’єктів. 

Відтак, субстанціональна характеристика навіть однокомпонентного об’єкта – 

це система властивостей, які пізнавалися на різних рівнях існування тіла – 

атомному, молекулярному, фазовому. Тому будь-яка методика дослідження такої 

інформації, відображеної в слідах, передбачає комплекс методів для діагностики та 

ідентифікації [ 251, с. 136-139]. 

От чому специфіка матеріалів (речовин) як безпосередніх об’єктів експертизи 

полягає в тому, що вони, як правило, є об’єктами комплексної експертизи. 

Встановлення факту контактної взаємодії об’єктів може мати різні форми: судово-

трасологічне встановлення контакту за слідами, які відображають особливості 

зовнішньої будови одиничних предметів. Доповнення традиційних трасологічних 

досліджень комплексом матеріалознавчих та фізико-хімічних методів значно 

підвищує рівень судово-експертного забезпечення розслідування кримінальних 

правопорушень.  

Основними ж організаційними напрямами забезпечення якості судової 

експертизи вважаються: акредитація судово-експертних установ за міжнародним 

стандартом ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та 

калібрувальних лабораторій», зокрема у галузі проведення досліджень наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, стандартизація 

методичного забезпечення (методів та методик), сертифікація експертних засобів 

(обладнання та витратних матеріалів), вдосконалення системи підготовки та 

підвищення кваліфікації співробітників державних судово-експертних установ. 
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Серед державних судово-експертних установ досвід проходження акредитації 

є у ДНДЕКЦ МВС України, який у 2012 році став першою СЕУ в Україні, яка 

отримала акредитацію за стандартом ISO/IEC 17025 у галузях проведення низки 

досліджень та випробувань, серед яких дослідження наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.. 

У той же час, не дивлячись на вимоги закону, в діяльності лабораторій 

КЕМРВ різних відомств відсутня єдність науково-методичного підходу до 

підготовки експертних кадрів, що негативно відбивається на якості експертиз, 

призводить до розходжень оцінок при виконанні повторних і комплексних 

досліджень, коли вони доручаються експертам різних відомств. 

Для пошуку шляхів підвищення рівня науково-методичного забезпечення 

діяльності лабораторій з дослідження матеріалів (речовин) слід звернутися до 

досвіду окремих країн англо-американської правової системи (Англії, США, 

Канади, Австралії та інших), особливістю судово-експертної діяльності в якій є її 

максимальна відповідність існуючій практиці. 

 Так, провадження судових експертиз там регламентується цивільним та 

кримінальним процесуальними кодексами та порівняно з розробленими в Україні 

класифікаціями й системою судово-експертної науки, носить спрощений характер. 

Як така, класифікація судових експертиз з поділом на класи, роди, види та підвиди 

практично не зустрічається, а замість цього зводиться до переліку судово-

експертних дисциплін (forensic disciplines). Видача дозволів на право провадження 

судових експертиз здійснюється авторитетними недержавними професійними 

об’єднаннями судових експертів. Штатні судові експерти в галузі дослідження 

матеріалів (речовин), як правило, мають вищу хімічну або фізичну освіту, 

підвищують свою кваліфікацію на нетривалих практичних курсах за ключовими 

питаннями окремих галузей судової експертизи. 

 Характерним також є високий рівень матеріально-технічного забезпечення, 

значна кількість державних і приватних грантів на проведення досліджень у галузі 

судової експертизи, спостерігається стійка тенденція уніфікації методик та судово-

експертної термінології. Судово-експертні лабораторії мають специфічну ієрархію 
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посад судових експертів: спеціалісти в галузі судово-експертної науки 1, 2, 3 класу 

(спеціалісти, технічні спеціалісти, наукові співробітники в галузі судової експертизи 

(2 класи), наукові співробітники, що наглядають (forensic scientist III supervisor), 

керівники-менеджери в галузі судово-експертної науки 1 та 2 класу. Активно 

здійснюється акредитація та контроль якості роботи судово-експертних лабораторій, 

приділяється належна увага аналізу експертних помилок. Деякі найбільш складні 

види судових експертиз проводяться в судово-експертних лабораторіях, котрі є 

національними науковими підрозділами університетів [296, с. 218-221; 286, с. 45-47; 

295, с. 240-246]. 

У США, на відміну від України, відсутня багатоступенева вертикаль СЕУ 

поліції та Міністерства юстиції. Судово-експертна діяльність у США здійснюється 

державними й недержавними СЕУ різних організаційних форм. Судово-експертні 

лабораторії є в штатах при поліцейських управліннях та при службах шерифа у 

великих населених пунктах, а також у складі Міністерства юстиції США та окремих 

штатів, міністерств оборони, національної безпеки, секретної служби та інших 

відомств. Важливу роль в діяльності СЕУ відіграє Підкомітет із судово-експертної 

науки Комітету по науці Національної Ради з науки та технологій, який бере участь 

у вирішенні питань фінансування державної судово-експертної діяльності, 

проведенні акредитації судово-експертних лабораторій, сертифікації експертів, 

затвердженні нових судово-експертних методик. Провідну роль у питаннях судової 

експертизи відіграє Міністерство юстиції США. Найбільшою державною СЕУ є 

лабораторія ФБР Міністерства юстиції США, яка має забезпечувати проведення 

експертиз, підготовку експертних кадрів, підтримку експертів на рівні штатів та на 

місцях. У складі Лабораторії ФБР є й спеціалізований хімічний підрозділ (Chemistry 

Unit). З урахуванням специфіки відомства, аналогічні лабораторії контролю 

функціонують у складі судово-експертних установ Управління по боротьбі з 

наркотиками (Drug Enforcement Administration), Секретної служби США (US Secret 

Service), Бюро алкоголю, абаку, вогнепальної зброї та вибухових речовин (Bureau of 

Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives – ATF), Служби зовнішніх доходів (Internal 

Revenue Service) та інших. Крім цього, кожен штат США має власну систему 
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судово-експертних установ. Організаційне та методичне керівництво державними 

СЕУ штату здійснює Управління судово-експертної служби, а також Комісія по 

судово-експертній науці. Ці установи забезпечують акредитацію судово-експертних 

установ штату, створених публічною владою. Діяльність наведених експертних 

установ є достатньо ефективною, що досягається за рахунок оптимальної структури 

організації і належного технічного оснащення, вдалої системи підготовки 

експертних кадрів. У провідних країнах світу на посадах судових хіміків працюють 

спеціалісти в галузі хімії та фізики, які допускаються до самостійного проведення 

експертиз після початкового стажування. 

Таким чином, ефективним шляхом вирішення проблем КЕМРВ та експертизи 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів зокрема 

має стати реалізація наступного комплексу заходів: 

1) організація державної системи обов’язкового ліцензування судово-

експертної діяльності; 

2) акредитація всіх лабораторій СЕУ на відповідність вимогам ISO/IEC 17025 

«Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 

лабораторій»; 

3) відмова від відомчого принципу функціонування судово-експертних 

установ та організація їх діяльності в системі державної вищої професійної освіти та 

Національної академії наук України; 

4) організація масового проведення судових експертиз у інтересах 

міністерств, відомств, фізичних осіб та зацікавлених сторін кримінального 

провадження на договірній основі за регіональним принципом. 

Це дозволить забезпечити високу якість судово-експертної, науково-

методичної, освітньої, дослідно-конструкторської та інших видів діяльності в 

області криміналістики та судової експертології, а також буде сприяти підвищенню 

ефективності використання сучасних досягнень науки і техніки в діяльності 

лабораторій контролю матеріалів, речовин та виробів. 

Експертиза наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів дозволяє вирішити широкий спектр завдань, а саме: 
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1) встановити належність речовин та їх слідів до наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів; родову (групову) належність однорідних 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів за ознаками сировини, 

технології переробки, умов зберігання тощо; спільне джерело походження 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів за місцем вирощування, 

способом їх виготовлення тощо; 

2) визначити кількісний вміст наркотичних речовин у досліджуваних 

об’єктах; спосіб, технологію та інші характеристики виготовлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин; спеціальне хіміко-технологічне призначення 

предметів та обладнання для виготовлення наркотичних засобів; 

3) ототожнити конкретні маси наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів за відділеними від них частинами; 

4) виявити сліди наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на 

різних предметах-носіях. 

На дослідження експертові найчастіше надходять такі безпосередні об’єкти, 

пов’язані з подією кримінального правопорушення: 

- речовини, невідомого походження, рослини та їх частини, які можуть 

відноситися до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів або містять їх у своєму складі; 

- хімічні речовини, реагенти для виготовлення наркотичних засобів; 

- речовини, камуфльовані під наркотичні засоби (тютюн, хна, тощо); 

- хімічні сполуки та речовини, які залишились після виготовлення (синтезу) 

наркотичних засобів (так звані відходи виробництва); 

- зразки речовин (змиви, зіскоби, проби), вилучені з різних поверхонь місць 

ймовірного виготовлення, зберігання наркотичних, психотропних речовин, 

прекурсорів (стін, підлоги, систем вентиляції, водопостачання та каналізації) на 

предмет наявності й ідентифікації зазначених речовин; 

- змиви з поверхонь рук, зрізи нігтів підозрюваних осіб тощо. Так, 

наприклад, у підозрюваного в незаконному культивуванні рослин коноплі в його 

квартирі був проведений обшук, під час якого на кухні в пачках із під чаю були 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
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виявлені розмелені частини рослин, які по запаху нагадували – коноплю. 

Підозрюваний заперечував приналежність виявлених рослин йому. Слідчим були 

вилучені фрагменти нігтьових пластин рук підозрюваного, які направлені на 

експертне дослідження. За висновком експертизи було встановлено, що на 

нігтьових пластинах наявні сліди рослин коноплі, що підтверджувало його 

причетність до вчинення злочину [11]; 

- об’єкти носії, на поверхні яких ймовірно виявити сліди наркотичних 

засобів, психотропних речовин, прекурсорів та інші сліди: 

а) спеціальний хімічний та мірний посуд (пробірки, колби, лійки, піпетки; 

допоміжне приладдя: тримач пробірок, штатив з затискачами, ложечка для 

спалювання речовин; засоби нагрівання та зважування тощо); 

б) господарські та інші предмети (сита, м’ясорубки, ступки, ваги, миски), які 

ймовірно використовувалися під час виготовлення наркотичних засобів, прекурсорів 

або містять на своїй поверхні їх сліди; 

в) одяг та особисті речі підозрюваних; 

г) засоби пакування, в яких зберігалися або розфасовувалися речовини; 

д) предмети, що були використані для вживання наркотичних засобів. 

Залежно від можливостей державних спеціалізованих експертних установ, 

наявності обладнання, зразків для порівняння та спеціалістів певного фаху, може 

змінюватися перелік об’єктів, які направляються на дослідження та, відповідно, 

характер виконуваних завдань. З’ясувати ці обставини, перед призначенням 

експертизи, можливо за рахунок консультацій з експертами установи, де планується 

призначити дослідження. 

Опитані експерти-хіміки підрозділів НДЕКЦ МВС України Луганської, 

Донецької, Миколаївської та Сумської областей, рекомендують слідчим направляти 

для експертного дослідження всі виявлені на місці події об’єкти та речовини, які 

могли використовуватися при виготовленні наркотичних засобів, виявлення на їх 

поверхні таких речовин та слідів, обґрунтовуючи це тим, що тільки експерт здатен 

встановити відношення конкретного предмету до процесу виготовлення, а виявлену 

речовину до контрольованої законом. 



 155 

Специфічні властивості наркотичних засобів (можливість зміни ваги 

(усихання), хімічного складу (нестійкості органічних складників – канабіноїдів за 

умов неналежного зберігання) зумовлюють необхідність їх направлення на 

дослідження якнайшвидше після вилучення з обігу. 

Підготовка матеріалів для проведення судової експертизи, як правило, 

починається з моменту виявлення під час проведення слідчих (розшукових) дій 

об’єктів дослідження, їх належної фіксації та вилучення. 

При виявленні невеликих кількостей наркотичних засобів або інших 

предметів, транспортування яких не викликає ускладнень, необхідні для проведення 

експертизи об’єкти надаються у повному обсязі. Речовини, виявлені у слідових 

кількостях недоцільно попередньо досліджувати за допомогою хімічних тестів, адже 

їх результати не матимуть будь-якого доказового значення. У випадку виявлення 

значних об’ємів речовин та предметів, які використовуються для їх виготовлення, 

забезпечується доступ до таких об’єктів відповідних фахівців (наприклад, хіміків) з 

метою відбору необхідних зразків, аби у подальшому при оцінці результатів 

експертизи було можливо обґрунтовано віднести отримані дані до всієї масі 

об’єктів. 

Відібрані для дослідження зразки упаковують з дотриманням вимог, що 

забезпечують коректність експертного дослідження об’єктів на наявність слідів 

наркотичних засобів, прекурсорів, не допускають їх псування та потрапляння на 

об’єкти речовин із інших ємностей (пакунків): 

1) тверді речовини рекомендується пакувати в поліетиленові пакети, 

мазеподібні та рідинні речовини – у герметичні скляні або полімерні ємкості. На 

ємностях з хімічними речовинами слід вказувати, де речовину було вилучено, чи 

було її переміщено з ємності або зібрано з якоїсь поверхні; 

2) гострі предмети привести до нерухомого стану, аби виключити можливість 

випадкового уколу при транспортуванні або огляді об’єкту; 

3) рослинні об’єкти направляються на дослідження зі збереженням усіх 

вегетативних часток рослини (суцвіть, листя, стеблі, коробочок); 

4) не висушені рослинні об’єкти слід пакувати у паперовий матеріал, який 
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допускає випаровування вологи та убереже об’єкти від загнивання і знищення. При 

цьому на пакуванні та у супровідних документах слід вказати, що поданий на 

експертизу об’єкт здатен до швидкого загнивання; 

Для недопущення взаємодії різних хімічних речовин у процесі 

транспортування та зберігання пакують окремо один від іншого:  

- органічні розчинники та ті, що містять їх реакційні суміші; 

- кислоти та реакційні суміші з кислою реакцією середовища; 

- реакційні суміші з лужною реакцією середовища; 

- металевий натрій або калій та відповідні суміші (розчинники, в які дані 

метали додаються для видалення слідів вологи). 

Супровідна документація, повинна відноситися до кожного окремого зразка та 

містити достатню інформацію, на підставі якої можна однозначно його 

ідентифікувати й визначити, які дослідження необхідні. 

Вирішення завдань в рамках експертиз, які досліджують наркотичні засоби, 

психотропні речовини, прекурсори, нарковмісні рослини базується на використанні 

різних методів, до яких, окрім загальноприйнятих, пред’являється низка додаткових 

вимог, зумовлених специфікою криміналістичної практики. Спочатку обираються 

методи, які не призводять до суттєвої видозміни об’єкта (наприклад, оптична 

мікроскопія, рентгеноструктурний мікроаналіз). Для аналізу мікрокількостей 

речовини застосовуються методи мікроспекрофотометрії та мікро- спектрального 

аналізу. Методи, які ведуть до знешкодження об’єкта, невідворотної зміни 

субстанціональних властивостей, використовуються в останню чергу (наприклад, 

хімічний та емісійний спектральний аналіз). 

За інших рівних умов перевага віддається методу: а) який гарантує високий 

ступінь подібності результатів змін, виконаних у однакових умовах; б) перевіреному 

практикою; в) який забезпечує наочність отримуваних результатів [323, с. 118-119]. 

Результати аналізу судово-експертної практики, використання обладнання при 

дослідженні наркотичних засобів у системі СЕУ Мінюсту та підрозділів Експертної 

служби МВС України свідчить про те, що проведення вказаних експертиз та 

вирішення завдань, що пов’язані з виявленням та віднесенням до певної категорії 
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речовин (наркотичні, психотропні, прекурсори), встановленням належності речовин 

до однієї партії, єдиної за ознаками технології виготовлення, умов зберігання та 

транспортування базується на: зовнішньому огляді та мікроскопічному дослідженні; 

дослідженні традиційними фізико-хімічними методами: тонкошарової 

хроматографії; газової хроматографії з мас-спектрографічним детектуванням [55], 

високоефективної рідинної хроматографії, інфрачервоної спектроскопії [47, с. 42-50; 

134, с. 33-38], рентгенівського фазового аналізу та інших [67, с. 45-51; 109; 100], які 

дають вичерпну інформацію про молекулярний і структурно-груповий склад 

досліджуваної речовин. За необхідності визначити джерело походження сировини, 

ефективним є порівняння ізотопного складу зразків методом ядерного магнітного 

резонансу (наприклад, спектри героїну дозволяють отримати дані про регіон 

проростання макової сировини). Крім цього, у разі застосування методу мас-

фрагментографії можна встановити наявність наркотичних засобів у потожировій 

речовині [310, 128-129]. Наприклад, отримана при застосуванні мас-

фрагментографічного методу інформація може свідчити про те, що особа, яка 

контактувала з об’єктом експертизи, на якому залишились фрагменти її 

потожирової речовини може вживати відповідний вид наркотичного засобу, що 

може бути використано для встановлення винної особи і доведення її причетності 

до злочину. 

Для виявлення слідових кількостей наркотичних засобів на паперових 

грошових купюрах застосовується метод, який поєднує в собі мікроскопію та 

спектрометрію комбінаційного розсіяння. 

Для дослідження канабіноїдів рослинного походження в біологічних об’єктах 

застосовується газова хроматографія, а також метод хроматомас- спектрометрії в 

поєднанні з ізотопних розбавленням [218, с. 114; 102]. 

Оскільки в процесі експертного дослідження об’єкти можуть піддаватися 

частковій або повній зміні та навіть знешкодженню, зовнішній вигляд пакування, 

реквізити, а також самі об’єкти дослідження мають бути зафіксовані за допомогою 

фотоапаратури. В аналогічний спосіб експертом фіксується зображення об’єктів у 

полі зору мікроскопу. Для цього експертні установи повинні бути забезпечені 
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сучасною фотоапаратурою, яка дозволяє проводити оперативну зйомку об’єктів та 

роздрукування зображень. 

На вирішення експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів та прекурсорів можуть бути винесені наступні типові питання: 

За вилученими речовинами:  

- чи містять представлені на дослідження об’єкти наркотичні засоби, 

психотропні речовини, прекурсори? якщо так, то які, яка їх маса?  

- чи використовувалася представлена на дослідження рослинна маса для 

виготовлення наркотиків? чи є в ній сліди наркотичних засобів, психотропних 

речовин чи прекурсорів? якщо так, то яких саме? 

- чи є серед представлених об’єктів хімічні речовини, які 

використовуються при виготовленні наркотичних засобів (яких саме)? якщо так, 

то які і на яких стадіях використовуються? 

- чи являються надані на дослідження зразки рослин рослинами маку 

снотворного (або рослинами роду коноплі)? 

- чи мають вилучені в різних місцях або у осіб наркотичні засоби, 

психотропні речовини або прекурсори спільне джерело походження?  

За вилученим обладнанням: 

- чи є на представлених об’єктах (предметах) сліди (залишки, 

нашарування) наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів або 

інших речовин? якщо так, то яких і яка їх маса? 

- чи мають представлені на дослідження предмети спеціальне хіміко-

технологічне призначення, якщо так, то яке? 

- чи можуть представлені на дослідження об’єкти (предмети) 

використовуватися для рафінування, екстракції або інших дій, в результаті яких 

відбувається перетворення наркотичних засобів, психотропних речовин або 

прекурсорів на готові до використання форми? 

За вилученими записами: 

- чи наявні у вилучених записах описи методик виготовлення 

наркотичних засобів або психотропних речовин? якщо так, то яких саме? 
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- чи можливе виготовлення (здійснення синтезу) наркотичних засобів або 

психотропних речовин згідно опису? 

За показаннями особи, зафіксованими у протоколі: 

- чи можливе виготовлення наркотичних засобів або психотропних 

речовин згідно схем та описів їх отримання, які викладені в протоколі допиту 

підозрюваного? якщо так, то яких? [201, с. 60-61]. 

Найбільше ускладнень під час провадження даного виду експертиз виникає у 

процесі дослідження речовин невідомого походження та наркотичних засобів, 

психотропних речовин у сумішах [96, с. 318-323; 224, с. 300-305; 37, с. 305-312; 173]. 

Ця обставина об’єктивно потребує постійного вдосконалення рівня інформаційно-

методичного забезпечення судово-експертних досліджень, що підтверджується 

результатами анкетування співробітників підрозділів Експертної служби МВС 

України (додаток 1). 

Існуюча багаторічна практика дослідження наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів у системі СЕУ Мінюсту та підрозділів 

Експертної служби МВС України, виробила єдиний науково-методичний підхід до 

дослідження речовин невідомої природи з метою їх діагностики, який полягає у 

ступеневому їх визначенні, котрого не завжди дотримуються. 

Сутність даного підходу полягає у тому, що на першій стадії дослідження 

експерт за візуальними ознаками (кольором, запахом, консистенцією) визначає 

групу наркотичних засобів (психотропних речовин), до яких може бути віднесений 

представлений на експертизу об’єкт дослідження і, відповідно до цього, обирає 

необхідні лабораторні прийоми, методики і відповідне обладнання для проведення 

експертизи. Експерти, як правило, виділяють дві найбільш поширені групи 

наркотичних засобів. Перша, це – наркотичні засоби, одержувані з речовин 

рослинного походження (наприклад, конопель, маку снодійного). Друга група – це 

речовини, одержувані в результаті хімічного синтезу. 

Особливої уваги вимагає дослідження сумішей речовин. Для виявлення 

наркотичних засобів в таких об’єктах експертизи необхідно відокремити наркотично 

активні компоненти досліджуваної речовини від компонентів, котрі не мають 
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психоактивних властивостей, встановити, що вони не привнесені в суміш ззовні і не 

є випадковими домішками. Далі, необхідно діагностувати хімічний склад і 

визначити окремо кількісний вміст наркотично активних компонентів, нейтральних 

наповнювачів (органічної та неорганічної природи) і спеціально внесених активних 

добавок у суміші, що є можливим не у всіх СЕУ через брак необхідного обладнання. 

При діагностиці всіх без винятку видів наркотичних засобів (психотропних 

речовин) обов’язковим є наступне: 

- у досліджуваних об’єктів має бути визначена вологість, наявність або 

відсутність сторонніх домішок (це впливає на правильність і точність визначення 

кількості наркотичного засобу, психотропної речовини); 

- від кожного поданого на експертизу об’єкта, повинна бути відібрана 

представницька проба. При цьому, детально фіксується порядок підготовки об’єктів 

дослідження, процедура відбору проб (з обов’язковим зазначенням кількості проби, 

місць їх відбору, того, наскільки відібрані проби, з якими експерт в подальшому 

проводив маніпуляції, представляли об’єкти дослідження, наскільки вони були для 

них характерними), застосовані для цього пристосування. Недотримання експертом 

описаних вимог буде свідчити про порушення об’єктивності експертного висновку; 

- у висновку експерта мають бути надані відомості про державну повірку 

використовуваного експертом вимірювального обладнання та дату її проведення. 

Експертний висновок, виконаний на обладнанні без належного калібрування,може 

бути оскаржений у суді за формальними підставами(як доказ, що отриманий з 

порушенням вимог Закону).; 

- повинні бути приведені затверджені методичні вказівки, відомчі 

інструкції, ДСТУ та інші стандарти, за якими проводиться дослідження. Якщо 

експертом застосовується оригінальна методика, що не затверджена в 

установленому порядку, то необхідно дати на неї відповідне посилання або 

привести її опис (наприклад, Кахановський Ф.М. Міжвідомча методика дослідження 

наркотичних засобів з рослин конопель та маку снотворного / Кахановський Ф.М., 

Стальмахович С.І., Мелешко Р.А. – К., 2009. – 78 с.); 

- при виконанні експертизи всі проведені з речовинами маніпуляції повинні 
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бути докладно описані та, за можливості, зафіксовані за допомогою фотоапаратури. 

Недотримання даної вимоги позбавляє будь-якої можливості перевірити і 

встановити достовірність висновків експерта в цілому; 

- визначення природи невідомої речовини та її віднесення до категорії 

наркотичних, психотропних або прекурсорів має ґрунтуватися на результатах як 

мінімум двох різних методів дослідження. При цьому, такі методи повинні 

застосовуватися за схемою, що закладена у конкретній методиці та у чітко 

визначеній для нього послідовності. Ігнорування означеної вимоги буде ставити під 

сумнів повноту проведеного дослідження; 

- висновок експерта повинен містити загальноприйняті наукові та практичні 

дані: розрахунки та результати аналізів у вигляді чисельних значень вимірюваних 

величин, графіки, оригінальні спектри, хроматограми, рентгенограми та інші 

оригінальні зображення результатів фізико-хімічних експериментів та їх 

розшифровки (хроматографічні піки, піки іонів, їх інтенсивність, місце 

розташування, характер прояву), результати порівнянь мас-спектрів, кількісна 

ймовірність їх збігу. У разі недотримання описаного порядку результати проведених 

досліджень не будуть вважатися достовірними та такими, що базуються на наукових 

та практичних даних; 

- висновок експерта має ґрунтуватися на положеннях, що дають можливість 

перевірити обґрунтованість і достовірність зроблених висновків на базі 

загальноприйнятих наукових і практичних даних; 

- висновки експерта повинні бути науково-обґрунтованими і мотивованими, 

містити повні і правдиві відповіді на поставлені питання; 

- остаточна класифікація речовини повинна відбуватися за останньою 

встановленою ознакою. 

Для того, аби виключити помилки при проведенні експертизи, експерт 

повинен використати як мінімум дві системи методів, кожен з яких повинен 

підтвердити раніше отримані результати дослідження. 

Саме таким має бути загальноприйнятий алгоритм дослідження речовин 

невідомої природи для правильної і законної діагностики наркотичного засобу, 
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психотропної речовини, прекурсору і визначення його кількості, щоб висновок 

експерта відповідав вимогам Кримінального процесуального законодавства, Закону 

України від 25.02.1994 р. № 4038-XII «Про судову експертизу» [4] та Інструкції про 

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, 

затвердженої Наказом Мін’юсту України від 08.10.1998 № 53/5 [25]. Це повністю 

відповідає принципам криміналістично-технологічного підходу, як напряму 

оптимізації використання спеціальних знань у розслідуванні злочинів. 

Окрему проблему становить процедура віднесення психоактивних речовин 

невідомого походження (наприклад, рослинних ароматичних сумішей – «спайсів» та 

інших, які містять психоактивні речовини, так звані ендоканнабіноїди [263, с. 41-54; 

203, с. 30-40]) до категорії аналогів наркотичних засобів та психотропних речовин, 

законодавчо закріплені ознаки яких ставлять перед необхідністю встановити: 

1) хімічну структуру та властивості об’єкта, поданого на дослідження; 

2) подібність цієї хімічної структури та властивостей до структури та 

властивостей конкретного наркотичного засобу або психотропної речовини, які 

знаходяться в Переліку; 

3) наявність психоактивної дії об’єкта; 

4) подібність такої дії з дією наркотичного засобу або психотропної 

речовини, з якою встановлено схожість за структурою та властивостям. 

Спеціалісти-практики констатують, що процедура віднесення речовин до 

аналогів, є вельми громіздкою та нераціональною [272, с. 21-25]. У зв’язку із чим, у 

слідчій практиці фактично виникає ситуація, коли після проведення експертного 

дослідження об’єктів та встановлення їх належності до аналогів наркотичних 

засобів, відомості про них направляються до цілої низки інстанцій. Підсумком є 

видання відповідної постанови Кабінету Міністрів України про доповнення вже 

існуючого Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

новим видом. Даний Перелік, як бачимо, взагалі не містить такого терміну як 

«аналоги наркотичних засобів». 

Такий механізм робить фактично неможливим здійснення кримінального 

провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ст.ст. 
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305-309, 313-315, 317, 320 КК України. 

Отже, для вдосконалення даного механізму пропонуємо: 

- передбачити можливість первинного обліку аналогів наркотичних засобів, 

психотропних речовин для можливості включення до нього речовин невідомого 

походження, вилучених із обігу щодо яких експертним шляхом встановлено 

подібність хімічної структури, властивостей та психоактивної дії з 

характеристиками наркотичних засобів, психотропних речовин; 

- у разі отримання відомостей про факт вживання речовини невідомого 

походження, що викликає стан наркотичного чи іншого сп’яніння, небезпечного для 

життя та здоров’я осіб, забезпечити обов’язкове та невідкладне проведення: 

1) медичного освідування осіб, які їх вживали для підтвердження факту 

перебування під впливом даної речовини; 

2) відповідних експертиз для: а) встановлення хімічної структури, 

властивостей і психоактивної дії такої речовини, її подібності з відповідними 

характеристиками контрольованих законом речовин; б) ухвалення експертного 

висновку про те, чи відноситься досліджувана речовина до категорії наркотичних 

засобів чи психотропних речовин, або є їх аналогом; 

- при віднесенні досліджуваної речовини до аналогів наркотичних засобів, 

психотропних речовин висновком експерта та не встановлення будь-яких вимог чи 

заходів контролю за її обігом, забезпечити її включення до Переліку наркотичних 

засобів, психотропних речовин відразу після провадження експертних досліджень; 

- використовувати можливості обліку аналогів наркотичних засобів, 

психотропних речовин, як законної підстави для вилучення відповідних речовин із 

незаконного обігу та притягнення винних осіб до відповідальності. 

У практиці розслідування кримінальних правопорушень досліджуваної 

категорії злочинів широкого поширення також набуло призначення судово-

біологічної експертизи (в частині дослідження нарковмісних рослин). 

Підрозділами експертної служби МВС України проведено: 30218 (у 2010 році), 

29248 (у 2011 році), 26886 (у 2012 році), 23635 (у 2013 році), 20027 (у 2014 році), 

15945 (за 10 міс. 2015 року) таких експертиз (додаток 7). 
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Даний вид дослідження призначається з метою встановлення: належності 

об’єктів рослинного походження до наркотичних засобів; спільної родової 

(групової) належності декількох порівнюваних об’єктів; належності об’єктів 

біологічного походження до одного цілого; виявлення мікрооб’єктів рослинного 

походження в будь-якій масі або на предметах-носіях. Крім цього, за частками 

рослинного походження можна встановити факт присутності особи на місці події; 

контактної взаємодії предметів одягу підозрюваного з наркотичним засобом 

рослинного походження [42, с. 130]. 

Об’єктами даної експертизи є рослини або їх частини (листя, стебла, суцвіття, 

насіння, пилок), суміші, препарати рослинного походження. 

На вирішення судово-біологічної експертизи виносяться такі питання: 

- чи належить представлена на дослідження рослина (її частки) до 

нарковмісних рослин? Якщо так, то до якого виду, яка її таксономічна належність? 

Чи можливо з наданої на дослідження рослини виготовити будь-яку наркотичну 

речовину, якщо так, то яку саме? Якому впливу (хімічному, механічному тощо) 

піддавався наданий на дослідження рослинний об’єкт? 

- чи наявні на предметі-носії мікрооб’єкти біологічного походження. Якщо 

так, то яка їх таксономічна належність? Чи є у кишенях одягу частини нарковмісних 

рослин. Якщо так, то яких саме? 

Наведемо приклад. При проведенні біологічної експертизи було встановлено, 

що канабіс, вилучений 27.07.2010 р. у громадянина А. має загальну родову 

приналежність з канабісом, вилученим 27.07.2010у громадянина Б., за ознакою 

сировини та ознаками, що наведені у синтезуючій частині висновку. Два фрагменти 

газетного аркуша правого розвороту газети «Харцизькі ВІСТІ» від 6 травня 2010 р. 

Стор 27-28 раніше могли становити єдине ціле, проте відсутність загальної лінії 

поділу не дозволяє вирішити дане питання в категоричній формі [3]. 

В окремих випадках при досудовому розслідуванні злочинів зазначеної 

категорії може призначатися судово-агротехнічна експертиза. На її вирішення 

можуть бути поставлені такі питання: 

- чи могла вказана культура бути зібрана з даного поля або ділянки? чи є 
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надана культура з врожаю цього року? чи мають посіви нарковмісної культури 

дикий або культурний характер? та ін. 

Судово-психіатрична експертиза проводиться для вирішення питань: 

1) чи страждав підозрюваний (обвинувачений) під час інкримінованого йому 

діяння (діянь) психічним розладом, внаслідок якого він не міг 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? 

До підстав призначення судово-психіатричної експертизи відносяться: 

- відомості про те, що особа перебувала або перебуває під наглядом (на 

лікуванні) психоневрологічного або наркологічного диспансеру, визнавалась по 

іншому провадженню неосудною, знаходилась на примусовому лікуванні, має 

інвалідність по психічному захворюванню; 

- відомості про перенесені захворювання головного мозку (черепно-мозкові 

травми, менінго-енцефаліти, порушення мозкового кровообігу тощо), тяжкі 

соматичні хвороби, які супроводжуються порушеннями психіки [104]. 

Судово-психологічні експертизи проводяться для вирішення питань: 

- якою є загальна психологічна поведінка підекспертної особи (темперамент, 

характер, нахили, потребо-мотиваційна сфера)? які психічні особливості особи 

мають яскраво виражений характер і можуть справляти істотний вплив на її 

поведінку (запальність, замкненість, крайня необережність тощо)? якими є 

домінуючі мотиви поведінки даної особи? чи здатний підозрюваний, враховуючи 
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рівень і особливості його розумового розвитку, правильно розуміти значення своїх 

дій та їх наслідків? чи є у даної особи вікові та індивідуальні особливості, що 

можуть вплинути на об’єктивність її показань? чи були викликані протиправні дії 

підозрюваного станом сильного душевного хвилювання (афекту)? які психологічні 

причини обумовили настання цього стану, у якій формі він протікав? 

Встановлення наявності у підозрюваного в момент вчинення злочину стану 

афекту чи іншого емоційного стану (порушення, напруги), що істотно впливає на 

свідомість і діяльність підозрюваного, має певне юридичне значення для правильної 

кваліфікації діяння [160, с. 97]. 

В розслідуванні злочинів досліджуваної групи важливого значення мають 

висновки комплексної психолого-психіатричної експертизи. Доцільність у їх 

призначенні виникає у разі наявності у підозрюваного стійкої пристрасті до 

споживання наркотичних засобів, оскільки систематичне вживання наркотичних 

речовин обумовлює зміни психіки суб’єкта, а в деяких випадках породжує 

шизофренію, психопатію та ін. 

Фахівці в галузі психології та психіатрії мають можливість встановити 

індивідуальні психологічні особливості особи підозрюваного (наприклад, підвищену 

збудливість, сугестивність, агресивність тощо) і риси характеру. Тільки названі 

фахівці можуть дати слідчому необхідну інформацію про те, як ці риси вплинули на 

поведінку суб’єкта в конкретній ситуації, якою є пам’ять суб’єкта, здатність до 

відтворення окремих епізодів скоєного, який розвиток пізнавальних процесів, чи є 

ознаки відставання в психічному розвитку, чи міг підозрюваний повністю 

усвідомлювати і повною мірою керувати своїми діями в певній ситуації. 

В ході розслідування злочинів досліджуваної групи, експертному 

дослідженню також піддаються сліди-предмети, до яких відноситься: упаковка, в 

якій перевозяться, пересилаються або збуваються наркотичні засоби; поштове 

відправлення (конверт, посилка); вилучені в ході проведення обшуків предмети, 

частини яких могли бути використані для зберігання, або приховування 

наркотичних засобів, психотропних речовин. 

Дані предмети повинні досліджуватися не тільки в рамках експертизи 
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наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а також в 

рамках трасологічного дослідження, у тому числі для встановлення механізму 

утворення слідів і пошкоджень, ідентифікації цілого за частинами. 

Наприклад, якщо підозрюваний висуває версію про його повну непричетність 

до розслідуваного злочину, а факт виявлення наркотичного засобу у відправленій 

ним поштовій кореспонденції пояснює подальшим її розкриттям і «підкиданням». 

То в результаті трасологічної експертизи можливо встановити відсутність 

факту повторного розкриття конверта (посилки), тим самим спростувати версію 

винної особи про непричетність до злочину. 

Наведемо інший приклад. При проведенні обшуку за місцем проживання гр-ки 

М., підозрюваної у виготовленні та збуті наркотичного засобу (гашишу), були 

вилучені фрагменти листів паперу з інформацією рекламного характеру. При 

проведенні трасологічної експертизи за вилученими в ході обшуку фрагментами 

упаковки наркотичного засобу, було встановлено, що раніше вони складали єдине 

ціле [2]. 

Під час досудового розслідування злочинів досліджуваної категорії також 

вирішуються завдання ідентифікації особи, яка підозрюється у виготовленні, 

придбанні, зберіганні, транспортуванні та збуті наркотичних засобів, психотропних 

речовин за запахом. При цьому слід пам’ятати, що і пакування таких речовин може 

зберігати на собі запахові сліди людини, сліди рук, поту, виступаючи носієм 

комплексу інформаційних полів. Так, за вилученими в ході огляду місця події на 

поштовому відправленні, що містить наркотичний засіб, слідами пальців рук була 

призначена дактилоскопічна експертиза. За результатами її проведення слідчий 

отримав інформацію про кількість осіб, які могли вчинити злочин, що 

розслідується; послідовність їх дій; ідентифікацію особи, яка вчинила злочин. 

Поряд із дактилоскопічними та фоноскопічними дослідженнями, ДНК-

аналізом, у рамках яких вирішуються ідентифікаційні завдання, метод 

ольфакторного експертного дослідження дозволяє ідентифікувати особу 

злочинця за слідами пахучих речовин поту на предметах-носіях; встановити 

індивідуальний запах людини в запахових слідах, вилучених з різних місць; 
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встановити кількість та конкретних співучасників злочину. 

Проводиться у лабораторних умовах із використанням запахових слідів певної 

особи та собак-детекторів. Точність ідентифікації особи за запаховими слідами 

можна порівняти з точністю самих сучасних інструментальних методів аналізу. 

Особливістю даного методу дослідження запахових слідів є висока вибірковість, яка 

дозволяє вивчати слідові кількості речовин без їх попереднього виділення з суміші 

та збереженість об’єкта експертизи. 

Виготовлення наркотичних засобів, їх зберігання, переміщення, збут, 

підготовка засобів для приховання, супроводжується маніпулюванням цими 

предметами й утворенням запахових слідів також і на засобах для пакування. На 

пакуванні наркотичних засобів можна виявити запахові сліди як посередників, так і 

виготовлювачів, якщо їх контакт з вилученими об’єктами був не менше 10-15 

хвилин або мав інтенсивний характер, а вилучення даних об’єктів та направлення на 

дослідження було своєчасним і відбувалося у відповідності з методичними 

вказівками по роботі з запаховими слідами. 

Наприклад, у момент затримання злочинці, як правило, намагаються 

позбавитись від речових доказів, здійснити «скидання» наркотичних засобів, а 

будучи затриманими у момент їх збуту, протидіють розслідуванню. У цих випадках 

виявлення на пакуванні наркотичних засобів й самих особах запахових слідів, що їх 

індивідуалізують, сприяє руйнуванню схем протидії розслідуванню, укріпленні 

доказової бази у кримінальному провадженні. 

При цьому потрібно пам’ятати, що: 

- наявність на об’єкті слідів наркотичних засобів не перешкоджає його 

дослідженню ольфакторним методом; полімерне пакування не перешкоджає 

проникненню та поглинанню запахових слідів людини; пакування наркотичних 

засобів може використовуватись в розслідуванні злочинів у якості джерела 

запахової інформації, що індивідуалізує суб’єкта. Дані речовини мають велику 

поверхню увібрання, що сприяє накопиченню запахових слідів. 

Даний вид експертизи дозволяє вирішити наступні типові питання: 

- чи наявні у наданих на дослідження пробах (на предметах) запахові сліди 
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людини? чи придатні дані сліди для ідентифікації особи? чи походять запахові 

сліди з наданого об’єкту від певної особи або від декількох осіб?  

Практика розслідування досліджуваної групи злочинів свідчить про те, що 

особи, які спеціалізуються на виготовленні та збуті наркотичних речовин з метою 

приховування своєї злочинної діяльності активно використовують спеціальні 

схованки, деякі з яких розташовані на відкритій місцевості (у лісі, парку тощо). При 

використанні таких схованок виникає ймовірність утворення ґрунтових або 

ґрунтово-рослинних нашарувань на об’єктах-носіях (взутті, предметах одягу 

підозрюваного, в автомобілі, пакуванні наркотичних речовин). Дослідження таких 

нашарувань з метою встановлення походження з певної ділянки місцевості є 

завданням судово-ґрунтознавчої експертизи. 

При призначенні даної експертизи на вирішення експерта-ґрунтознавця 

можуть бути поставлені наступні питання: 

- чи є на поданих об’єктах ґрунтові (ґрунтово-рослинні) нашарування? чи 

мають вони загальну групову належність з ділянкою місцевості, на якій виявлено 

схованку? якщо так, то чи походять вони з цієї ділянки? 

Оскільки для зберігання значних партій наркотиків використовуються 

схованки, розташовані на відкритій місцевості, то встановлення фактичних 

обставин, що вказують на зв’язок осіб, у яких вони виявлені, з місцем їх зберігання є 

важливим завданням органів розслідування та суду. 

Під час вчинення багатьох злочинів, що нами досліджувалися, злочинці 

використовували персональні комп’ютери та інші мобільні пристрої, підключені до 

мережі Інтернет. За їх допомогою: а) зберігали відомості (про спільників й контакти 

з ними; дані обліку операцій з обігу наркотичних речовин; номери банківських 

рахунків; відомості про фінансову діяльність; способи синтезу речовин); в) 

відправляли та отримували повідомлення та кореспонденцію, отримували 

замовлення на наркотичні засоби, передавали інструкції про місце й час їх доставки 

(«закладки»), способи переказу коштів. 

Встановлення таких відомостей під час розслідування злочинів у цій сфері 

стає можливим за рахунок проведення комп’ютерно-технічної експертизи. 
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Основними її завданнями у кримінальних провадженнях досліджуваної категорії є 

пошук, виявлення, фіксація та дослідження відомостей про обіг наркотичних 

засобів, психотропних речовин, поданих на комп’ютерних носіях інформації та в 

пам’яті інших мобільних пристроїв. 

На вирішення комп’ютерно-технічної експертизи можуть бути винесені 

питання: 

- чи є на поданому на дослідження апаратному засобі чи носієві інформація 

про факти виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, контрабандного 

переміщення, збуту наркотичних засобів, прекурсорів? факти та місця 

культивування нарковмісних рослин? через яких провайдерів відбувався обмін 

інформацією з даного апаратного засобу, на які електронні адреси абонентів? який 

зміст інформації з електронної пошти? 

Систематична поява нових об’єктів експертних досліджень пред’являє 

підвищені вимоги до рівня інформаційно-довідкового та методичного забезпечення 

судово-експертної діяльності, яка супроводжує процес розслідування злочинів у 

досліджуваній сфері. Експертові для вирішення поставлених завдань необхідні в 

якості порівняльного матеріалу об’єкти, які не мають прямого зв’язку з 

досліджуваними у провадженні подіями. Такими є об’єкти довідково-допоміжних 

криміналістичних обліків [226, с. 65]. 

Так у ДНДЕКЦ при МВС України створений та поповнюється облік 

синтетичних і напівсинтетичних наркотичних засобів та психотропних речовин, 

який функціонує на центральному та обласних рівнях і складається з: центрального 

оперативно-пошукового Каталогу відомостей про напівсинтетичні і синтетичні 

наркотичні засоби і психотропні речовини; центральної та обласних інформаційно-

довідкових колекцій. Центральна та обласні інформаційно-довідкові колекції 

формуються з натурних зразків наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів, 

отриманих або придбаних на підприємствах, аптеках, лікувальних закладах, 

переданих до експертних установ на підставі рішення суду, шляхом обміну з 

експертними установами зарубіжних країн, з якими укладені такі угоди [43, с. 97]. 

Колекції призначені для забезпечення проведення діагностичних досліджень 
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наркотичних, психотропних речовин і вирішення інших завдань. 

Тому, поряд із такими напрямами оптимізації інформаційно-методичного 

забезпечення судово-експертної діяльності, як розробка та апробація методик 

дослідження та доповнення бібліотек мас-спектрів, здійснюються роботи з 

формування криміналістичних колекцій наркотиків та прекурсорів [334, с. 85-86]. 

Колекційна робота в цій галузі позначена як важливий фактор оптимізації 

судово-експертної діяльності, адже наявність в експертній установі 

репрезентативних криміналістичних довідково-допоміжних обліків цих об’єктів 

суттєво сприяє вирішенню багатьох завдань, які виникають при розслідування 

злочинів даної категорії. Причому без наявності колекційних об’єктів у низці 

випадків неможливо успішно вирішити експертні завдання, у тому числі 

ідентифікаційні та діагностичні [273, с. 207-208; 274, с. 30]. 

Зокрема, колекції наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів 

можуть використовуватися при: 1) проведенні судових експертиз для: 

а) встановлення виду наркотичного засобу; б) визначення спільності походження 

наркотичних засобів, що надійшли до колекції та тих, що досліджуються; в) 

встановлення регіону вирощування нарковмісних рослин; г) виявлення складу 

речовин, розповсюджених на нелегальному ринку; д) віднесення речовини, яка має 

психоактивний потенціал, до аналогів наркотичних засобів, психотропних речовин; 

2) проведення окремих слідчих (розшукових) дій за участі спеціалістів, розширює 

пізнавальні можливості сучасної криміналістики та судової експертизи. 

Колекції наркотичних засобів, психотропних речовин прекурсорів 

формуються, як правило, з об’єктів, що надійшли на дослідження [281, с. 29-33]. 

Дані натурні колекції структурно складаються з двох груп. Перша – робоча колекція 

зразків наркотичних засобів, психотропних речовин: її об’єкти використовуються 

при проведенні експертиз. Друга група – це демонстраційна колекція об’єктів, які 

використовується в дидактичних цілях. 

Криміналістичні колекції – суто наочна «речовинна» систематизація об’єктів, 

яка має здійснюватись на науковій основі. Розміщення колекційних об’єктів 

необхідно проводити за схемою, яка дозволяє охопити всю різноманітність об’єктів, 
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встановити їх спільні та відмінні ознаки. На роль такої схеми підходить 

досліджувана нами форма систематизації відомостей про наркотичні засоби, 

психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, наведена у підрозділі 1.3 

дисертації. Створення криміналістичних колекцій може проводитися на основі 

зведених відомостей про предмети злочинів, що дозволить покращити методичний 

потенціал колекційної діяльності. 

З урахуванням викладеного вважаємо, що наведені нами у підрозділі 1.3 

дисертації відомості про предмети злочинів можуть бути включені в інформаційно-

методичну базу судово-експертної діяльності, пов’язаної зі створенням 

криміналістичних колекцій наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів, організацією та проведенням судових експертиз зі встановлення 

спільності джерел походження та їх ідентифікації. Найбільш корисними можуть 

бути класифікації речовин за такими підставами: 

а) технологією виготовленням (за характером вихідної сировини та способу її 

обробки, за складністю виготовлення тощо); 

б) пов’язаними з фізико-хімічними властивостями (агрегатним станом, 

розчинністю в органічних розчинниках, летючістю, наявністю сторонніх домішок, 

фізичною природою та структурою та іншими). 

Важливим залишається питання оцінки висновку експерта, який є одним із 

процесуальних джерел доказів та відповідно до ст. 94 КПК України підлягає оцінці 

сторонами кримінального провадження та судом. Це означає, що слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд повинні визнати його достовірним, перевіривши хід та 

результати дослідження, встановити відповідність зроблених висновків 

проведеному дослідженню, обґрунтованість висновків. Така оцінка здійснюється на 

основі положень як формального характеру, так і тих, що стосуються його сутності. 

Елементи формального характеру стосуються з’ясування дотримання 

встановленого КПК порядку призначення та проведення експертизи, правильності 

оформлення висновку та чи не підлягає експерт відводу. До елементів, які 

стосуються сутності висновку експерта відносяться: допустимість досліджуваних 

об’єктів, обґрунтованість висновків та визначення їх доказового значення. 
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Враховуючи важливість значення висновків експерта та його доказове 

значення, О.О. Ейсман пропонував виділити в самостійний розділ судової 

експертології дослідження форми та обґрунтування висновків, вважаючи, що цей 

розділ повинен включати теорію оцінки експертом даних, виявлених у ході 

дослідження [322, с. 67]. 

Роль наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 

а точніше результатів їх експертного дослідження, визначається тією оцінкою, яку 

вони отримують на досудовому розслідуванні та судовому розгляді. Це положення 

потребує окремого розгляду питання оцінки обґрунтованості висновків, а, отже, їх 

достовірності та доказової значущості. 

Формулювання висновків, які в подальшому повинні бути оцінені, 

починаються з формування внутрішнього переконання експерта. Одним з елементів 

цієї системи виступає оцінка ознак та властивостей досліджуваних об’єктів. Крім 

того, «висновки експерта завжди основані на даних науки й конкретних результатах 

дослідження, їх істинність перевіряється в кінцевому підсумку результатами 

експертної, слідчої та судової практики. Суб’єктивність висновків не слід 

розглядати зі здійсненням наголосу на протиставленні з об’єктивними даними або 

вказувати на їх «ненадійність» на відміну, наприклад, від математичних методів 

застосування ЕОМ [317, с. 97]. 

Вважається, що при перевірці методичного боку висновку експерта сторони 

кримінального провадження та суд мають з’ясувати: 

- чи вірно обрано методику дослідження та чи повно її описано у висновку? чи 

забезпечує проведене дослідження вирішення поставлених питань, чи описані 

прийоми і технічні засоби, які застосовувалися (пристрої, реактиви тощо), які 

отримані результати, їх умотивованість? які положення спеціальних знань 

використані експертом для обґрунтування результатів дослідження? чи достатньо 

було поданих матеріалів для дослідження та висновків експерта? чи відповідають 

проведені дослідження рівню розвитку спеціальних знань та можливості даного 

виду експертиз? [187, с. 33]. 

Найбільш складною для слідчих та суду є оцінка наукової обґрунтованості 
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висновку експерта, під якою розуміють достатність для зроблених висновків 

досліджуваного матеріалу; ефективність застосованих методів дослідження; 

відповідність висновків експерта проведеному дослідженню. 

Дійсно, експертне дослідження базується на використанні спеціальних знань, 

тобто знань, які є не загальновідомими та загальнодоступними. Цілком очевидним є 

те, що ані слідчий, ані захисник, ані суддя не здатні в повній мірі оцінити висновок 

експерта з точки зору його наукової обґрунтованості, відповідності висновків 

проведеному дослідженню, його повноти тощо за об’єктивною причиною – вони у 

більшості випадків не володіють такими знаннями, за виключенням деяких 

традиційних видів експертиз (переважно дактилоскопічних, трасологічних). 

Більше того, підвищення об’єму знань, які відносяться до спеціальних, 

розширення об’єму застосованих при дослідженні об’єктів новітніх методів, 

удосконалення приладової бази, без сумніву, ще більш ускладнюють оцінку 

достовірності висновку експерта неспеціалістом [32, с. 365]. 

Таким чином, закон зобов’язує слідчого та суд оцінити висновок експерта як 

достовірний доказ з позиції його науковості, обґрунтованості, логічності тощо, що у 

багатьох випадках не є об’єктивно можливим. Усі пропозиції з врегулювання 

вказаного декларативного положення закону, які вносилися в різний час вченими, 

можна згрупувати наступним чином. 

1. Надати висновку експерта особливий доказовий статус, який зумовлює 

кваліфіковану оцінку за участю відповідних спеціалістів та закріпити це положення 

у вигляді норми в законі. 

2. Змінити чинне законодавство, а саме – вивести висновок експерта з рангу 

рядових доказів. 

3. Експерт повинен викладати хід та результати дослідження доступною 

літературною мовою, вказуючи на виявлені в ході дослідження властивості та 

ознаки об’єкта, мотивовано пояснюючи їх, застосовуючи апробовані методики та 

докладно пояснюючи спеціальні методичні положення, нові маловідомі методи та 

засоби дослідження» [32, с. 470]. 

4. Залишити те положення, яке існує зараз. 
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На думку Т.В. Авер’янової найбільш прийнятне вирішення проблеми – 

змінити закон, додавши відповідну статтю пунктом про обов’язкову участь при 

оцінці висновку експерта слідчим та судом спеціаліста відповідного профілю, який 

у повній мірі зможе оцінити висновок [32, с. 468]. 

Однак, чи не відбудеться в даному випадку дублювання діяльності експерта, 

чим буде відрізнятися цей спеціаліст від експерта, який виконав дослідження, чому 

його оцінці суд має довіряти, а висновку експерта ні, з числа якої категорії 

спеціалістів він буде обиратися та інші питання, правового й організаційного плану 

виникають при аналізі першої пропозиції. 

Друга пропозиція щодо надання висновку експерта особливого доказового 

статусу, вбачається такою, що вступає в протиріччя з принципом кримінального 

процесу – рівності всіх доказів та їх оцінці лише в сукупності. 

Третю пропозицію, що стосується забезпечення наочності висновків експерта 

за рахунок додавання до висновку фотоілюстрацій, слід визнати такою, що можна 

реально виконати. Подібна оцінка у більшості випадків ані в слідчого, ані в суду 

особливих ускладнень не викликає. Однак для експертиз, пов’язаних з 

дослідженням наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, вона 

навряд чи може бути реалізованою на практиці. Так, наприклад, розшифрування 

рентгенограм просторової структури кристалічної решітки мікрооб’єкта є 

настільки вузькопрофільним спеціальним дослідженням, настільки складним, що в 

повному об’ємі його може виконати тільки спеціаліст найвищого класу з 

використанням складного математичного апарату та програмного забезпечення. 

Опис ходу дослідження та його розрахункової частини не можливий без оперування 

спеціальними термінами, та складно собі уявити їх літературну інтерпретацію 

доступною мовою. Навіть ілюстрування ходу та результатів дослідження різними 

спектрограмами не змінить ситуацію в оцінці експертизи слідчим та судом. Те ж 

саме відноситься не тільки до нових методів та методик, але навіть й до 

апробованих, які широко застосовуються. 

Та, нарешті, залишити без змін – найраціональніша на сьогоднішній день 

пропозиція, тому що, судячи з наукових публікацій, це питання далеке від стадії 
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свого рішення. Прийняття ж якихось законодавчих ініціатив у цій ситуації може 

нести тільки негативні наслідки. Однак, говорячи про те, що необхідно залишити 

все без змін, ми маємо на увазі лише законодавчий бік проблеми. Її необхідно 

вирішувати, але у рамках існуючого закону. 

В першу чергу, експерт може дати показання в суді, де пояснить підстави, на 

яких ним були сформульовані ті чи інші висновки по експертизі. З іншого боку, 

сьогодні вже достатньо ефективно функціонує інститут незалежної експертизи, яка 

виконується в недержавних установах. Висновки незалежного експерта, якщо вони 

співпадають, можуть слугувати однією з підстав достовірності експертного 

дослідження. За розбіжностей, які виникли в експертів, може бути призначено 

повторну експертизу. Для консультації в суд можуть бути запрошені провідні вчені 

та спеціалісти тощо. Однак ця процедура не повинна бути обов’язковою, а існувати 

лише факультативно, та реалізовуватись тільки в необхідних випадках, що і 

робиться на практиці. 

Інший шлях ми бачимо у підвищенні ступеню об’єктивізації результатів 

дослідження. Внутрішнє переконання експерта повинно базуватись не тільки на 

його суб’єктивному сприйнятті та аналізі виявленого комплексу ознак 

досліджуваних об’єктів, але й на критеріях, які піддаються численному вираженню. 

Співставлення кількісних параметрів, знаходження коефіцієнту кореляції одних й 

тих самих ознак досліджуваного об’єкта та об’єкта порівняння дозволяє не тільки 

більш обґрунтовано формулювати висновки, але й надає можливості проводити їх 

оцінку слідчим та судом. Наприклад, порівняння кольору мікрооб’єкта та об’єкта 

порівняння можна проводити не тільки на рівні їх подібності або відмінності, 

виявлених візуально, але й на підставі даних колометричних або спектральних 

досліджень. У цьому випадку зона області поглинання електромагнітного спектру 

буде мати конкретний вираз у вигляді інтервалу довжин світових хвиль. Збіг або 

відмінність ІЧ-спектрів може бути виражене коефіцієнтом кореляції, який 

відображає якісні та кількісні параметри. 

Оцінка експертного висновку в цьому зв’язку включає не тільки оцінку 

кінцевих висновків, але й обґрунтованості статистичних операцій, коректності 
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використання математичних прийомів [59, с. 191]. 

Розглянуті особливості призначення та проведення судових експертиз, 

можливості окремих найбільш значимих із них у пізнанні обставин вчинення 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів, сприятимуть подальшому удосконаленню організаційних та 

методологічних основ їх провадження, і як наслідок, забезпечуватимуть 

ефективність досудового розслідування таких злочинів. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Для підвищення ефективності провадження окремих слідчих (розшукових) 

дій у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів пропонується залучати до їх 

проведення спеціалістів різного профілю (фаху) на постійній основі. За їх сприяння 

та застосування спеціальних знань, слідчий збирає та перевіряє докази, досліджує 

сліди та слідові комплекси тощо. 

Конкретизовано завдання спеціаліста (групи спеціалістів) у галузі 

криміналістичної техніки, хімії, рослинництва, психології та інших з техніко-

криміналістичного забезпечення провадження огляду місця події, обшуку та допиту. 

2. Визначено типовий комплекс судових експертиз, які доцільно призначати для 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях 

про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів, який включає: 1) судові експертизи для визначення предмета 

злочину (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

сильнодіючих і отруйних речовин; біологічна (в частині дослідження нарковмісних 

рослин); 2) судові експертизи, пов’язані з дослідженням особи підозрюваного 

(судово-медична; психіатрична; психологічна, комплексна психолого-психіатрична, 

медико-психологічна та ін.); 3) судові експертизи, пов’язані з дослідженням слідів, 

утворених у результаті взаємодії матеріальних тіл будь-якої фізичної природи 

(криміналістичні дослідження (трасологічні: дактилоскопічна, слідів взуття, 
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транспортних засобів; встановлення цілого за частинами), технічна експертиза 

документів, почеркознавча та ін.); біологічна; ґрунтознавча; одорологічна; 

комп’ютерно-технічна та ін.). 

Зазначено, що призначення судової експертизи пов’язане з низкою 

організаційних заходів, для реалізації яких є доцільною допомога спеціаліста 

відповідного профілю: формулювання питань, які підлягають розв’язанню 

експертизою; визначення вихідних даних і матеріалів, необхідних для дослідження; 

підготування порівняльних зразків; вибір експертної установи. 

Обґрунтовано необхідність залучення спеціаліста й до оцінки експертних 

висновків. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 

У ПРОФІЛАКТИЦІ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, 

ПСИХОТРОПНИХРЕЧОВИН, ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ 

 

3.1. Участь спеціаліста у профілактичній діяльності слідчого при 

проведенні слідчих (розшукових) дій 

 

Обов’язковою умовою формування правової держави є створення ефективної 

системи запобігання злочинності, яка б відповідала сучасним європейським 

правовим стандартам у цій сфері. 

Нажаль, питання щодо природи запобігання злочинності (злочинам) на 

сьогодні не є достатньо розробленим. У юридичній літературі, нормативно-правових 

актах сформовано різні підходи до визначення понять, а також позначення заходів, 

що характеризують превентивний процес впливу на злочинність та спрямовані на 

недопущення вчинення злочинів. Крім категорії «попередження» злочинів, що 

застосовується для визначення родового поняття, використовуються «протидія», 

«запобігання», припинення», «профілактика», «боротьба». Порівняльний аналіз 

вищевказаних понять свідчить, що вони не є ні тотожними, ні альтернативними 

термінами, а виступають поняттями, що частково пересікаються, взаємодіють і 

доповнюють один одного. 

Так, характеризуючи загалом діяльність правоохоронних органів можна 

говорити і про протидію, і боротьбу, і запобігання тощо. Проте, найменша 

конкретизація напряму роботи відомства чи підрозділу потребує використання 

коректного поняття, яке відповідає сутності здійснюваної діяльності. Адже 

діяльність оперативних підрозділів щодо встановлення осіб, які скоїли злочин більш 

коректним буде назвати протидією, а дії щодо реагування на розпочату злочинну 

поведінку, насамперед на стадії приготування, або під час умисного створення умов 

для вчинення злочину – припиненням злочину. Тоді як удосконалення науково-

технічних засобів для підвищення ефективності експертних підрозділів є ні чим 

іншим як діями запобіжного характеру. 
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Не вдаючись до термінологічної полеміки стосовно розмежування наведених 

понять та з метою уникнення неоднозначного розуміння викладених нами 

положень, в подальших судженнях будемо дотримуватись позиції тих вчених, які 

вважають, що обираючи між «попередженням» і «запобіганням», що іноді 

використовують як синоніми, більш коректним терміном, який охоплює діяльність, 

спрямовану на зменшення у суспільстві кількості вчинених злочинів, слід вважати 

«запобігання злочинам». Підкріпимо цей аргумент тим, що й сам КК України у ч. 1 

ст. 1 серед завдань передбачив саме «запобігання злочинності». 

Щодо криміналістичної профілактики, то М.П. Яблоков слушно зазначає, що 

як вид правового запобігання злочинів вона, на відміну від інших видів їх 

запобігання засобами кримінології, кримінального, кримінально-процесуального та 

кримінально-виконавчого права з моменту включення до числа завдань 

криміналістики запобігання злочинів здійснювалась своїми спеціальними методами 

та засобами, які розробляються в криміналістиці та застосовуються як у ході самого 

процесу розслідування, так і за його результатами.  

Криміналістика в рамках своєї профілактичної діяльності вивчає 

закономірності конкретних злочинних діянь різного виду, механізм їх слідового 

відображення в різних джерелах профілактично значущого характеру; виявляє та 

досліджує особливості типових слідчих ситуацій профілактичного характеру, які 

складаються при розслідуванні, що дозволяє виявити напрями профілактичної 

діяльності, об’єкту цього впливу та вжити конкретні профілактичні заходи за 

матеріалами кримінального провадження. 

Отже, криміналістична профілактика в теперішній час має стати одним з 

надважливих видів науково-дослідної та практичної криміналістичної діяльності та 

частиною її предмета, розкриваючи специфічні криміналістичні методи діяльності 

слідчих, експертів та спеціалістів [326, с. 159]. 

Значний особистий внесок у формування концептуальних основ 

криміналістичної теорії профілактики злочинів внесли Р.С. Бєлкін, М.П. Яблоков, 

В.П. Колмаков, І.Я. Фрідман, В.Ф. Зудін, Д.Ш. Махтаєв, В.Ю. Шепітько, 

В.А. Журавель, Н.І. Клименко, О.М. Моїсєєв, А.Ф. Волобуєв та інші вчені. 
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На думку В.Ю. Шепітька, «криміналістична профілактика, як діяльність 

уповноважених суб’єктів і напрям наукових досліджень, базується на загальних 

кримінологічних рекомендаціях щодо встановлення причин і умов, що сприяють 

конкретним злочинам, вживанню спеціальних криміналістичних заходів для їх 

профілактики, запобігання і припинення. Виходячи з цього сутність 

криміналістичної профілактики – це сфера практичної діяльності та один із 

наукових напрямів криміналістичної науки» [171, с. 274]. 

Отже, криміналістична профілактика, як частина загальної юридичної 

профілактики, пов’язана з виявленням причин та умов, які сприяли злочину, а також 

із застосуванням специфічних профілактичних заходів, що утруднювали б вчинення 

нових злочинів, і з припиненням або перериванням злочинної діяльності конкретних 

осіб. 

Виявлення різних обставин, що сприяли злочинам та розробка рекомендацій 

щодо їх усунення є одним із ключових напрямів діяльності правоохоронних органів 

України у запобіганні правопорушень у досліджуваній сфері та одним із завдань, що 

вирішуються при проведенні судових експертиз [243, с. 10-13]. 

Головним завданням криміналістичної профілактики є постійне 

вдосконалення науково-технічних засобів, тактичних прийомів та методів для 

підвищення ефективності рівня та якості розслідування злочинів. 

Окремими завданнями є: 

- пошук, вивчення та використання закономірностей прояву різного роду 

фактів, обставин у механізмі вчинення одно видових злочинів та інших джерелах, 

які мають важливе значення для розробки методів профілактичної роботи за 

вказаними напрямами; 

- розробка та вдосконалення методів і прийомів виявлення злочинів, причин 

вчинення та сприяючих їм умов із урахуванням їх кримінологічно та 

криміналістично значимих особливостей; 

- своєчасне та правильне виділення у кожному випадку розслідування 

об’єктів криміналістичного профілактичного вивчення та відповідного впливу на 

них у процесі розслідування поза цими рамками за його результатами; 
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- виявлення та дослідження особливостей типових слідчих ситуацій 

профілактичного характеру, які складаються при розслідуванні, вироблення на їх 

основі головних напрямів криміналістичної діяльності із запобігання злочинів; 

- визначення приблизного комплексу профілактичних криміналістичних 

заходів щодо захисту різного роду об’єктів від злочинного посягання, найбільш 

значимих у кожній з виділених ситуацій; 

- розробка та реалізація запобіжних заходів щодо злочину, який почався або 

готується [93, с. 233-236]. 

Структуру криміналістичної діяльності з попередження злочинів 

(криміналістичної профілактики), на думку М.П. Яблокова, можна представити у 

такому вигляді: 

- слідча профілактика; 

- експертно-криміналістична профілактика; 

- спільна профілактична діяльність слідчих та оперативно-розшукових 

органів [326, с. 161].  

Зазначимо, що з введенням у дію у 2012 році нового Кримінального 

процесуального кодексу України інститут профілактики злочинів зазнав суттєвих 

змін. Чинний кодекс узагалі не передбачає прямої норми щодо здійснення 

профілактичних заходів державною стороною кримінального провадження з боку 

обвинувачення (слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор (п. 

19, ч. 1 ст. 3), а ст. 19 Конституції України у свою чергу передбачає, що органи 

державної влади й органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані 

діяти лише на підставі, у межах повноважень і в спосіб, передбачений Конституцією 

України та законами України [7]. 

Разом із цим, повна відмова від встановлення обставин, що сприяли злочинам 

та вжиття заходів щодо їх усунення органами досудового розслідування та 

посадовими особами, вочевидь призведе до погіршення криміногенної ситуації в 

державі та неможливості контролювати деструктивні процеси у цій сфері. 

До того ж, «Концепцією створення системи моніторингу ситуації у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 
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прекурсорів», затвердженої Постановою КМУ від 17.10.2011 року № 1193-р 

передбачено заходи, спрямовані на: а) визначення, з’ясування та виявлення причин і 

умов, що сприяють розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів серед різних соціальних груп населення; б) факторів, що спричиняють їх 

зловживання (вживання не за медичними призначеннями), а також злочинів і 

правопорушень, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів; в) вироблення механізму підвищення ефективності заходів щодо їх 

усунення [31]. Крім цього, відповідно до положень «Стратегії державної політики 

щодо наркотиків на період до 2020 року», затвердженої Постановою КМУ від 

23.08.2013 року № 735-р, держава забезпечує надання пріоритету профілактичній 

роботі у наркополітиці з метою запобігання наркозалежності та зловживання 

наркотиками [28]. 

Тому вважаємо, що слідчий, прокурор і надалі повинні виявляти причини та 

умови, що сприяли злочину у кожному без виключення кримінальному 

провадженні, а остаточна їх оцінка та вжиття заходів з їх усунення має бути 

покладено на розсуд суду. 

Криміналістична профілактика має визначати можливі напрями використання 

спеціальних знань з метою запобігання злочинам. 

Спеціальні знання в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів можуть бути застосовані не тільки для сприяння 

в отриманні доказів, а й для встановлення різних фактів, що мають профілактичне 

значення. Такі факти можуть знаходитися у причинному зв’язку зі злочином, що 

розслідується або мати відношення до вчинення аналогічного чи будь-якого іншого 

правопорушення. Найчастіше вони належать до об’єкта та об’єктивної сторони 

складу злочину, можуть сприяти виявленню безпосередніх його причин [92, с. 146-

147], обставин, що сприяли злочину або обставин приховання його слідів і наслідків 

[54, с. 51]. У роботі з профілактики злочинів у сфері обігу наркотичних засобів 

необхідно звертати увагу на усунення не тільки тих несприятливих умов, які є в цей 

момент, але й інших недоліків, які можуть бути згодом використані злочинцями [54, 

с. 51]. Інакше навіть активна й постійна, але однобічна профілактична робота не 
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буде встигати за формами злочинної діяльності, що змінюються. 

Вказати на причини та умови, що сприяли злочину можуть і окремі обставини, 

що підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, 

місце, спосіб) – ч.1 ст. 91 КПК, винуватість обвинуваченого, форма вини, мотив і 

мета правопорушення – ч.2 ст. 91 КПК. 

Так, умови, що сприяли злочину часто перебувають у безпосередньому зв’язку 

із обстановкою його вчинення, обумовлюючи обраний злочинцем спосіб 

протиправних дій. Спосіб вчинення злочину нерідко слугує ключем для виявлення 

тих обставин, які сприяли злочинній діяльності або полегшили реалізацію 

злочинного наміру. У доказуванні обставин, які характеризують особу злочинця, і 

причин та умов, що сприяли злочину, межу провести практично неможливо, 

оскільки вони в ряді випадків повністю співпадають [128, с. 11]. Відомості щодо 

темпераменту, характеру, поведінки, емоційно-вольових та індивідуально-

психологічних якостей відносять до обставин, що характеризують особу 

обвинуваченого у кримінальному провадженні. Тому, встановлення причин 

злочину, якщо ними були негативні сторони особистості обвинуваченого, виражені 

в мотиві злочину, також залишаються завданнями досудового розслідування. 

Результати аналізу літературних джерел, судової, слідчої та експертної 

практики доводять, що профілактична діяльність у кримінальних провадженнях про 

злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів може здійснюватися у двох формах – процесуальній і не процесуальній. 

Процесуальна – реалізується під час участі спеціалістів у слідчих (розшукових), 

негласних слідчих (розшукових) і судових діях, здійсненні довідково-

консультаційної діяльності під час їх провадження та проведення судової 

експертизи. Непроцесуальна – полягає в узагальненні й аналізі експертної практики, 

вивченні та узагальненні практики застосування криміналістичних засобів і методів, 

участі у правовій пропаганді, проведенні експериментальних досліджень, тощо [141, 

с. 51-56]. 

Профілактична діяльність при використанні спеціальних знань у запобіганні 

злочинам зазначеної категорії проводиться за трьома основними напрямами: 
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1) розроблення заходів для усунення умов, що сприяють вчиненню злочинів 

під час участі працівників органів досудового розслідування Національної поліції та 

Експертної служби МВС України в якості спеціалістів у слідчих (розшукових) діях; 

2) розроблення криміналістичних рекомендацій; 

3) вирішення профілактичних завдань експертним підрозділом на основі 

узагальнення експертної практики, спеціальних криміналістичних досліджень. 

При цьому обставини, що сприяли злочину ефективніше піддаються 

виявленню саме під час участі спеціаліста у проведенні слідчих (розшукових) дій, 

проведення судової експертизи та узагальнення експертної практики, що і 

обумовлює необхідність детального розгляду цих питань. 

Можливості участі спеціаліста у профілактиці злочинів регламентовані ст.ст. 

71, 223, 224, 234, 237, 240 КПК України [19], Інструкцією про порядок залучення 

працівників органів досудового розслідування поліції та Експертної служби МВС 

України як спеціалістів для участі в проведенні огляду місця події [22], Положенням 

про Експертну службу МВС України [21] та іншими відомчими нормативними 

актами.  

Зокрема, серед основних завдань Експертної служби МВС України вказано: 

здійснення судово-експертної діяльності та забезпечення залучення працівників 

Експертної служби МВС до досудового розслідування та судового розгляду [21]. 

Вказані можливості реалізуються спеціалістами лише у 22 % випадків 

(додаток 1) та переважно під час виконання доручень слідчого, прокурора, які 

стосуються використання їх спеціальних знань. Будучи залученим в якості 

спеціаліста до участі у проведенні слідчих (розшукових) дій під час розслідування 

однорідних правопорушень, спеціаліст у галузі криміналістичної техніки або 

фахівець іншого профілю знань може виявити обставини, що могли сприяти 

вчиненню аналогічних злочинів або створювали сприятливу обстановку для 

реалізації злочинного наміру. За результатами їх аналізу сформулювати висновки 

про типовість виявлених обставин для подібних злочинів, про що сповістити 

слідчого [97, с. 32]. 

Такі обставини нерідко вдається встановити вже на етапі перевірки інформації 
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про подію злочину. Важливим засобом, що сприяє їх виявленню, є використання 

комплексу криміналістичних прийомів, спрямованих на дослідження елементів 

обстановки та встановлення відношення предметів та слідів до конкретної події при 

провадженні первинних слідчих (розшукових) дій [171, с. 112]: а) вивчення окремих 

слідів та їх комплексів; б) порівняльного аналізу відомостей, що містять ці сліди з 

інформацією про подію злочину та типові моделі аналогічних ситуацій; в) 

з’ясування причин розбіжностей між даними вивчення слідів та іншими джерелами 

відомостей. 

Аналіз отриманої інформації дозволяє слідчому визначити: 

1) просторово-часові зв’язки окремих предметів і слідів злочину з 

обставинами події та зв’язки між ними; 

2) ідентифікаційні та ситуаційні якості слідів та їх доказову цінність; 

3) причини відсутності або наявності окремих слідів як факторів, що 

суперечать природному перебігу аналогічних подій та можуть вказувати на 

обставини, що сприяли злочину. 

Крім сприяння у використанні криміналістичних засобів та методів, залучений 

до проведення огляду місця події та обшуку спеціаліст повинен звертати увагу 

слідчого, прокурора на: 

а) ознаки, що характеризують технічну складову підготовки, вчинення й 

приховування злочинів (наприклад, факт застосування спеціального хімічного або 

лабораторного сертифікованого або саморобного обладнання, устаткування, 

речовин або реагентів для невідповідних для цього цілей – незаконного виготовлення, 

фасування наркотичних засобів тощо); 

б) предмети, документи та окремі сліди, що: 1) мають відношення до події, що 

розслідується та обставини їх приховування; 2) пояснюють механізм злочину, 

ймовірні місця та підстави їх придбання або отримання (незаконного використання); 

3) містять відомості про причетних до злочину осіб; 4) можуть бути використані у 

встановленні: а) причин і умов, що сприяли злочину; б) умов формування таких 

причин і скоєння злочину; в) умов, які сприяли прихованню слідів злочину, його 

наслідків, причетних осіб тощо; 
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в) ймовірні місця виявлення наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів, 

обладнання для їх виготовлення, фасування, вживання, слідів незаконного 

поводження з ними; 

г) засоби вчинення злочину на поверхні яких (наприклад ексикаторі або 

колбах) можуть бути виявлені етикетки, за якими можливо встановити організацію 

(установу), де вони були придбані або викрадені; 

д) особливості дій та поведінки злочинців, що може вказати на їх якості, 

зокрема на фізичні, психологічні, соціальні особливості. Зібравши таку інформацію, 

слідчий зможе сформувати певне уявлення як про подію, що сталася, так і про особу 

злочинця, наявність або відсутність інсценування тощо; 

є) перепланування окремих кімнат помешкання, наприклад самовільне 

встановлення додаткової перегородки, що перешкоджала поширенню запаху від 

хімічних реакцій на сходову площадку та під’їзд будинку; 

ж) неналежні умови зберігання наркотичних речовин, прекурсорів, 

обладнання для їх виготовлення, лікарських засобів, що призвело до їх втрат 

(крадіжки); 

з) недосконалість чи непридатність пристроїв, за допомогою яких 

замикаються приміщення, де зберігаються наркотичні засоби, обладнання для їх 

виготовлення, відсутність охорони та сигналізації та інші обставини. 

Огляд саморобних засобів, що використовувалися під час вчинення злочину 

дозволяє спеціалістові визначити інструменти, що могли бути використані для їх 

виготовлення. В окремих випадках, встановити місця їх створення чи придбання 

окремих частин таких засобів. 

Ретельний огляд документів на право придбання наркотичних, психотропних 

речовин, лікарських засобів, що їх містять може вказати на: 

1) ознаки їх повної або часткової підробки; 

2) осіб, відповідальних за зберігання даних документів; 

3) місць їх можливого протиправного придбання (виписування); 

4) місць незаконного отримання по них контрольованих законом речовин 

тощо; 
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5) інших співучасників події, тощо. 

За результатами проведення огляду місця події або обшуку спеціаліст 

консультує слідчого, прокурора з питань можливості дослідження виявлених 

об’єктів, предметів або документів на предмет встановлення обставин, що могли 

сприяти злочину або доцільності проведення додаткових пошукових дій, а також 

потреби залучення з цією метою інших спеціалістів. У разі необхідності, рекомендує 

призначити спеціальну експертизу для встановлення обставин, що сприяли 

вчиненню злочинів, або сприяє у формулюванні питань профілактичного характеру, 

які можуть бути поставлені на вирішення експерта поряд з основними. 

Участь спеціаліста у допиті з метою виявлення обставин, що сприяли злочину 

має не менш важливе значення. За участі відповідного фахівця, слідчий має 

можливість не тільки уточними встановлені у кримінальному провадженні 

відомості, а й виявити приховані обставини, що можуть мати криміногенний 

характер та провести їх перевірку. 

Так, під час допиту свідків події, що пов’язані із винною особою спільною 

діяльністю, родинними, особистими або позаслужбовими стосунками можуть бути 

встановлені відомості, які характеризують мотиви неправдивих свідчень або 

утаювання певних фактів винною особою. Крім цього, свідки можуть повідомити про 

факти бездіяльності окремих співробітників правоохоронних органів на їх звернення 

щодо: 

1) нетипової поведінки їх сусідів, знайомих; 

2) незвичайного запаху, що виходить з окремих квартир; 

3) недбалого зберігання хімічного обладнання, лабораторного посуду, 

реактивів тощо. 

Матеріальне становище підозрюваного, умови, в яких протікало його особисте 

життя, склад сім’ї, трудова діяльність, будучи всебічно дослідженими і 

проаналізованими за участі спеціаліста, можуть пояснити причини, що сприяли 

скоєнню злочину. 

Допитуючи підозрюваних, особливо з числа членів організованих груп, 

причетних до незаконного обігу наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів або 
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фахівців у галузі хімії чи фармакології, необхідно враховувати можливість отримання 

свідомо неправдивої або помилкової інформації, що потребує ґрунтовної перевірки. 

Для забезпечення повноти і якості отриманих відомостей, а також запобігання 

ймовірності введення слідчого в оману, щодо ключових обставин правопорушення, 

для участі у допиті підозрюваних доцільно залучати фахівця хіміка або 

криміналіста. Їх активна поведінка при проведенні допиту дозволить слідчому 

отримати не загальні, а конкретні відомості [241, с. 395] про застосовану методику 

синтезу, послідовність проведення хімічних реакцій, сприятиме правильній фіксації 

у протоколі назв та характеристик використаних хімічних речовин, спеціального 

лабораторного або іншого обладнання, місць і підстав їх придбання тощо. 

Для цього, перед початком допиту важливо визначити питання, що мають 

профілактичне значення та можуть бути вирішені за їх присутності. Вважаємо, що 

спеціаліст може сприяти слідчому в з’ясуванні обставин, які: 

а) сприяли реалізації злочинного наміру винною особою (отримання фахових 

консультацій щодо дотримання техніки безпеки або обрання більш безпечного 

способу проведення хімічних реакцій, конспіративних заходів та ін.), у тому числі, 

джерел, з яких особа дізналася про ці умови, як саме вона їх реалізовувала, 

виключно сама чи зверталася за допомогою до інших осіб; 

б) характеризують дії, що були виконані злочинцем для створення сприятливої 

обстановки для вчинення злочину; 

в) пояснюють факт досягнення підозрюваним необхідного рівня знань та 

навичок, який потрібен для реалізації злочинного наміру; 

г) допитувана особа намагається приховати, або свідомо перекручує, прагнучи 

тим самим завадити встановленню фактів, що сприяли злочину. Наприклад, 

підозрюваний може запевнити особу, що проводить розслідування у тому, що 

вилучена у нього речовина була виготовлена за спеціальною технологією і 

представляє собою спеціальний розчин, що використовується ним виключно для 

господарських потреб [12]. Залучений спеціаліст хімік допомагає слідчому оцінити 

повідомлені допитуваним відомості, детально описати технологічний процес, який 

було для цього застосовано (назви хімічних речовин, їх пропорції, послідовність 
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змішування, використане обладнання тощо), порівняти отримані свідчення із 

даними щодо технологій виготовлення окремих видів наркотичних речовин. 

За результатом проведеної роботи спеціаліст-хімік може повністю 

спростувати неправдиві покази підозрюваного, вказавши на: 

а) беззаперечні факти того, що описана послідовність дій відповідає технології 

виготовлення саме наркотичної, а не будь якої іншої речовини; 

б) порушення правил відпуску хімічних речовин, що були використані в якості 

складових компонентів наркотичного засобу; 

в) факти застосування спеціального медичного або хімічного обладнання, 

доступ до якого мають лише представники хімічних підприємств або закладів 

фармацевтичної галузі в суворій відповідності з правилами, визначеними у нормах 

діючого законодавства України тощо; 

г) факт володіння особою, що допитується, знаннями та навичками, 

достатніми для виготовлення наркотичного засобу саморобним способом. 

Встановлені за сприяння спеціаліста факти повинні бути перевірені слідчим, 

шляхом проведення необхідних процесуальних дій, направлення спеціальних 

запитів до відповідних профільних міністерств та відомств. Підтверджені 

порушення повинні братися на відповідний контроль органами, що відповідальні за 

їх дотримання, та мають бути усунені в найкоротші терміни.  

Іншою поки невирішеною проблемою залишається форма участі спеціаліста у 

встановленні криміногенних обставин, що сприяли злочину. Під час участі у 

проведенні слідчих (розшукових) дій спеціаліст сприяє слідчому, прокурору у 

виявленні, фіксації та вилученні доказів. При цьому, він вправі застосовувати 

технічні та інші засоби і надавати консультації або роз’яснення з питань, що 

потребують спеціальних знань і навичок. Усі результати застосування науково-

технічних засобів і методів, а також виявлені у зв’язку з цим відомості, у тому числі 

обставини, що могли сприяти злочину, повинні відображатися у протоколі слідчої 

(розшукової) дії. Результати опитування слідчих ОВС показали, що залучені ними 

фахівці лише в усній формі висловлювали пропозиції та поради, що стосувалися 

встановлення обставин, що могли сприяти злочину, але не були враховані слідчими 
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та не фіксувалися у протоколі (додаток 2). 

У зв’язку з тим, що спеціаліст не наділений правом робити будь-які заяви, 

пов’язані із виявленням, закріпленням і вилученням доказів, а може лише звертати 

на них увагу слідчого (п.3 ч.4 ст. 71 КПК), усі його думки, у тому числі оціночні 

судження щодо виявлених фактів, він вправі викласти у письмовому звіті 

(поясненні), складеному за результатом його участі у процесуальній дії. Позитивно 

оцінюють дану пропозицію 31% з опитаних слідчих (додаток 2). Даний документ 

додається до кримінального провадження в якості додатку до протоколу та 

досліджується в судовому засіданні з іншими доказами. 

Вирішення завдань розслідування та запобігання злочинам зумовлює 

необхідність використання комп’ютерних технологій (інформаційних систем), які є 

базою інформаційного забезпечення протидії злочинності. 

Проведене дисертантом дослідження розглядуваного питання показало, що з 

метою належного розслідування та запобігання злочинам у досліджуваній сфері 

правоохоронними органами використовуються наступні різновиди інформаційних 

систем: 

1. Глобальна інформаційна система кримінальної інформації Міжнародної 

організації кримінальної поліції (МОКП) «Інтерпол» (Interpol criminal information 

system – ICIS); 2. Інтегрована інформаційно-пошукова система (ІІПС) органів 

внутрішніх справ України (Національної поліції); 3. Інтегрована міжвідомча 

інформаційно-телекомунікаційна система контролю осіб, транспортних засобів та 

вантажів, які перетинають державний кордон «Аркан»; 4. Інтегрована 

інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю «Гарт-1»; 5. 

Єдиний реєстр досудових розслідувань; 6. Інформаційні системи Експертної служби 

МВС України (Національної поліції); 7. Автоматизовані робочі місця (АРМ) 

співробітників правоохоронних органів; 8. Автоматизовані навігаційно-

моніторингові системи. Вважаємо, що зазначені програмно-технічні комплекси 

можливо віднести до категорії техніко-криміналістичних засобів, суб’єктами 

застосування яких є працівники Експертної служби МВС України. 

З метою інформаційно-довідкового забезпечення кримінальних проваджень 
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використовуються наступні інформаційні технології: 

а) технології розпізнавання та аналізу об’єктів; б) біометричні; в) 

телекомунікаційні; г) аналітичної обробки інформації, інтелектуального пошуку 

інформації в різних інформаційних ресурсах; ґ) технології обґрунтування та 

прийняття рішень; д) геоінформаційні (далі – ГІС), навігаційні та супутникові 

технології; є) технології радіочастотної ідентифікації; ж) технології імітаційного 

та прогностичного моделювання [182, с. 163-164]. 

Зазначені технології мають великий потенціал та можливості щодо отримання 

об’єктивної інформації. Вони надають можливість швидкого отримання достовірних 

відомостей про об’єкти, які підлягають реєстрації, а також контролю об’єктів, 

виведених або обмежених у цивільному обігу. 

Необхідність отримання реального уявлення про просторове розміщення 

окремих об’єктів, від яких залежить оперативна обстановка, з використанням карт 

та планів ініціювало появу ГІС. Вказані системи відрізняють: а) розвинені 

аналітичні функції; б) можливість керувати великими обсягами даних; в) 

інструменти для введення, обробки і відображення просторових даних. Їх 

використання впливає на аналіз і синтез облікової інформації, стимулює прийняття 

виважених рішень. 

Значне поширення наркомістких рослин у різних країнах світу, у тому числі й 

в Україні призвело до вдосконалення розслідування злочинів у досліджуваній сфері 

та методів боротьби з культивуванням та розповсюдженням нарковмісних рослин 

засобами ГІС-технологій та цифровими методами складання топографічних та 

тематичних карт у процесі моніторингу наркоситуації у тому чи іншому регіоні. 

Основною метою створення системи ГІС-моніторингу ділянок можливого 

вирощування нарковмісних рослин є вдосконалення інформаційного забезпечення 

правоохоронних органів при розробці комплексних заходів протидії вживанню 

наркотиків та їх незаконному обігу. 

Система ГІС–моніторингу має забезпечувати: збирання, зберігання, обробку, 

відображення та розповсюдження просторових даних, призначених для здійснення 

контролю фактичних масштабів вирощування нарковмісних рослин. Вона 
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орієнтована на підвищення оперативності та якості розроблюваних заходів у 

структурі підрозділів ДПН НП України. 

У цьому сенсі заслуговує на увагу досвід створення розподілених ГІС (ГІС 

«Наркотики») [69, с. 42-46; 137, с. 20-26], призначених для: формування, обробки, 

зберігання та забезпечення циркуляції геоінформації між підрозділами ДПН НП 

України тощо. 

При цьому в поняття «моніторинг районів прогнозованого пророщення 

рослин, що містять наркотичні речовини включають наступні процеси:  

1) збір та систематизація базової апріорної інформації про розповсюдження 

рослинності, ґрунтового покрову та його руйнації, сучасних даних дистанційного 

зондування на райони спостережень, відомостей, які надаються службами наземного 

спостереження та населенням; 2) складання карт-основ районів прогнозованого 

пророщення нарковмісних рослин; 3) маршрутні обстеження, аеровізуальні 

спостереження з висадженням на ділянках з найбільшою ймовірністю пророщення 

нарковмісних рослин; 4) кінцеве дешифрування та обробка матеріалів аерозйомок із 

застосуванням регіональних еталонних баз даних наркомісткої та маскуючої 

рослинності для складання вдосконалених ГІС-матеріалів та відображення меж із 

встановленими даними про виявлені райони незаконного посіву та вирощування 

нарковмісних рослин [68, с. 29-34]. 

При цьому прогнозування місць виникнення несанкціонованих посівів та 

ареалів пророщення коноплі – надзвичайно складна проблема, особливо в реальних 

умовах невизначеності та неповноти вихідних даних. У якості єдиного можливого 

метода досягнення прийнятних результатів у літературі [69, с. 42-26] визнається 

спосіб аналізу суджень спеціалістів з даного питання, які базуються на експертному 

оцінюванні, що, своєю чергою містить перспективи подальших наукових 

досліджень у цій галузі. 

Крім цього, вирішення завдань розслідування та запобігання злочинам у 

досліджуваній сфері зумовлює необхідність активного використання даних 

інформаційних систем, аналітичних довідок, результатів відповідних спостережень 

щодо розповсюдженості наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 
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прекурсорів, відповідних прогнозів та оцінок, які є базою інформаційного 

забезпечення розслідування і запобігання злочинності. 

Проведене нами дослідження розглядуваного питання показало, що на 

сьогодні в Україні діє недосконала система моніторингу стану обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх незаконного розповсюдження та 

аналізу наркозлочинності, яка характеризується: 

- неналагодженою координацією дій та інформаційною взаємодією органів 

виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадських об’єднань, які в межах 

своїх повноважень здійснюють заходи контролю у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів та протидії їх незаконному розповсюдженню; 

- відсутністю об’єктивних даних про кількість осіб, які допускають 

уживання наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичними 

призначеннями, їх регіональне розподілення й соціально-демографічні  

характеристики; 

- відсутністю інформації про обсяг культивування рослин, уключених до 

переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

- неналежним контролем за суб’єктами господарювання, які здійснюють 

виробництво, виготовлення, зберігання, реалізацію, облік та перевезення 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 

- відсутністю оцінки ефективності заходів, що вживаються для протидії 

злочинам у сфері обігу наркотичних речовин, прекурсорів та ін. 

Крім цього, часта зміна галузевого законодавства, утворення та ліквідація 

державних органів контролю у досліджуваній сфері породжують комплекс 

проблемних питань, які ускладнюють процес становлення означеної системи 

моніторингу та обмежують можливості правоохоронних органів у питаннях 

профілактики злочинів у цій сфері. 

По-перше, ні «Концепцією створення системи моніторингу ситуації у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів» [31], ані Планом заходів щодо її реалізації [30], чітко не визначено 

переліку органів, залучених до функціонування даної системи моніторингу, не 
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узгоджено їх повноваження та не виключені дублювання їх функцій. 

По-друге, завдання, які закладені у план заходів щодо реалізації Концепції 

створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів до 2014 року практично 

повністю входили до сфери вирішення Державної служби України з контролю за 

наркотиками (ДСКН України), яка була головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади у сфері формування та забезпечення реалізації державної 

політики з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також координації діяльності органів 

виконавчої влади з цих питань (нині ліквідована). Однак, рішення про створення 

системи моніторингу саме на базі ДСКН України, яка декілька років поспіль 

успішно пророблювала ці питання, так і не було прийнято. 

По-третє, окремі споріднені напрями системи моніторингу здійснюються 

різними державними установами, які напряму не пов’язані між собою вирішенням 

спільних завдань. Так, наприклад хіміко-фармацевтичний та клінічний моніторинг 

лікарських препаратів як складової системи раннього виявлення нових хімічних 

(синтетичних) речовин, стосовно яких є інформація про їх проблемне немедичне 

вживання, використання в немедичних цілях, у тому числі, як складових окремих 

видів наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів – віднесено до сфери 

діяльності нещодавно утвореного «Українського моніторингового та медичного 

центру з наркотиків та алкоголю при Міністерстві Охорони Здоров’я України». А 

моніторинг нових хімічних (синтетичних) речовин, стосовно яких встановлюються 

ознаки, що свідчать про їх належність до наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів або аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин 

віднесено до сфери діяльності – Державної служби України з контролю за 

наркотиками, яка на підставі Постанови КМУ від 10.09.2014 р. № 442 «Про 

оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» знаходиться на стадії 

ліквідації та часткового злиття із новоствореною державною установою – 

Державною службою України з лікарських засобів (яка до речі вже була ліквідована 

та знову створена) з передачею відповідних повноважень інших органам. У свою 
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чергу, моніторинг ситуації у сфері протидії наркозлочинності, а також наявної 

інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів здійснюють – 

територіальні органи ДПН НП України (реорганізовані УБНОН МВС України, які 

на сьогоднішній день також реформуються). Названі напрями моніторингу, на наш 

погляд, повинні доповнювати один одного та бути об’єднані у єдиний напрям чи 

здійснюватися одним із названих суб’єктів. 

По-четверте, рішення про включення нових засобів та речовин, виявлених у 

незаконному обігу до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів або визнання їх аналогами наркотичних, психотропних речовин через 

численні бюрократичні процедури узгодження приймається на протязі декількох 

місяців, що дозволяє організованим групам та окремим особам, що здійснюють їх 

незаконний обіг довгий час уникати покарання. 
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3.2 Експертна профілактика у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

 

Можливості судових експертиз у встановленні обставин, що сприяли 

вчиненню злочинів, висвітлювалися в роботах багатьох вчених, серед яких: 

І.А. Алієв, Т.В. Авер’янова [32], Р.С. Бєлкін, В.А. Журавель, Н.І. Клименко [141, с. 

51-56], Є.Д. Лук’янчиков [191, с. 44-48], О.М. Моїсєєв, І.Я. Фрідман, О.Р. Шляхов та 

ін. Увага в їх роботах приділялася переважно профілактиці економічних та 

корисливо-насильницьких злочинів. 

Експертна профілактика визначається як система заходів по застосуванню 

спеціальних знань у профілактичній діяльності, яка проводиться державними 

органами, а також громадськими установами. 

М.П. Яблоков у цьому зв’язку зазначає, що методи та засоби експертно-

криміналістичної профілактики можуть бути частиною експертного дослідження (в 

рамках розслідування) та самостійної профілактичної діяльності організацій, які 

проводять криміналістичні експертизи [326, с. 173]. 

У першому випадку, на думку вченого, експерти-криміналісти вирішують 

поставлені слідчим питання, направлені на виявлення умов, які сприяли вчиненню 

розслідуваного ним злочину, що потребують спеціальних криміналістичних знань. 

При встановленні таких обставин за пропозицією слідчого вони можуть надати 

своїх рекомендацій щодо способів усунення цих умов. Слідчий використовує їх при 

складанні власних уявлень у відповідні установи, організації, які можуть реалізувати 

профілактичні пропозиції слідчого. Разом із тим, експерт за власною ініціативою в 

своєму висновку за відсутності спеціально поставлених слідчим питань може 

висловитись з приводу виявлених ним умов, які сприяли вчиненню злочину та 

зробити власні профілактичні пропозиції. 

В другому випадку експертні установи, накопичивши експертні дані про 

недосконалість захисту тих або інших об’єктів від злочинних посягань, отримані в 

процесі експертно-криміналістичних досліджень за завданнями слідчих, можуть 

узагальнити ці дані, розробити на їх основі профілактичні рекомендації та 
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самостійно проінформувати відповідні державні або приватні структури про 

виявлені ними недосконалості та профілактичні пропозиції щодо їх усунення [с. 

173-174].  

В свою чергу, до процесуальної форми експертної профілактики більшість 

авторів відносять: 

1) проведення експертизи із встановлення обставин, що сприяли вчиненню 

злочину (проведення експертизи з питань профілактичного характеру); 

2) встановлення обставин, що мають значення для запобігання 

правопорушенням за власною ініціативою експерта (використання права експерта на 

ініціативу). 

Використанню спеціальних знань у запобіганні правопорушенням у сфері 

обігу наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів не 

приділялося належної уваги. Аналіз слідчої та судово-експертної практики 

доводить, що експертна профілактика вказаної категорії злочинів не відповідає 

потребам протидії злочинності, а тому потребує активізації. 

Недоліками, які знижують результативність експертної профілактики 

правопорушень у досліджуваній сфері є: 1) невирішеність цілої низки правових, 

організаційних та методичних питань профілактичної роботи в СЕУ Мін’юсту та 

Експертної служби МВС України; 2) відсутність належних умов для виявлення 

обставин, що сприяли злочинам під час проведення судових експертиз; 3) 

недооцінка можливостей експертної профілактики слідчими; 4) низька ініціатива 

експертів у вирішенні питань профілактичного характеру тощо. 

З огляду на те, що переважна більшість судових експертиз, які призначаються 

в кримінальних провадження зазначеної категорії, проводяться державними СЕД, 

основними суб’єктами експертної профілактики є співробітники Експертної служби 

МВС та СЕУ Мінюсту України. 

Прямих вказівок щодо обов’язку експертних установ та судових експертів 

виявляти умови, які сприяють вчиненню злочинів, і надавати рекомендації 

профілактичного характеру процесуальне законодавство не містить. Однак 

діяльність експерта, сама по собі створює широкі можливості для цього. При 
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проведенні експертиз, об’єктами яких є наркотичні засоби, психотропні речовини, 

прекурсори та використанні для їх дослідження надсучасного аналітичного 

обладнання, експертові краще, ніж будь-кому іншому, доступні для аналізу факти 

(встановлені закономірності), існування яких створює умови для скоєння 

аналогічних злочинів. Саме тому, за результатами проведених досліджень експерт 

має можливість підготувати для органів досудового розслідування рекомендації 

щодо їх усунення. 

Як показують результати аналізу практики, слідчі НП України не вживають 

належного комплексу заходів щодо необхідності встановлення причин або умов, що 

сприяли вчиненню злочинів та практично не використовують відомості, встановлені 

у висновку експерта у профілактичній діяльності (лише 7% опитаних нами слідчих 

використовують інформацію, викладену у висновках судових експертиз під час 

планування заходів профілактичного характеру) (додаток 2). Очевидно, це 

обумовлено й тим, що до останнього часу у криміналістиці та судовій експертизі не 

було чіткості у викладенні цих питань. Натомість, майже 83 % причин та умов, що 

сприяли скоєнню зазначеної категорії злочинів пов’язують з низькою якістю 

превентивної та роз’яснювальної роботи з громадськістю, засудженими особами 

тощо. При цьому, не акцентується увага на: 

- результатах експертних досліджень, в ході проведення яких: 

а) ідентифікується наркотична, психотропна речовина; б) встановлюються 

властивості хімічних речовин, реагентів та сполук, які входять до їх складу; в) 

виявляються відомості, що характеризують способи, засоби або устаткування, 

використане під час їх виготовлення; 

- прозорості (законності) роботи установ фармацевтичної галузі, закладів 

охорони здоров’я, недоліках у контролі (обліку) за лікарськими засобами, хімічними 

речовинами, що були використані для виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин, місцями їх зберігання, реалізації або знищення, діяльністю 

відповідальних за це осіб та заходах, яких доцільно виконати для запобігання 

вчиненню даної категорії кримінальних правопорушень. 

Наведені дані свідчить про те, що експертні дослідження проводяться у 
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відриві від профілактичних завдань та не в повній мірі відповідають потребам 

протидії злочинності. 

Поза всяким сумнівом, результатів лише експертизи наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів для встановлення всіх умов, що сприяли 

вчиненню злочинів у цій сфері недостатньо. Проте висновки цих досліджень 

безсумнівно сприяють більш повному і точному їх з’ясуванню та розробці 

пропозицій щодо їх недопущення в майбутньому. 

Проведений нами аналіз матеріалів судово-експертної практики вказаної 

категорії кримінальних правопорушень доводить, що причини або умови, що 

прияли скоєнню злочину можуть бути виявлені за завданням слідчого (прокурора), 

за власною ініціативою експерта на підставі п.4 ч.3 ст.69, ч.3 ст.101 КПК України 

або за рекомендацією керівника судово-експертної установи. 

На етапі призначення судово-експертного дослідження слідчий, за можливості 

попередньо проконсультувавшись з експертом або спеціалістом, визначає, за 

допомогою вирішення яких експертних завдань можуть бути виявлені обставини, 

що сприяли злочину. У постанові про доручення проведення експертизи формулює 

питання таким чином, аби експерт мав можливість досліджуючи надані йому 

об’єкти, встановити обставини, що могли сприяти їх вчиненню та прихованню. 

Експерт може реалізувати власне право на ініціативу [329, с. 159] та, виходячи з 

загальних уявлень про обставини злочину на підставі спеціальних знань, встановити 

факти, що мають криміногенне значення [211, с. 28] та вказати їх у висновку, що 

відповідає вимогам КПК Україні (п.4 ч.3 ст.69, ч.3 ст.101), Закону України «Про 

судову експертизу» (п.2 ч.1 ст.13), Інструкції про призначення та проведення 

судових експертиз і експертних досліджень (п.4 ч.2.1). 

У порядку експертної ініціативи судовий експерт може не тільки вказати на 

фактори, що зумовлюють вчинення злочину, але й запропонувати необхідні 

профілактичні заходи, не виходячи за рамки компетенції. Коли експерт доходить до 

висновку, що надані йому для дослідження матеріали дозволяють вирішити питання 

профілактичного характеру, які слідчий не поставив перед ним на вирішення, він 

повідомляє про це слідчого. В разі згоди слідчого з аргументацією експерта, він 
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вправі надати необхідні йому документи (речі), повідомити додаткові відомості 

тощо [256, с. 31]. Якщо ж поставлені слідчим питання виходять за межі компетенції 

експерта або для вирішення яких недостатньо наданих матеріалів чи він не може 

дати відповідь на деякі питання, експерт прямо вказує на це у висновку [237, с. 33-

34] з належним обґрунтуванням. 

Ключовою у встановленні обставин, що сприяли злочину та розробки 

профілактичних рекомендацій, вважаємо безпосередню участь керівника судово-

експертного підрозділу. При надходженні до СЕУ матеріалів на експертизу та 

призначенні експерта-виконавця або експертної комісії, керівник СЕУ установи 

вивчає матеріали, що подані, з метою виявлення можливостей проведення 

профілактичних досліджень. Якщо це доцільно, доручає експертові проведення 

експертизи та рекомендує здійснити профілактичне дослідження наданих об’єктів з 

наданням необхідної організаційної або методичної допомоги. Сформульовані у 

висновку профілактичні рекомендації з моменту їх направлення особі, що 

призначила дослідження, перебувають на контролі у керівника СЕУ, до моменту 

отримання відповіді про вжиті заходи. 

У багатьох випадках, встановлення максимальної кількості обставин, що 

сприяли злочину та розробка рекомендацій щодо їх усунення, особливо під час 

дослідження наркотичних, психотропних речовин або прекурсорів, потребує 

застосування комплексу знань [294, с. 25-27]. Зважаючи на різноманітність 

відомостей, необхідних для проведення таких досліджень та складність їх 

організації, доцільно проводити такі дослідження в спеціальних структурних 

підрозділах державних експертних установ особами, які спеціалізуються в галузі 

профілактики правопорушень [142, с. 189]. 

У необхідних ситуаціях, як вважає О. М. Моїсєєв, для вирішення завдань 

експертної профілактики, експерт, за погодженням зі слідчим, може розширити коло 

об’єктів дослідження, переформулювати питання, або отримати від підприємств та 

організацій необхідні відомості та зразки [205, с. 46-52]. Так, наприклад, з метою 

всебічного дослідження обставин, що підтверджували можливість виготовлення 

наркотичних засобів у підпільній спеціальній лабораторії, експертами різних 
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спеціальностей були проведені ряд самостійних досліджень. Метою їх проведення 

було встановлення ознак протиправного використання обладнання лабораторії та 

джерела походження вилучених хімічних речовин. Для цього були затребувані дані 

про особливості синтезу деяких лікарських препаратів від фармацевтичних і 

хімічних підприємств та проведені дослідження зразків речовин, наданих законними 

виробниками. Крім цього були затребувані відомості про обладнання, що могло 

бути використано для виготовлення механічних приладів лабораторії; досліджені 

документи з використанням зразків, наданих митницею та іншими державними 

службами. Окремі експерименти проводились на обладнанні хіміко-

фармацевтичних підприємств. За результатами всебічного дослідження вилученого 

обладнання, реактивів, напівфабрикатів і документів комісією спеціалістів різних 

судово-експертних установ були встановлені ознаки, які свідчать про можливу 

призначеність хімічної лабораторії до незаконного виробництва наркотиків й 

вірогідне джерело походження обладнання та хімічних речовин. 

При проведенні судових експертиз наркотичних, психотропних речовин, 

прекурсорів експерту слід звертати увагу на такі обставини, що сприяють вчиненню 

правопорушень: 1) недоліки або порушення в технології виготовлення наркотичних, 

психотропних речовин або лікарських засобів, що їх містять; 2) порушення правил 

легального обігу наркотичних речовин, лікарських засобів, що їх містять, що 

призвело до їх потрапляння у сферу незаконного обігу; 3) порушення вимог 

відпуску, зберігання та обліку наркотичних речовин, лікарських засобів, що їх 

містять або рецептурних бланків на право їх отримання; 4) умови, які полегшують 

виготовлення наркотичних речовин саморобним способом; 5) можливості 

використання в якості складових частин або реагентів для виготовлення 

наркотичних засобів, хімічних речовин та окремих лікарських препаратів, що 

містять у своєму складі психоактивні компоненти, що знаходяться у вільному обігу; 

6) домішки та наповнювачі, небезпечні для здоров’я осіб. 

За результатами проведених досліджень у цій сфері встановлено, що основна 

вмістовна частка окремих, найбільш поширених в незаконному обігу особливо 

небезпечних психотропних речовин (амфетаміну, метамфетаміну та ін. (60% та 
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більше)) для збільшення об’єму перед їх реалізацією, замінюється додаванням 

різних речовин-наповнювачів: неорганічного складу (фізіологічно неактивних), 

наприклад, сульфату натрію, карбонату кальцію, тальку; органічних – з числа 

вуглеводів (сахарози, глюкози, фруктози тощо) або фармацевтичних препаратів 

(анальгіну, кофеїну, парацетамолу та ін.) [106]. Засоби, що додаються до складу 

наркотичних речовин крім наповнення також підвищують їх ефективність [298, с. 

91], впливають на колір і вигляд речовини. Наприклад, особливо небезпечна 

психотропна речовина амфетамін зустрічається в незаконному обігу у вигляді 

кристалічного порошку (рідше пігулок або капсул) білого, кремового, бежевого, 

світло-коричневого чи рожевого кольорів (залежно від наповнювача), що вказує на 

її індивідуальність за характерною ознакою (кольором) та виділяє з загальної маси 

поширених в незаконному обігу речовин. 

Зважаючи на вказані особливості, за результатами судово-експертних 

досліджень можуть бути визначені якісні та кількісні показники наркотично-

активних компонентів у досліджуваних речовинах, виокремлені та досліджені 

«профілі» домішок, що використовуються в якості їх наповнювачів [316, с. 4-10]. 

Отримані відомості нададуть можливість простежити шляхи поширення 

наркотичних речовин територією держави, підвищити надійність та достовірність 

порівняльних досліджень, встановити спільність джерел походження речовин за 

сполуками, що їх складають [38, с. 24-27] або визначити ділянки місцевості на яких 

вирощуються нарковмісні культури, приблизні часові характеристики їх збирання 

тощо. 

Наприклад, при проведенні слідчих (розшукових) дій за місцем проживання 

осіб, що здійснювали збут героїну, вилучені зразки речовини, засоби, що були 

використані для її фасування й пакування та готові для збуту партії. Раніше у 

різних осіб в різних частинах міста були виявлені подібні дози наркотичного засобу. 

У ході судово-експертного дослідження встановлено схожість: а) кількісного 

складу основних компонентів та мікродомішок речовин; б) морфологічних ознак та 

молекулярного складу матеріалу для пакування; в) ознак технології пакування та 

навичок осіб, які його проводили [10]. Встановлені факти дозволили дійти до 
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висновку про єдине джерело походження об’єктів, що були надані для порівняння, 

довести причетність всіх підозрюваних до однієї злочинної групи. 

Можливість встановлення обставин, що сприяли кримінальному 

правопорушенню і розробка рекомендацій щодо їх усунення в конкретному 

кримінальному провадженні залежить від обсягу та змісту вихідної інформації, яку 

отримує експерт з різних джерел: безпосередніх об’єктів дослідження, постанови 

слідчого, ухвали суду, інформації, отриманої експертом під час участі у 

процесуальних діях, з довідково-допоміжних колекцій тощо [293, с. 32-37]. 

Окрему проблему складає питання щодо форм надання профілактичних 

рекомендацій експерта ініціатору проведення експертизи. Погляди вчених з цього 

питання різняться. Одні, наполягають на тому, що виявлені в ході експертного 

дослідження умови, що сприяли злочину, експерт може викласти виключно у 

висновку (І.А. Алієв, Т.В. Авер’янова, Н.І. Клименко, В.О. Снєтков, І.Я. Фрідман). 

Інші висловлюються за подання профілактичних рекомендацій в окремому 

документі (О.М. Моїсєєв, Д.П. Гуріна) з подальшим його направленням до 

ініціатора призначення дослідження або організації, яка може їх усунути з 

проханням повідомити СЕУ про вжиті заходи. 

Оскільки причини та умови, що сприяли кримінальному правопорушенню 

частково пов’язані з обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному 

провадженні, встановлювати їх сторона обвинувачення вправі шляхом проведення 

процесуальних дій, у тому числі й судової експертизи або їх комплексу. При цьому, 

слідчий вправі визнати будь-які встановлені факти – обставинами, що сприяли 

злочину на підставі та за результатом аналізу висновку експерта або підтримати 

обставини, що могли сприяти злочину та пропозиції, щодо їх усунення, встановлені 

експертом, що проводив відповідне судово-експертне дослідження. У другому 

випадку, обставини, що могли сприяти вчиненню злочину, встановлені під час 

проведення експертизи та пропозиції профілактичного характеру щодо можливості 

їх усунення, висловлені експертом, є єдиним цілим. А у зв’язку із тим, що названі 

обставини є результатом процесуальної діяльності експерта, вони мають бути 

відображені у висновку експерта. Інших процесуальних форм оформлення 
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результатів проведених досліджень так само, як обставин і рекомендацій 

профілактичного характеру, ніж у висновку експерта, який є процесуальним 

документом, законодавство України не передбачає. 

У висновку експерта, крім обґрунтованих відповідей на запитання, може 

міститися лише опис проведених досліджень, зроблені висновки, у тому числі, щодо 

фактів, що можуть мати відношення до обставин, що спряли злочину. В окремих 

випадках такі факти рекомендується оформляти в вигляді приміток до висновку або 

з тактичних міркувань взагалі не акцентувати на них у висновку, вказавши їх у 

супровідному листі. Інших відомостей, в тому числі оцінок правового змісту 

встановлених фактів, міститися не повинно, бо не є компетенцією експерта. 

На підставі аналізу пропозицій І.Я. Фрідмана, Н.І. Кліменко, О.М. Моїсєєва, 

Д.П. Гуріної та інших вчених, профілактичну діяльність судового експерта 

пропонуємо розглядати в якості єдиного комплексу заходів, що складається з 

наступних етапів: 

1) виявлення фактів, що можуть мати відношення до обставин, що сприяли 

злочину; 

2) обґрунтування висновків та розробка на їх основі профілактичних 

рекомендацій; 

3) впровадження профілактичних рекомендацій експерта; 

4) з’ясування ходу реалізації профілактичних пропозицій. Розглянемо їх 

детальніше. 

На етапі виявлення фактів, що можуть мати відношення до обставин, що 

сприяли злочину, судовий експерт з’ясовує експертні завдання, вивчає надані 

матеріали кримінального провадження та об’єкти дослідження, оцінює їх зміст з 

профілактичної точки зору. За необхідності, ознайомлюється з відповідними 

нормативними актами, методичними вказівками або матеріалами слідчої практики в 

цьому напрямі, на підставі вивчення яких формулює відповідні рекомендації 

профілактичного характеру.  

На наступному етапі експерт оцінює результати проведеного ним 

дослідження, формулює проміжні висновки щодо обставин, що могли сприяти 
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правопорушенню, наводить рекомендації щодо їх усунення. Профілактичні 

рекомендації, так само як і результати проведених досліджень та отримані 

відомості, що підтверджують доцільність вжиття профілактичних заходів 

фіксуються у висновку експерта [299, с. 259]. При цьому, вказані експертом 

профілактичні рекомендації мають відповідати таким вимогам: ґрунтуватися на 

фактичних матеріалах кримінального провадження; у разі потреби 

підтверджуватися експериментальними дослідженнями; бути прийнятними з 

економічної точки зору, реально здійсненими у конкретних умовах розвитку 

науково-технічного прогресу. 

Наступною дією є направлення висновку експерта ініціатору проведення 

дослідження, для впровадження отриманих результатів у практичну діяльність з 

проханням повідомити судово-експертну установу про вжиті заходи 

профілактичного характеру. Встановлені експертом відомості оцінюються та 

порівнюються з іншими наявними у кримінальному провадженні відомостями. Для 

цього КПК України передбачає можливість залучення та допиту експерта (ст. 356), 

що проводив дослідження або спеціаліста (ст. 360) для отримання додаткових даних 

або роз’яснень щодо окремих положень висновку, характеру та можливостей 

провадження запропонованих рекомендацій. Наприклад, допитаний в судовому 

засіданні експерт показав, що лізергінова кислота, яка використовувалася при 

виготовленні наркотичного засобу, не виготовляється в Україні, а могла бути 

завезена з території Російської Федерації [13]. Наведений факт був перевірений, 

інформація підтвердилася, завдяки чому було перекрито канал контрабандного 

постачання до України цієї речовини. 

У випадку визнання судом встановлених експертом фактів обставинами, що 

сприяли злочину та погодження запропонованих їм рекомендацій, суддя інформує 

керівника судово-експертної установи (експерта), де проводилася експертиза про те, 

наскільки корисними для запобігання кримінальним правопорушенням виявилися 

запропоновані рекомендації, та як саме вони використані. Подібна практика 

психологічно сприятиме прояву ініціативи експерта та поліпшенню ситуації у 

експертній профілактиці правопорушень. 
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Інший характер носить організація профілактичної роботи, коли обставини, 

що сприяли злочину, виявлені за результатом узагальнення та аналізу експертної 

практики. Вказаний напрям діяльності дозволяє отримати криміналістично-важливу 

інформацію про: 

- хімічні речовини та (або) лікарські засоби: 

а) які найчастіше використовуються при виготовленні наркотичних або 

психотропних речовин, їх аналогів (наприклад, медичний препарат «Трайфед», що 

містить у своєму складі псевдоефедрин гідрохлорид та інші); 

б) вплив яких на організм людини аналогічний дії особливо небезпечних 

психотропних речовин (наприклад, медичний препарат «Баклофен», відпускається 

без рецепту, зловживання яким може спричинити залежність або призвести до 

летальних наслідків); 

в) які за властивостями схожі із засобами, що чинять одурманюючий вплив на 

свідомість та використовуються у протиправних цілях. 

На основі отриманих відомостей можливо: 

1) запровадити дієвий механізм контролю за їх використанням (наприклад, 

встановити спеціальні обмеження на продаж, використання). Наприклад, Київським 

НДІСЕ на підставі аналізу матеріалів судово-біологічних та судово-хімічних 

досліджень і відомостей кримінальних проваджень по яких встановлені факти 

застосування протиасматичного препарату «Астмол» у якості одурманюючого 

засобу з наступним використанням безпорадного стану потерпілих для скоєння 

проти них злочинів, направлені до МОЗ України пропозиції щодо обмеження його 

продажу. Пропозиції були враховані та реалізовані у встановлені спеціального 

порядку відпуску з аптек вказаного препарату [292, с. 64-66]); 

2) вирішити питання про їх виключення з відповідної номенклатури. 

Інформувати населення про небезпеку зловживання такими засобами, а також 

підвищувати самовідповідальність осіб (лікарів, фармацевтів тощо); 

3) провести спеціальні негласні перевірки установ фармацевтичної галузі, 

закладів охорони здоров’я, інших місць виготовлення, зберігання або реалізації 

нарковмісних лікарських засобів, хімічних речовин з метою виявлення джерел і 
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перекриття каналів їх надходження до незаконного обігу; 

4) розробити систему спеціального маркування лікарських засобів, які 

містять у своєму складі наркотичні, психотропні або інші психоактивні компоненти 

та можуть використовуватися для їх виготовлення, з метою належного контролю за 

їх продажем (реалізацією); 

5) встановити додаткові обмеження на право придбання наркотичних, 

психотропних речовин, лікарських засобів, які вони містять: а) виключно за 

рецептом лікаря з його подальшим обов’язковим вилученням, що унеможливить 

повторне придбання; б) на чітко визначену партію по одному рецепту; в) з 

обов’язковим пред’явленням разом з рецептом документу, що посвідчує особу з 

фіксацією інформації про угоду у спеціальній базі даних; 

6) розробити спеціальні комп’ютерні програми із моніторингу та контролю за 

лікарськими засобами з можливостями: а) ідентифікації рецептурних бланків, що 

пред’являються при їх отриманні; б) контролю за реалізацією лікарських засобів, 

обмеження доступу до них сторонніх осіб; 

7) запровадити процедуру обов’язкової реєстрації та зберігання рецептурних 

бланків, за якими відпускаються лікарські засоби, які містять наркотичні 

компоненти для належного контролю за їх використанням; 

8) удосконалити механізм моніторингу за списанням та знищенням 

прострочених препаратів, які містять наркотичні речовини для недопущення 

зловживань на етапі їх утилізації та потрапляння до сфери незаконного обігу. 

Крім цього, задля підвищення ефективності експертної профілактики також 

вважаємо за необхідне: 

- забезпечити організацію спільної розробки пропозицій профілактичного 

характеру (наприклад, про застосування криміналістичних прийомів огляду в 

діяльності Департаменту протидії митним правопорушенням Державної фіскальної 

служби України); 

- вжити заходів щодо створення єдиної системи міжвідомчої взаємодії 

експертних установ та лабораторій правоохоронних органів та установ охорони 

здоров’я у сфері виявлення нових наркотичних засобів. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Метою залучення спеціаліста до участі у проведенні слідчих (розшукових) 

дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів є розширення практичних можливостей 

слідчого, прокурора, у тому числі, у питаннях, пов’язаних із встановленням 

обставин, що сприяли злочину. Встановлено, що такі факти ефективніше піддаються 

виявленню під час сприяння фахівців у провадженні окремих слідчих (розшукових) 

дій, судових експертиз та узагальненні експертної практики. Розглянуто можливості 

встановлення обставин, що могли сприяти злочину при проведенні слідчого огляду, 

обшуку, допиту. 

2. Наведено перелік обставин, на які слід обов’язково звертати увагу 

експерту при провадженні судових експертиз наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів з метою виявлення обставин, що могли сприяти злочинам. 

Доведено, що під час їх проведення експерт має можливість ідентифікувати 

наркотичний засіб, психотропу речовину або прекурсор; встановити властивості 

хімічних речовин, реагентів та сполук, які входять до їх складу; дані про способи, 

засоби та обладнання, використане для їх виготовлення; недоліки у технології 

виготовлення наркотичних, психотропних речовин або лікарських засобів та інші 

криміногенні факти, що могли сприяти злочину. Обгрунтовано, що судовий експерт 

на підставі отриманних під час дослідження відомостей у висновку може 

сформулювати рекомендації (за завданням слідчого, прокурора, за власною 

ініціативою або рекомендацією керівника СЕУ), щодо усунення обставин, які 

сприяли вчиненню злочину. 

3. Сформовано модель профілактичної діяльності судового експерта та 

комплекс заходів, вжиття яких сприятиме усуненню встановлених експертом 

обставин, що сприяли злочинам та профілактиці аналогічних кримінальних 

правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів. 



 210 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вирішено наукове завдання щодо комплексного висвітлення 

теоретичних основ та надання практичних рекомендацій стосовно оптимізації 

використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що відповідають 

вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Використання спеціальних знань реалізується шляхом залучення до 

процесу розслідування злочинів осіб, які володіють спеціальними знаннями та 

навичками, котрі складають основу відповідних спеціальностей та спеціалізацій. 

Спеціальні знання застосовуються відповідно до положень КПК України, відомчих 

нормативно-правових актів, на підставі криміналістичних рекомендацій. З огляду на 

це, обґрунтовано доцільність комплексного підходу до розгляду проблем теорії і 

практики використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів, які поєднують 

організаційно-тактичні та правові основи. 

2. Основними напрямами, за якими спеціаліст може надати консультації у 

кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, є: ознайомлення з сучасними 

можливостями дослідження речових доказів та слідів (наркотичних засобів); 

роз’яснення способів зберігання вилучених речових доказів; визначення НТЗ та 

профілю спеціалістів, залучення яких необхідно для роботи з окремими об’єктами в 

процесі проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій; ознайомлення 

із особливостями застосування конкретних НТЗ та прийомів; викладення правил та 

техніки отримання зразків для експертиз; сприяння в призначенні судової 

експертизи та об’єктивній оцінці експертного висновку тощо. 

3. Ефективність розслідування кримінальних проваджень про злочини у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

залежить від чіткої організації техніко-криміналістичного та судово-експертного 

забезпечення розслідування таких злочинів. 

Важливим пізнавальним інструментом у розслідуванні та запобіганні даних 
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злочинів є криміналістична характеристика. Вона включає інформацію, в якій 

визначена діяльність як органів досудового розслідування зі збору, перевірки, 

оцінки доказів з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, так і 

підрозділів й окремих осіб, які залучаються з метою техніко-криміналістичного та 

судово-експертного забезпечення даного процесу. 

Прогностичне значення ознак елементів криміналістичної характеристики 

злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів полягає в можливості використання одержаних даних при: а) обранні 

відповідних форм та видів спеціальних знань, структуруванні з урахуванням 

сукупності прийомів, методів та засобів дослідження предмету злочину та інших 

обставин злочинної події, націленого на комплексне використання слідів, речових 

доказів під час виявлення, розслідування та запобігання злочинів розглядуваної 

категорії; б) розробці програм дій спеціалістів під час їх участі у проведенні 

окремих слідчих (розшукових) дій з метою встановлення всіх обставин злочину. 

4. Встановлено, що способи вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів є повноструктурними й 

залежно від мети обігу можуть виражатись у таких діях як: посів або вирощування 

снотворного маку чи конопель, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, 

пересилання, придбання, збут, контрабанда, викрадення або вимагання наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів тощо. 

Типові сліди злочинів, вчинених у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, можуть бути розподілені на: 

матеріальні сліди (сліди-відображення (рук, взуття, транспортних засобів), сліди-

речовини (біологічного походження (крові, поту, слини); хімічних речовин, готових 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 

нашарувань наркотичних засобів на елементах обстановки та знаряддях 

виготовлення тощо), сліди-предмети та документи), ідеальні та електронні цифрові 

сліди (у файловій системі персонального комп’ютера, на носіях інформації, у 

пам’яті Інтернет-месенджерів, листуванні у соціальних мережах). Кількість слідів, їх 

інформативність, види та місця локалізації прямо залежать і можуть змінюватися 
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залежно від рівня структурної організації взаємодіючих систем. 

5. З метою підвищення ефективності провадження окремих слідчих 

(розшукових) дій у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: 

- запропоновано залучати до їх проведення спеціалістів різного профілю 

(фаху) на постійній основі; 

- розроблено зразок уніфікованої карти-додатку до протоколу слідчої 

(розшукової) дії, призначеної для фіксування результатів участі спеціаліста при 

проведенні слідчих (розшукових) дій; 

- розроблено типовий алгоритм дій та визначено завдання спеціалістів 

(групи спеціалістів) у галузі криміналістичної техніки, хімії, рослинництва та інших, 

залучених до участі в проведенні окремих слідчих (розшукових) дій. 

6. Визначено типовий комплекс судових експертиз, які доцільно призначати для 

встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях 

про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів, який включає: 1) судові експертизи для визначення предмета 

злочину (наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів; 

сильнодіючих і отруйних речовин; біологічна (в частині дослідження нарковмісних 

рослин); 2) судові експертизи, пов’язані з дослідженням особи підозрюваного 

(судово-медична; психіатрична; психологічна, комплексна психолого-психіатрична, 

медико-психологічна та ін.); 3) судові експертизи, пов’язані з дослідженням слідів, 

утворених у результаті взаємодії матеріальних тіл будь-якої фізичної природи 

(криміналістичні дослідження (трасологічні: дактилоскопічна, слідів взуття, 

транспортних засобів; встановлення цілого за частинами), технічна експертиза 

документів, почеркознавча та ін.); біологічна; ґрунтознавча; одорологічна; 

комп’ютерно-технічна та ін.). 

7. Конкретизовано місце та роль спеціальних знань у встановленні причин і 

умов учинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів. 

З цією метою під час огляду місця події та обшуку спеціаліст звертає увагу 
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слідчого на ознаки, що характеризують технічну складову підготовки, вчинення й 

приховування злочинів; предмети, документи, сліди, які мають відношення до події, 

що розслідується та обставини їх приховування; пояснюють механізм злочину; 

містять відомості про причетних до злочину осіб; можуть бути використані під час 

встановлення причин і умов, що сприяли злочину та вжиття заходів щодо усунення 

виявлених криміногенних чинників. 

Під час допиту, спеціаліст сприяє слідчому в уточненні встановлених у 

кримінальному провадженні відомостей, виявленні прихованих обставин, що мають 

криміногенний характер та їх перевірці (обставин, які сприяли реалізації злочинного 

наміру; характеризують дії злочинця; пояснюють факт досягнення підозрюваним 

певного рівня знань та навичок для скоєння злочину; допитувана особа приховує, 

прагнучи завадити встановленню фактів, що сприяли вчиненню злочину). 

Доведено, що в процесі проведення експертиз судовий експерт встановлює 

факти, аналіз яких вказує на умови скоєння аналогічних злочинів або пояснює 

причини їх вчинення (наприклад, відомості про токсичність окремих речовин, їх 

незаконне отримання; появу нових структурних аналогів психоактивних речовин, 

що викликають залежність; факти протиправного використання сертифікованого 

обладнання для виготовлення, фасування наркотичних засобів тощо). На підставі 

отриманих даних, встановлюються схеми та канали надходження наркотичних 

засобів у незаконний обіг, вживаються заходи щодо посилення контролю за їх 

виробництвом, умовами зберігання, відпуску, обмежується їх обіг тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Законодавчо-правові та нормативні документи 

1. Вирок Артемівського районного суду м. Луганська від 25.02.2014 № 

4355/702/14-к. 

2. Вирок Барського районного суду Вінницької області від 09.06.2011 р. № 1-

109 / 2011 р. 

3. Висновок експерта від 16.09.2013 №5028/12, 5183/15, 5184/05 Донецький 

НДІСЕ. 

4. Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII «Про судову експертизу» [Текст] 

// Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 28. – ст. 232. 

5. Закон України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, 

психотропні речовини і прекурсори» [Текст] // Відомості Верховної Ради України 

(ВВР). – 1995. – № 10. – ст.60. 

6. Закон України від 08.07.1999 № 863-XIV «Про обіг в Україні наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України: офіц. веб-сайт – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/863-14. 

7. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 

28.06.1996 р [Текст]. – К.: Юрінком, 1996. – 80 с. 

8. Кримінальне провадження № 01125278546754 Золотоніський РВ ГУМВС 

України в Черкаській області. 

9. Кримінальне провадження № 0352789807686 Олександрівський МВ 

ГУМВС України в Кіровоградській області. 

10. Кримінальне провадження № 121739087981211 СВ ЛМУ УМВС України в 

Луганській області. 

11. Кримінальне провадження № 180213238976340462 Буринський РВ УМВС 

України в Сумській області. 

12. Кримінальне провадження № 180614101176094653 Київський РВ ДМУ 

ГУМВС України в Донецькій області. 

13. Кримінальне провадження № 21892308045977563 Ворошилівський РВ 

ДМУ ГУМВС України в Донецькій області. 

14. Кримінальне провадження № 43243180110000125 Слов’янський МВ 



 215 

ГУМВС України в Донецької області. 

15. Кримінальне провадження № 42013080230000999 СО УСБ України в 

Донецькій області. 

16. Кримінальне провадження № 12015040650001100 Жовтневий РВ ГУМВС 

України Дніпропетровській обл. 

17. Кримінальне провадження № 12015200390000046 Конотопський МВ 

УМВС України в Сумській обл. 

18. Кримінальний кодекс України : зі змінами та доповненнями станом на 25 

лютого 2014 року. – Х.: ООО «Одисей», 2014. – 232 с. 

19. Кримінальний процесуальний кодекс України : чинне законодавство зі 

змін. та допов. станом на 14 трав. 2014 р. : (відповідає офіц. текстові). – К. : Центр 

учбов. л-ри, 2014. – 236 с. 

20. Наказ Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ 

України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України 

№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 р. «Про організацію проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у 

кримінальному провадженні» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. 

веб-сайт – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/v0114900. 

21. Наказ МВС України від 03.11.2015 № 1343 «Про затвердження Положення 

про Експертну службу Міністерства внутрішніх справ України» [Електронний 

ресурс] // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1390-15. 

22. Наказ МВС України від 03.11.2015 № 1339 «Про затвердження Інструкції 

про порядок залучення працівників органів досудового розслідування поліції та 

Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України як спеціалістів для 

участі в проведенні огляду місця події» [Електронний ресурс] // Верховна Рада 

України: офіц. веб-сайт – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1392-

15#n14. 

23. Наказ МВС України від 14.08.2012 № 700 «Про затвердження Інструкції 

про організацію взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 

підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні 



 216 

кримінальних правопорушень» [Електронний ресурс] // Ліга Закон: офіційний 

правовий портал України. – Режим доступу: http: // search.ligazakon. 

ua/l_doc2.nsf/link1/MVS391.html. 

24. Наказ МВС України від 15.12.2011 № 925 «Про затвердження Положення 

про екзаменаційні комісії та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ 

та їх позбавлення права участі як спеціалістів у проведенні слідчих дій і оперативно-

розшукових заходів» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіц. веб-сайт 

– Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0047-12. 

25. Наказ Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 р. № 53/5 «Про 

затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень» [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України: офіц. веб-сайт – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98. 

26. Наказ Міністерства Юстиції України від 30.07.2010 № 1722/5 «Про 

затвердження переліків рекомендованої науково-технічної та довідкової літератури, 

що використовується під час проведення судових експертиз» (зі змінами, внесеними 

Наказом Міністерства юстиції від 11.11.2014 № 1888/ [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України: офіц. веб-сайт – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1722323-10. 

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 6.05.2000 № 770 «Про 

затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіц. веб-сайт – Режим доступу: 

http: // zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000%D0. 

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2013 № 735-р «Про 

схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року» 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України: офіц. веб-сайт – Режим доступу: 

http: // zakon2. rada. gov.ua / laws / show /735-2013-%D1%80/print1382725041795906. 

29. Постанова Пленуму Пленум Верховного Суду України від 26.04.2002 № 4 

«Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів» (зі змінами, внесеними 

постановою від 18.12.2009 № 16. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/770-2000%D0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/735-2013-%D1%80/print1382725041795906


 217 

www.scourt. gov. ua/clients/vs.nsf. 

30. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 534-р «Про 

затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення системи 

моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин і прекурсорів [Електронний ресурс] // Верховна Рада 

України : офіц. веб-сайт – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/534-

2012-%D1%80. 

31. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 р. № 1193-р 

«Про схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України : офіц. веб-сайт – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1193-2011-%D1%80 

Монографії, навчальні посібники, статті 

32. Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / 

Т. В. Аверьянова. – М. : Норма, 2009. – 480 с. 

33. Аксельруд Г. А. Экстрагирование (система твердое тело–жидкость) / 

Г. А. Аксельруд, В. М. Лысянский. – Львов, 1974. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http: www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2323/ekstrakciya 

34. Алексеев С. Г. Правовой статус сведущих лиц в судопроизводстве США и 

Канады / С. Г. Алексеев, Б. А. Лукичев // Общество и право. – 2011. – № 2 (34). – С. 

270-272. 

35. Алексеев С. Г. Сведущие лица в странах англосаксонской правовой 

системы / С. Г. Алексеев, Б. А. Лукичев // Современные тенденции развития 

криминалистики и судебной экспертизы в России и Украине: материалы межд. 

науч.-практ. конф. в рамках проекта «Российско-украинские криминалистические 

чтения на Слобожанщине» в 2 т. / Под ред. И. М. Комарова. – Белгород, 2011. – Т. II. 

– С. 9-12. 

36. Аубакиров А. Ф. О методике экспертного анализа отдельных видов 

преступлений / А. Ф. Аубакиров, С. Ф. Бычкова // Сб. науч. тр. КазНИИСЭ 

«Теоретические и практические вопросы судебной экспертизы». – Вып. 2. – Алматы, 

1993. – С. 27-31. 



 218 

37. Ахмедова Р. К. Использование метода ВЭЖХ-МС для анализа 

наркотических средств и психотропных веществ / Р. К. Ахмедова, Н. В. Кораблева, 

М. У. Абдуллаева // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник 

наукових праць. Вип. 13 / ред. кол. : М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. 

Головченко та ін. – Харків : Право, 2013. – С. 305-312. 

38. Барам Г. И. Качественный и количественный состав опия как уникальная 

характеристика его партии / Г. И. Барам, С. С. Барсегян // Наркология. – 2007. – № 1. 

– С. 24-27. 

39. Башта І. Удосконалення організації, оперативно-розшукової діяльності 

щодо виявлення злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів / 

І. Башта // Національний юридичний журнал: Теорія і практика. – 2014. – № 1. – С. 

203-207. 

40. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – 2-е изд., 

доп. – М. : Мегатрон ХХI, 2000. – 334 с. 

41. Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов / Р. С. Белкин. 

– 3-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 837 с. 

42. Беляева Л. И. Возможности судебно-ботанической экспертизы / 

Л. И. Беляева // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. – Хабаровск, 

2003. - № 6. – С. 128-131. 

43. Бірюков В. В. Інформаційно-довідкове забезпечення досудового 

розслідування кримінальних правопорушень : підручник / В. В. Бірюков, 

В. Г. Хахановський, В. С. Бондар та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 

368 с. 

44. Блауберг И. В. Становление и сущность системного подхода / 

И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М. : Изд-во «Наука», 1973. – 270 с. 

45. Бобовкин М. В. Рецензирование заключения эксперта как форма 

консультативной деятельности специалиста: проблемы теории и практики / 

М. В. Бобовкин, С. В. Волкова // Учёные-криминалисты и их роль в 

совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: Матер. Вузов. 

юбил. науч.-практ. конф. (к 85-летию со дня рождения Р.С. Белкина): в 2-х ч. Ч. 1 – 



 219 

М. : Академия управления МВД России, 2007. – С. 292-297. 

46. Бобырев В. Г. О классификационной конструкции производных 

наркотических средств и психотропных веществ / В. Г. Бобырев // Судебная 

экспертиза. – Волгоград: ВА МВД России, 2015. – № 1 (41). – С. 58-60. 

47. Бобырев В. Г. Применение хроматографии в судопроизводстве: учебное 

пособие / В. Г. Бобырев. – Волгоград: изд-во ВолГУ, 2005. – 68 с. 

48. Бодров Н. Ф. Использование специальных знаний при расследовании 

взяточничества и других проявлений коррупции в сфере образования : автореф. дис. 

канд. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность» / Н. Ф. Бодров. – Москва, 2013. 

– 24 с. 

49. Бондар В. С. Процесуальний статус спеціаліста за новим кримінальним 

процесуальним кодексом України Актуальні проблеми в діяльності правоохоронних 

органів / В. С. Бондар, М. В. Кривонос // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка: 

Науково-теоретичний журнал. Спец. Вип. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2013. – № 3. – 

С. 328-334. 

50. Бордюгов Л. Г. История появления и становления процессуальной фигуры 

«сведущее лицо» / Л. Г. Бордюгов // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: зб наук. пр. – Харків : НДІСЕ ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса. – 

2013. – Вип. 13. – С. 241–250. 

51. Бордюгов Л. Г. Применение и использование специальных знаний в 

уголовном процессе Украины / Л. Г. Бордюгов // Теорія та практика судової 

експертизи і криміналістики. – Харків: Право, 2014. – Вип. 14. – С. 174-183. 

52. Бордюгов Л. Г. Комплексна експертиза в процесуальному законодавстві 

України: гносеологічні та процесуальні розбіжності / Л. Г. Бордюгов // Актуальні 

питання судової експертизи та криміналістики: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої 80-річчю створення Харківського науково-

дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 7-8 

листопада 2013 року). – Харків : Право, 2013. – С. 5-6. 

53. Бордюгов Л. Г. Носители специальных знаний и проблемы их 



 220 

использования в уголовном производстве / Л. Г. Бордюгов // Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний 

випуск № 1. – 2014. – С. 68-73. 

54. Бордюгов Л. Г. Профілактика екологічних правопорушень у вугільній 

промисловості як функція судово-екологічної експертизи / Л. Г. Бордюгов // 

Криміналістичний вісник. – 2010. – № 2 (14). – С. 47-54. 

55. Брон А.Н. Дослідження особливо небезпечного наркотичного засобу 

дезоморфіну методом газової хроматографії з мас-селективним детектуванням: 

метод.  лист / А.Н. Брон, Н.Є. Зав'ялова, О.С. Зав'ялов. – К. : ДНДЕКЦ МВС 

України, 2013. – 13 с. 

56. Букін М. П. Деякі проблеми регламентації проведення судових експертиз у 

кримінальному провадженні / М. П. Букін // Актуальні питання судової експертизи 

та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 80-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту 

судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада 2013 року). 

– Харків : Право, 2013. – С. 6-7. 

57. Буряк В. Ю. Експертиза наркотичних речовин : навчальний посібник / 

В. Ю. Буряк, Ю. І. Геваза, О. П. Замошець. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. – 

305 с. 

58. Бычкова С. Ф. Судебная экспертиза: научные, организационно-правовые и 

методические вопросы : учеб. пособие / С. Ф. Бычкова. – Алматы: Аркаим, 2002. – 

431 с. 

59. Вандер М. Б. Использование микрочастиц при расследовании 

преступлений / М. Б. Вандер. – СПб., 2001. – 224 с. 

60. Варфоломеева Т. В. Получение сведений о фактах с помощью 

производных вещественных доказательств / Т. В. Варфоломеева // Криминалистика 

и судебная экспертиза. – 1982. – № 25. – С. 57-64. 

61. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / 

Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – С. 1728 с. 

62. Вельш П. Г. Особенности применения специальных знаний при раскрытии 



 221 

и расследовании преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав 

: автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, 

криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» / П. Г. Вельш. – Владимир, 

2012. – 22 с. 

63. Веренич И. В. Использование специальных знаний в процессе 

расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации 

зданий и сооружений : автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный 

процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» / И. В. Веренич. – 

Москва, 2010. – 27 с. 

64. Весельський В. К. Сучасні проблеми допиту (процесуальні, організаційні і 

тактичні аспекти) : монографія / В. К. Весельський. – Київ: НВТ «Правник» – 

НАВСУ, 1999. – 126 с. 

65. Винберг А. И. К вопросу об основах криминалистической техники как 

разделе науки советской криминалистики / А. И. Винберг // Правоведение. – 1967. – 

№ 1. – С. 90-94. 

66. Вовчанська О. А. Розслідування незаконного перевезення наркотичних 

засобів залізничним транспортом: дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук за 

спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, 

оперативно-розшукова діяльність» / О. А. Вовчанська. – Дніпропетровськ, 2014. – 

202 с. 

67. Волкова С. А. Идентификация конопли посевной и табака настоящего 

стоматографическим методом / С. А. Волкова, И. В. Соколенко // Судебная 

экспертиза. – 2009. – № 4. – С. 45-51. 

68. Волкова С. С. Структура геоинформационного мониторинга районов 

распространения наркотикосодержащих растений / С. С. Волкова, С. С. Карпухин // 

Геодезия и картография. – 2011. - №2. – С. 29-34. 

69. Волкова С. С. Экспертная оценка прогнозируемого произрастания 

наркосодержащих растений в ГИС «Наркотики» / С. С. Волкова, С. С. Карпухин // 

Геодезия и картография. – 2011. - №11. – С. 42-46. 

70. Волкова А. Э. Информационно-справочные учеты: теория, организация, 



 222 

использование : монография / А. Э. Волкова, Э. А. Разумов. – Суммы: ИПП «Мрія», 

2013. – 344 с. 

71. Волынский А. Ф. Судебно-экспертная и технико-криминалистическая – 

разные виды деятельности / А. Ф. Волынский, С. С. Чегодаев, В. Ю. Ткач // 

Известия Тульского государственного университета. Юридические науки. – 2013. – 

№ 2. – С. 22-30. 

72. Волынский А. Ф. Судебно-экспертная и технико-криминалистическая 

виды деятельности: современное состояние, перспективы совершенствования / 

А. Ф. Волынский // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: 

сборник научно-практических трудов / Под ред. А. И. Бастрыкина. Выпуск 3. – М. : 

Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. – С. 118-123. 

73. Волынский А. Ф. Судебно-экспертный и технико-криминалистический 

виды деятельности: общее и особенное / А. Ф. Волынский // Общество и право. – 

2013. – № 1 (43). – С. 201-204. 

74. Волынский В. А. Криминалистическая техника: наука – техника – 

общество – человек / В. А. Волынский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 311 с. 

75. Гаврилин Ю. В. Криминалистика в понятиях и терминах : учебное пособие 

/ Ю. В. Гаврилин, А. Ю. Головин, И. В. Тишутина. – М. : Книжный мир, 2006. – 

384с. 

76. Гайнельзянова В. Р. Использование специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств : автореф. дис. канд. юрид. наук: спец. 

12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная 

деятельность» / В. Р. Гайнельзянова. – Челябинск, 2012. – 26 с. 

77. Гогов Р. А. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными 

группами : дис… на соискат. уч. степ. кандид. юрид. наук: спец 12.00.09 

«Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-

розыскная деятельность» / Р. А. Гогов. – Москва, 2010. – 256 с. 

78. Голикова Т. Д. Новеллы уголовно-процессуальной регламентации 



 223 

судебной экспертизы в Украине / Т. Д. Голикова, В. П. Колонюк, Ю. Б. Форис // 

Восток-Запад: партнерство в судебной экспертизе. Актуальные вопросы теории и 

практики судебной экспертизы: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (г. Алматы, 6 

ноября 2014 г.). – Астана, 2014. – С. 107-108. 

79. Головин А. Ю. Криминалистические системы и классификации: вопросы 

практичного применения / А. Ю. Головин // Вестник ТулГУ. Юридические науки. – 

2014. – № 1. – С. 3-11. 

80. Гончаренко В. Г. Організаційні та правові проблеми судової експертизи в 

Україні / В. Г. Гончаренко // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 1. – 

С. 1-5. 

81. Гончаренко В. Г. Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми 

використання в доказуванні / В. Г. Гончаренко, В. В. Курдюков, К. В. Легких // 

Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – № 9. – С. 21-43. 

82. Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук 

в уголовном судопроизводстве (Методологические вопросы) / В. И. Гончаренко. – 

Киев: Вища шк., 1980. – 160 с. 

83. Гора І. В. Залучення спеціаліста й експерта адвокатом за кримінальним 

процесуальним кодексом України / І. В. Гора // Вісник Академії адвокатури 

України. – 2013. – № 1 (26). – С. 156-162. 

84. Гора І. В. Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному 

судочинстві України / І. В. Гора // Юридичний часопис Національної академії 

внутрішніх справ. – 2013. – № 1. – С. 209-214. 

85. Горелов Н. А. Методология научных исследований : учебник / 

Н. А. Горелов, Д. В. Круглов. – М. : Изд-во. Юрайт, 2015. – 290 с. 

86. Грамович Г. И. Криминалистическая техника (научные, правовые, 

методологические, организационные основы) : моногр. / Г. И. Грамович. – Минск: 

Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 214 с. 

87. Грамович Г. И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и 

расследовании преступлений : учеб. пособие / Г. И. Грамович. – Минск : Минская 

школа МВД СССР, 1987. – 65 с. 



 224 

88. Григорьев О. Г. Особенности расследования преступлений, связанных с 

незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов : 

учебно-практическое пособие / О. Г. Григорьев, Н. В. Кривощеков. – Тюмень: 

Тюменский юридический институт МВД России, 2010. – 104 с. 

89. Гришина Е. П. Сведущие лица в российском уголовном судопроизводстве: 

теоретические проблемы доказывания и правоприменительная практика : 

монография / Е. П. Гришина; под ред. А. М. Кустова. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 

272 с. 

90. Гуменна Н. В. Теоретичні та практичні проблеми розшукової діяльності 

слідчого : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 

«Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова 

діяльність» / Н. В. Гуменна. – Львів, 2015. – 240 с. 

91. Гуріна Д. П. Експертна профілактика: поняття, види та форми / 

Д. П. Гуріна // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю створення 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. 

Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада 2013 року). – Харків : Право, 2013. – С. 11-12. 

92. Гуріна Д. П. Експертна профілактика: форми реалізації та способи фіксації 

/ Д. П. Гуріна // Вісник академії адвокатури. – 2009. –  

№ 1(14). – С. 146-151. 

93. Гуріна Д. П. Завдання експертної профілактики / Д. П. Гуріна // Актуальні 

проблеми держави і права, 2008. – Вип. 44. – С. 233-236. 

94. Густов Г. А. Моделирование в работе следователя : учебное пособие / 

Г. А. Густов. – Ленинград, 1988. – 176 с. 

95. Давидюк П. П. Міжвідомча методика дослідження наркотичних засобів з 

рослин конопель та маку снотворного : методичний посібник / П. П. Давидюк, 

В. В. Вартузов, О. О. Посільський та ін. – К., 2009. – 78 с. 

96. Даньшина К. М. Дослідження наркотичних, сильнодіючих, отруйних, 

лікарських засобів та психотропних речовин в алкогольних і безалкогольних напоях 

методом тонкошарової хроматографії із застосуванням скринінгу / К.М. Даньшина // 



 225 

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. 

Вип. 13 / ред. кол. : М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Харків 

: Право, 2013. – С. 318-323. 

97. Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов 

внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в 

раскрытии и расследовании преступлений : учебное пособие / В. А. Ивашков, 

М. Н. Овсянникова, Л. И. Слепнева и др.; под ред. В. А. Снеткова. – М. : Экспертно-

криминалистический центр МВД России, 1996. – 104 с. 

98. Діяльність підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків з 

виявлення та ліквідації підпільних нарколабораторій : посібник / М. С. Хруппа, 

Д. Й. Никифорчук, В. А. Семенюк та ін.; за заг. ред. М. С. Хруппи. – К. : НАВСУ, 

2004. – 192 с. 

99. Довгань А. А. З досвіду роботи Нідерландського експертно-

криміналістичного інституту / А. А. Довгань // Експертно-криміналістичне 

забезпечення розкриття та розслідування злочинів: практика, досвід, проблеми / за 

заг. ред. І. П. Красюка. – К. : Державний науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України, 2010. – Вип. 17. – С. 25-30. 

100. Дослідження амфетаміну та метамфетаміну методом хроматомас-

спектрометрії: метод. реком. / П.П. Давидюк, В.В. Вартузов., С.В. Шкурдода та ін. – 

К. : ДНДЕКЦ, 2010. – 20 с. 

101. Дослідження наркотиків, поширених на території України : метод. 

рекомендації / С. О. Шимановський, В. Т. Машкін, О. П. Замошець, І. В. Семенова. – 

К. : ДНДЕКЦ, 1997. – 92 с. 

102. Дослідження синтетичних каннабіноїдів: метод. рек. / В.В.Вартузов,  

О.М. Барікова, О.О. Поліській, С.А. Дуброва. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2011. – 

22 с. 

103. Духовской  М. В. Русский уголовный процесс / М. В. Духовский. – М., 

1908. – 448 с. 

104. Експертизи у судовій практиці : наук.-практ. посіб. / За заг. ред. 

В. Г. Гончаренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с. 



 226 

105. Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування 

злочинів: практика, досвід, проблеми / за заг. ред. О.А. Федотова. – К. : Державний 

науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 2015. – Вип. 

28. – 47 с. 

106. Еремин С. К. Анализ наркотических средств / С. К. Еремин, 

Б. Н. Изотов, Н. В. Веселовская. – М. : Мысль, 1993. – 45 с. 

107. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

cловообразовательный / Т. Ф. Ефремова // Електронний ресурс. – режим доступу: 

www.efremova.info/word/spetsializirovannyj.html. 

108. Єфремова І. О. Щодо деяких способів вчинення злочинів у сфері 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів / І. О. Єфремова // Сучасні проблеми криміналістики: Матер. 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня 

народження д.ю.н., проф. В. П. Колмакова (27-28 вересня 2013 року, м. Одеса) / 

упоряд.: В. В. Тіщенко, О. П. Ващук. – Одеса: Юридична література, 2013. – С. 121-

123. 

109. Єштокін В.І. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин 

та прекурсорів з використанням спектроденситометра "TLC SCANNER": метод. 

реком. / В.І. Єштокін, Ю.В. Ковра. – К. : ДНДЕКЦ, 2008. – 19 с. 

110. Журавель В. А. Стан та перспективи експертної профілактики / 

В. А. Журавель // Актуальні питання судової експертизи та криміналістики: Збірник 

матеріалів засідання «круглого столу», присвяченого 85-річчю створення 

Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. 

М. С. Бокаріуса (11–12 листопада 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 36-40. 

111. Журавель В. Криміналістична характеристика злочинів: реальність чи 

ілюзія? / В. Журавель // Правничий часопис Донецького університету. – 2001. – № 

1(25). – С. 193–204. 

112. Журавель В. А. Залучення експерта: процесуальні та організаційні 

проблеми / В. А. Журавель // Вісник Луганського державного університету 

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск № 1. – 2014. – С. 15-20. 



 227 

113. Журавель В. А. Проблеми експертного провадження в кримінальному 

судочинстві / В. А. Журавель // Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 80-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту 

судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада 2013 року). 

– Харків : Право, 2013. – С. 14-15. 

114. Журавель В. А. Проблеми організації досудового розслідування в 

контексті положень чинного Кримінального процесуального кодексу України / 

В. А. Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: збірник 

наукових праць. Вип. 14 / ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, 

Л. М. Головченко та ін. – Харків : Право, 2014. – С. 16-25. 

115. Журавель В. А. Профілактичні заходи слідчого в структурі окремої 

криміналістичної методики розслідування злочинів / В. А. Журавель // Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики. – Випуск 11. – 2011. – С. 24-31. 

116. Журавель В. Сучасні концепції формування окремих криміналістичних 

методик розслідування злочинів / В. Журавель // Вісник Академії правових наук 

України. – Харків : Право, 2007. – Вип. 2 (49). – С. 177-186. 

117. Журавель В. А. Криміналістичні методики: сучасні наукові концепції : 

монографія / В. А. Журавель. – Харків : Вид. агенція «Апостіль», 2012. – 304 с. 

118. Зав’ялов С. М. Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та 

використання у боротьбі зі злочинністю : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 

наук: 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза» / 

С. М. Зав’ялов. − К., 2005. – 232 с. 

119. Зайцева Е. А. Концепция развития института судебной экспертизы в 

условиях состязательного уголовного судопроизводства : монография / 

Е. А. Зайцева. – М. : Издательство «Юрлитинформ», 2010. – 424 с. 

120. Зайцева Е. А. Применение специальных познаний в уголовном 

судопроизводстве : учебное пособие / Е. А. Зайцева. – Волгоград: ВА МВД России, 

2005. – 148 с. 

121. Замошець О. П. Можливості криміналістичного дослідження 



 228 

амфетамінів та їх похідних : метод. посіб. / О. П. Замошець, Б. М. Жук. – К. : 

ДНДЕКЦ МВС України, 2003. – 22 с. 

122. Зарубіна М. В. Дослідження метадону фізико-хімічними методами / 

Зарубіна М. В., Даньшина К. М. // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: збірник наукових праць. – Вип. 10 / М-во юстиції України, 

Харківський НДІ судових експертиз ім. М. С. Бокаріуса, Нац. юридична акад. – 

Харків : Право, 2010. – С. 410-416. 

123. Зеленецкий В. С. Судебная экспертиза наркотических средств 

самодельного изготовления. Предупреждение экспертных ошибок : метод. пособ. / 

В. С. Зеленецкий. – М. : ВНИИСЭ, 1990. – 97 с. 

124. Зернов С. И. Технико-криминалистическое обеспечение расследования 

преступлений, сопряженных с пожарами : учебное пособие / С. И. Зернов.  М. : 

ЭКЦ МВД России, 1996.  128 с. 

125. Зинин А. М. Участие специалиста в процессуальных действиях : 

учебник / А. М. Зинин. – Москва: «Проспект», 2014. – 254 с. 

126. Зотчев В. А. Судебная фотография и видеозапись : учебник / 

А. В. Зотчев, В. Г. Булгаков, А. А. Курин. – Волгоград: ВА МВД России, 2006. – 816 

с. 

127. Зубова Н. О. Зразки для експертного дослідження: порядок отримання та 

основні вимоги / Н. О. Зубова // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: Збірник наукових праць / Харківський науково-дослідний інститут 

судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса: Національна юридична академія 

України імені Ярослава Мудрого; Ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, 

Л.М. Головченко та ін. – Харків : Право, 2013. – № 13. – С. 259-265. 

128. Зуйков Г. Г. Выявление в процессе расследования причин и условий, 

способствующих совершению преступления, и принятие мер к их устранению : 

пособие для слушателей Высшей школы / Зуйков Г. Г. – М.: Изд-во НИ и РИО ВШ 

МООП РСФСР, 1964. – 68 с. 

129. Иванова Е. В. Использование специальных знаний при выявлении и 

расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами: 



 229 

теория и практика : дисс. ... доктора. юрид. наук: спец. 12.00.12 «Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» / 

Е. В. Иванова. – Москва, 2014. – 472 с. 

130. Иванова Е. В. Специальные знания о наркотических средствах в 

судопроизводстве России : монография / Е. В. Иванова. – М. : Издательство 

«Юрлитинформ», 2009. – 352 с. 

131. Иванова Е. В. Расследование преступлений, совершенных с 

использованием веществ, опасных для здоровья : монография / Е. В. Иванова. – М. : 

Юрлитинформ, 2012. – 440 с. 

132. Ищенко П. П. Специалист в следственных действиях (уголовно-

процессуальный и криминалистический аспекты) / П. П. Ищенко. – М. : 

«Юридическая литература», 1990 – 158 с. 

133. Іщенко А. В. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування 

злочинів : курс лекцій / А. В. Іщенко, В. К. Весельський, В. С. Кузьмічов та ін. – К. : 

ХмЦНП, 2011. – 178 с. 

134. Калекин Р. А. Дифференциация производных бензамидов с 

использованием ИК-спектроскопии / Р. А. Калекин, Е. М. Саломатин, В.А. Калекина 

// Судебная экспертиза. – 2009. – № 4. – С. 33-38. 

135. Калугин С. С. Тактические операции поиска наркотических веществ в 

строениях и транспортных средствах : дис. на соискание науч. степени канд. юрид. 

наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность» / С. С. Калугин. – Ижевск, 2004. – 242 с. 

136. Карлов В. Я. Использование криминалистической техники в 

расследовании преступлений : научно-практическое пособие / В. Я. Карлов. – М., 

2006. – 192 с. 

137. Карпухин С. С. Использование ГИС в мониторинге районов 

прогнозируемого произрастания растений, содержащих наркотические вещества / 

С. С. Карпухин, С. С. Волкова // Научное обеспечение агропромышленного 

комплекса Поволжья и сопредельных территорий / материалы научной 

конференции, посвящённой 100-летию Пензенского научно-исследовательского 



 230 

института сельского хозяйства (г. Пенза. 30 июня – 3 июля 2009 г.). – Пенза: РИО 

ПГСХА.2009. – С. 20-26. 

138. Керимов Д. А. Сознание, правосознание и интеллектуальность / 

Д. А. Керимов // Право и образование. – М., 2000, № 5. – С. 47-53. 

139. Клевцов В. В. Использование специальных знаний при расследовании 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ : монография / В. В. Клевцов, С. А. Тишков. – Орел: ОрЮИ 

МВД России, 2012. – 158 с. 

140. Клименко И. И. Проблемы расследования и предупреждения 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : учебное 

пособие / И. И. Клименко. – Барнаул, 2002. – 132 с. 

141. Клименко Н. І. Експертна профілактика / Н. І. Клименко, 

Н. А. Комісарова // Криміналістичний вісник. – 2007. – № 1(7). – С. 51-56. 

142. Клименко Н. І. Судова експертологія: курс лекцій : навч. посіб. для студ. 

юрид. спец. вищ. навч. закл. / Н. І. Клименко. – К. : Видавничій дім «Ін Юре, 2007. – 

528 с. 

143. Коберник С. Д. Совершенствование следственной тактики 

следственного осмотра с участием группы специалистов / С. Д. Коберник, 

М. Я. Сегай, В. К. Стринжа // Криминалистика и судебная экспертиза: 

республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических 

работ. – К. : «Вища школа», 1986. – № 33. – С. 33-39. 

144. Коваленко В. В. Використання спеціальних знань при проведенні 

негласних слідчих (розшукових) дій / В. В. Коваленко, М. О. Яковенко // Вісник 

Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 

Спеціальний випуск № 1. – 2014. – С. 118-126. 

145. Коваленко В. В. Застосування науково-технічних засобів спеціалістами 

при проведенні слідчих дій : монографія / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. 

справ / В. В. Коваленко. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 248 с. 

146. Коваленко Е. Г. Использование экспертных знаний в деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению хищений социалистического 



 231 

имущества : учебное пособие / Е. Г. Коваленко. – Киев: НИИ РИО МВД СССР, 

1990. – 86 с. 

147. Когосов А. П. Формы использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов : монография / А. П. Когосов, 

А. В. Петров. – М. : Юрлитинформ, 2012. –200 с. 

148. Когутич І. І. Криміналістика : курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 

2008. – 888 с. 

149. Колдин В. Я. Следственно-экспертная ситуация как основа 

информационного взаимодействия следователя, эксперта и специалиста при 

производстве следственных действий / В. Я. Колдин // Судебная экспертиза. 

Научно-практический журнал. – Саратов: Изд-во Сарат. юрид. ин-та МВД России, 

2005, № 2. – С. 12-18. 

150. Колдин В. Я. Судебная идентификация: учебное пособие / В. Я. Колдин. 

– М. : ЛексЭст, 2003. – 528 с. 

151. Колдин В. Я. Информационные основы экспертно-криминалистического 

анализа / В. Я. Колдин, Д. П. Поташник // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. – 

1999. – № 4. – С. 22-29. 

152. Колдин В. Я. Проблемы теории и методологии комплексных 

исследований в судебной экспертизе и доказывании / В. Я. Колдин // Вестник Моск. 

Ун-та. Серия 11. Право. – 1996. – № 1. – С. 42-50. 

153. Комиссаров В. И. Обыск как сущность и явление в криминалистической 

тактике / В. И. Комиссаров // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики. Збірник науково-практичних матеріалів (до 80-річчя заснування 

Харківського НДІ судових експертиз); ред. колегія: А. П. Заєць, М. Л. Цимбал, 

В.Ю. Шепітько, та ін. – Харків: Право, 2004. – № 4. – С. 103-110. 

154. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология : учебное пособие / 

В. Е. Коновалова. – Харьков: «Консум», 1999. – 157 с. 

155. Коновалова В. Е. Психологические аспекты формирования внутреннего 

убеждения эксперта / В. Е. Коновалова // Современные проблемы судебной 



 232 

экспертизы и пути повышения эффективности деятельности судебно-экспертных 

учреждений в борьбе с преступностью. – К., 1983. – С. 17-24. 

156. Корнуков В. М. Конституционные основы положения личности в 

уголовном судопроизводстве / В. М. Корнуков; под ред. В. А. Познанского. – 

Саратов, 1987. – 178 с. 

157. Косміна Н. М. Використання спеціальних знань при розслідуванні 

злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків: дис. на здобуття наук 

ступленя канд.. юрид. наук за спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / 

Н. М. Косміна. – Харків, 2011. – 217 с. 

158. Котюк І. І. Окремі проблемні аспекти проекту Кримінально-

процесуального кодексу України щодо процесуальної регламентації судових 

експертиз / І. І. Котюк, Н. М. Ахтирська // Бюлетень міністерства юстиції України. – 

2012. – № 1 (січень). – С. 73-81. 

159. Котюк І. І. Теорія судового пізнання : монографія / І. І. Котюк. – К. : 

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2006. – 435 с. 

160. Кощинець В. В. Використання спеціальних психологічних знань судом 

при розгляді кримінальних справ про злочини проти життя, здоров’я та гідності 

особи : монографія / В. В. Кощинець. – Івано-Франківськ, 2005. – 179 с. 

161. Кривонос М. В. Використання допомоги спеціаліста при встановленні 

обставин, що сприяли злочинам під час проведення окремих слідчих (розшукових) 

дій в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, прекурсорів / М. В. Кривонос // Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». – 2015. – № 35. – ч.2. – том 3. – С. 136-

142. 

162. Кривонос М. В. Особливості використання спеціальних знань з метою 

виявлення та подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері незаконного обігу 

наркотичних засобів у процесі проведення допиту / М. В. Кривонос // Науковий 

вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2014. – 

№ 7. – С. 212-215. 



 233 

163. Кривонос М. В. Особливості використання спеціальних знань при 

проведенні обшуку в провадженнях про кримінальні правопорушення в сфері 

незаконного обігу наркотичних засобів / М. В. Кривонос // Митна справа. – 2013. – 

№ 6 (90). – Частина 2, книга 2. – С. 70-76. 

164. Кривонос М. В. Судові експертизи в розслідуванні злочинів у сфері 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів / 

М. В. Кривонос // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ 

імені Е.О. Дідоренка: науково-теоретичний журнал. – 2015. – № 4. – С. 231-243. 

165. Кривонос М.В. Тактические и организационные особенности участия 

специалиста в следственном осмотре при расследовании преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотических средств / М.В. Кривонос // Международный 

научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2014. – № 2/3. – С. 44-50. 

166. Криминалистика: информационные технологии доказывания : учебник 

для вузов / под редакцией В. Я. Колдина. – М. : Зерцало-М, 2007. – 752 с. 

167. Криминалистическое исследование героина : метод. рекомендации: 

учебно-методическое пособие / В. И. Сорокин, Г. В. Любецкий, М. А. Макаров и др.; 

под ред. В. И. Сорокин. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – 48 с. 

168. Криминалистическое исследование наркотических средств, 

психотропных веществ и сильнодействующих : учебное пособие / П. А. Іванов, 

Т. В. Попова, А. Г. Звонарев и др. – Челябинск: Челяб. Юрид. институт МВД 

России, 2004. – 132 с. 

169. Криміналістика : підручник / В. Д. Берназ, В. В. Бірюков, 

А. Ф. Волобуєв; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. 

справ. – Х. : ХНУВС, 2011. – 666 с. 

170. Криміналістика : підручник / В. В. Пясковський, Ю. М. Чорноус, 

А.В. Іщенко та ін. – К. : «Центр учбової літератури», 2015. – 544 с. 

171. Криміналістика : підручник / кол. авт. : В. Ю. Шепітько, 

В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За заг. ред. проф. В. Ю. Шепітька. – 4-е 

вид., перероб. і доп. – Харків : Право, 2008. – 464 с. 

172. Криміналістика. Академічний курс : підручник / Т. В. Варфоломеєва, 



 234 

В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с. 

173. Криміналістичне дослідження сумішей, що містять нові психотропні 

речовини (дизайнерські препарати): звіт НДР (заключ.) / МЮУ, КНДІСЕ; кер. О.В. 

Цимбал; викон. : Ж.Г. Гріненко, І.А. Варавіна, К.Г. Салганенко. – К.: КНДІСЕ, 2011. 

– 92 с. 

174. Кримінальний процес : підручник / Ю. М. Грошевий, В. Я. Тацій, 

А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, 

О.Г. Шило. – Харків : Право, 2013. – 824 с. 

175. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар / За заг. ред. професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. – К. : 

Юстініан, 2012. – 1224 с. 

176. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний 

коментар : у 2 т. Т.1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є. П. Бурдоль та ін.; за заг. 

ред. В. Я. Тація. – Харків : Право, 2012. – 767 с. 

177. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах / И. Ф. Крылов. – 

Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1976. – 197 с. 

178. Кузнєцова О. В. Особливості розслідування незаконних діянь з 

отруйними та сильнодіючими речовинами : монографія / МВС України, Луган. 

держ. ун-т. внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. 

Дідоренка, 2010. – 271 с. 

179. Курдюков В. В. Теоретичні засади та критерії обов’язкового 

призначення судових експертиз в кримінальному процесі України : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза» / В. В. Курдюков. − К., 2009. − 17 с. 

180. Курзинер Е. Э. Участие специалиста в следственных действиях / 

Е. Э. Курнизер // Вестник ЮУрГУ. – 2008. – № 2. – С. 46-48. 

181. Курилін І. Р. Використання спеціальних знань при розслідуванні 

злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності : автореф. дис ... канд. 

юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова 

експертиза» / І. Р. Курилін. – Київ, 2007 . – 16 с. 



 235 

182. Курин А. А. Криминалистическая регистрация: концептуальные основы 

единой телекоммуникационной системы : монография / А. А. Курин. – Волгоград: 

ВА МВД России, 2011. – 168 с. 

183. Латыпов В. С. Сведущие лица – кто они? / В. С. Латыпов // Современная 

криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: Материалы Международной 

научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения 

Заслуженного деятеля науки РФ, Заслуженного юриста РСФСР, доктора 

юридических наук, профессора Н.П. Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г. / Ред.-

сост. М. А. Лушечкина. – М. : МАКС Пресс, 2015. – С. 242-245. 

184. Леоненко М. Л. Деякі аспекти визначення процесуального статусу 

перекладача за новим Кримінальним процесуальним кодексом України / 

М. Л. Леоненко, І. Л. Щербина // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. Використання 

спеціальних знань у кримінальному провадженні. Спец. випуск № 1. – 2014. – С. 

178-186. 

185. Ли Э. А. Совершенствование использования компьютерных технологий 

в расследовании преступлений : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 

«Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность» / 

Э. А. Ли. – Бишкек: Кыргыз. гос. юрид. акад. при Правительстве Кыргыз. Респ., 

2011. – 25 с. 

186. Лисиченко В. К. Использование специальных знаний в следственной и 

судебной практике: учебное пособие / В. К. Лисиченко, В. В. Циркаль; Киев. гос. ун-

т им. Т. Г. Шевченко. – К. : КГУ, 1987. – 100 с. 

187. Лисиченко В. К. Особенности проверки и оценки заключений 

экспертизы на предварительном следствии и в суде / В. К. Лисиченко // 

Криминалистика и судебная экспертиза.– К., 1982. – Вып. 24. – С. 30-36. 

188. Лисиченко В. К. Формы использования специальных познаний и виды 

участия специалистов на предварительном следствии / В. К. Лисиченко, 

В. В. Циркаль // Применение специальных познаний в борьбе с преступностью: 

межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск, 1983. – С.10-27. 

189. Лобан И. Е. Судебно-медицинская деятельность в уголовном 



 236 

судопроизводстве: правовые, организационные и методические аспекты : 

монография / И. Е. Лобан, И. Г. Заславский, В. Л. Попов. – СПб. : Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2003. – 467 с. 

190. Лузгин И. М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и 

место в ней данных о сокрытии преступлений / И. М. Лузгин // Криминалистическая 

характеристика преступлений: сб. науч. тр. / Всесоюзный институт по изучению 

причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва, 1984. – С. 25-30. 

191. Лук’янчиков Є. Д. Використання спеціальних знань в оглядах про 

злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів / Є. Д. Лук’янчиков // 

Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, НАВСУ, 

2004. - № 1 (4). – С. 44–48. 

192. Лук’янчиков Є. Д. Консультація – форма використання спеціальних 

знань / Є. Д. Лук’янчиков, Б. Д. Лук’янчиков // Вісник Луганського державного 

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Спеціальний випуск № 1. – 

2014. – С. 20-25. 

193. Лук’янчиков Є. Д. Розширення форм використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві / Є. Д. Лук’янчиков // Вісник Академії адвокатури 

України. – 2008. – Вип. 12. – С. 79-83. 

194. Лукашевич В. Г. Моделювання у криміналістиці та пізнавальній 

діяльності слідчого : монографія / В. Г. Лукашевич, О. В. Юнацький. – К. : КНТ, 

2008. – 184 с. 

195. Майлис Н. П. Теория и практика судебной экспертизы в доказывании. 

Спецкурс : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 030900.68 «Юриспруденция» / Н. П. Майлис. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2015. – 263 с. 

196. Макеева Н. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / 

Н. В. Макеева, Е. Ю. Самолаева, И. В. Титовец. – М. : Издательство «Щит-М», 2011. 

– 180 с. 

197. Махмудов В. И. Расследование преступлений, связанных с незаконным 

http://library.nulau.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21ALL=(%3C.%3EA=%D0%9B%D1%83%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98.%20%D0%9C.$%3C.%3E%29


 237 

оборотом наркотиков, в приграничных регионах России : дис. на соискание науч. 

степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / В. И. Махмудов. – 

Калининград, 2000. – 179 с. 

198. Махов В. Н. Участие специалиста в следственных действиях : учебное 

пособие / В. Н. Махов. – М.: ВИПИРМПП, 1975. – 88 с. 

199. Махтаев М. Ш. Теория криминалистического предупреждения 

преступлений : монография / М. Ш. Махтаев. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 176 с. 

200. Мельникова Э. Б. Участие специалистов в следственных действиях / 

Э. Б. Мельникова. – М. : «Юрид. лит.», 1964. – 87 с. 

201. Методичний посібник для працівників органів досудового слідства з 

питань призначення та проведення судової експертизи / А. М. Коструб, 

К. В. Дубонос, В. М. Зайцев та ін.; за заг. ред. В. Б. Дубовика.–2-ге вид., оновл. та 

доповн. – К. : ДНДЕКЦ МВС України, 2013. –208 с. 

202. Мещеряков В. А. Цифровые (виртуальные) следы в криминалистике и 

уголовном процессе / В. А. Мещеряков // Воронежские криминалистические чтения: 

сб. науч. тр. / Воронеж. гос. ун-т ; отв. ред. О. Я. Баева. – Воронеж, 2008. – Вып. 9. – 

С. 221–232. 

203. Митин А. В. Исследование курительных ароматических смесей / 

А. В. Митин // Судебная экспертиза. – 2010. – № 1. – С. 30-40. 

204. Митричев В. С. Основы криминалистического исследования материалов, 

веществ и изделий из них : учебное пособие / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталев. – 

СПб. : Питер, 2003. – 591 с. 

205. Моїсєєв О. М. Технологія експертної профілактики / О. М. Моїсєєв // 

Правничий часопис Донецького університету. – 2008. - № 2 (20). – С. 46-52. 

206. Морозова Л. А. Теория государства и права : учебник. 4-е изд., перераб. 

и доп. / Л. А. Морозова. – М. : Российское юридическое образование, 2010. – 384 с. 

207. Мостепаненко М. В. Философия и методы научного познания / 

М. В. Мостепаненко. – Ленинград : Лениздат, 1972. – 263 с. 

208. Мохов А. А. Теория и практика использования медицинских знаний в 



 238 

гражданском судопроизводстве России / А. А. Мохов. – СПб. : Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2003. – 465 с. 

209. Нагорный В. А. Понятие и признаки специальных знаний в уголовном 

процессе / В. А. Нагорный // Юридическая наука. – 2013. – № 4. – С. 146-149. 

210. Надгорный Г. М. Соотношение специальных и юридических знаний / 

Г. М. Надгорный // Криминалистика и судебная экспертиза: Республиканский 

межведомственный сборник научных и научно-методических работ. – К. : Вища 

школа, 1984. – № 28. – С. 14-19. 

211. Надгорный Г. М. Экспертная профилактика: недостатки, пути 

совершенствования / Г. М. Надгорный // Криминалистика и судебная экспертиза: 

Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических 

работ. – К. : «Вища школа», 1987. – № 34. – С. 26-31. 

212. Надгорный Г. М. Гносеологические аспекты определения «специальные 

знания» / Г. М. Надгорный // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 21. – 

1980. – С. 37-42. 

213. Натура Д. А. О получении криминалистически значимой информации в 

ходе осмотра места происшествия сотрудниками ФБР США / Д. А. Натура // 

Вестник криминалистики. – 2010. – Вып. 2. – С. 51–54. 

214. Наукова-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. 

М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., переробл. та допов. – К. : Юридична 

думка, 2012. – 1316 с. 

215. Негласні слідчі (розшукові) дії та використання результатів оперативно-

розшукової діяльності у кримінальному провадженні : навчально-практичний 

посібник / Кудінов С. С., Шехавцов Р. М., Дроздов О. М. та ін. – Харків : «Оберіг», 

2013. – 344 с. 

216. Негласні слідчі (розшукові) дії та особливості їх проведення 

оперативними підрозділами органів внутрішніх справ : навчально-практичний 

посібник / Б. І. Бараненко, О. В. Бочковий, М. Г. Вербенський та ін. за ред. : проф. 

М. Г. Вербенського, проф. Б. І. Бараненка; МВС України, Луг. держ. ун-т внутр. 

справ ім. Е.О. Дідоренка; ДНДІ МВС України. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. 



 239 

Дідоренка, 2013. – 356с. 

217. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник для 

юридических вузов и факультетов / В. С. Нерсесянц. – М. : Издательская группа 

НОРМА–ИНФРА М, 1999. – 552 с. 

218. Нехорошев С. В. Разработка методов и средств контроля веществ, 

материалов и изделий в криминалистике : дисс. ... доктора. техн. наук: спец. 05.11.13 

«Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» / 

С. В. Нехорошев. – Томск, 2015. – 393 с. 

219. Обнаружители наркотических веществ // Бюро научно-технической 

информации «Техника для спецслужб». – [Електронний ресурс]: 

http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=02.09.13. 

220. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений  / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – М. : Азбуковик, 

1997. – 944 с. 

221. Основи методики розслідування організованої злочинної діяльності і 

проявів корупції : навчальний посібник / В. В. Тіщенко, Л. І. Аркуша, 

В. М. Плахотіна. – Одеса: Фенікс, 2010 – 286 с. 

222. Ошлыкова Е. А. Методика расследования незаконного сбыта 

наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным 

делам данной категории : монография / Е. А. Ошлыкова. – М. : Юрлитинформ, 2013. 

– 200 с. 

223. Пархоменко В. И. Взаимодействие следователей, оперативных 

работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ : монография / В. И. Пархоменко; 

под ред. проф. В. П. Лаврова. – М. : Юрлитинформ, 2006. – 176 с. 

224. Петюнин Г. П. Использование новых реактивов – проявителей при 

исследовании некоторых психотропных препаратов методом хроматографии в 

тонких слоях сорбента / Г. П. Петюнин, А. В. Чубенко, Н. В. Кузенко // Теорія та 

практика судової експертизи і криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 13 / 

ред. кол. : М. Л. Цимбал, В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Харків : Право, 

http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=02.09.13


 240 

2013. – С. 300-305. 

225. Пиріг І. В. Теорія і практика використання спеціальних знань при 

розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті : дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза» / І. В. Пиріг. – Київ, 2006. – 196 с. 

226. Плесовских Ю. Г. Судебно-экспертное исследование: правовые, 

теоретические, методологические и информационные основы производства : 

монография / Ю. Г. Плесовских. – М. : Юрист, 2008. – 239 с. 

227. Погорецький М. А. Криміналістична тактика: щодо визначення поняття / 

М. А. Погорецький, Д. Б. Сергєєва // Часопис Національного університету 

«Острозька академія». Серія «Право». – 2012. – № 1(5): [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http: // lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12 pmasvp. pdf . 

228. Погорецький М. А. Криміналістичне забезпечення досудового 

провадження: проблеми теорії та практики / М. А. Погорецький // Сучасні проблеми 

криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції  

присвячена 100 річчю з дня народження д.ю.н., проф. В. П. Колмакова (27-28 

вересня). – Одеса. – 2013. – С. 250-253. 

229. Погорецький М. А. Міжнародно-правовий досвід у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотиків / М. А. Погорецький, Р. Ф. Черниш // Право і 

суспільство. – 2012. – № 6. – С. 192 – 196. 

230. Погорецький М. А. Незаконній обіг наркотичних засобів і психотропних 

речовин та проблеми удосконалення структури кримінально-процесуального 

доказування / М. А. Погорецький // Науковий вісник Юридичної академії 

Міністерства внутрішніх справ : Збірник наукових праць. Спец. Вип. – 2005. – №2. – 

С. 283-288. 

231. Полещук О. В. Теория и практика применения специальных знаний в 

современном уголовном судопроизводстве / О. В. Полещук, С. В. Саксин, 

В. В. Яровенко. – М. : Издательство «Юрлитинформ», 2007. – 232 с. 

232. Полях А. М. Криміналістична характеристика та основи розслідування 

контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або 



 241 

прекурсорів : дис... канд. юрид. наук: спец 12.00.09 «Кримінальний процес та 

криміналістика; судова експертиза» / А. М. Полях. – Харків, 2009. – 196 с. 

233. Порубов Н. И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты : 

монография / Н. И. Порубов, А. Н. Порубов. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 304 с. 

234. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для 

экспертов и специалистов : практич. пособие / под ред. Т. В. Аверьяновой, 

В.Ф. Статкуса. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – 724 с. 

235. Присекин А. В. Криминалистическое исследование тайников, как 

способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств : монография / 

А. В. Присекин, В. В. Яровенко. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 152 с. 

236. Прокопенко Н. М. Криміналістична характеристика та основні 

положення розслідування незаконного збуту наркотиків : дис. на здобуття наук 

ступеня канд. юрид. наук за спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; 

судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність» / Н. М. Прокопенко. – Харків, 

2014. – 172 с. 

237. Профилактическая деятельность экспертных учреждений системы 

Министерства юстиции СССР : методическое пособие для судей, следователей и 

судебных экспертов / отв. ред. М. Я. Сегай. – М. : Всесоюзный научно-

исследовательский институт судебных экспертиз, 1980. – 184 с. 

238. Радбиль Т. Б. Язык и метод в современной судебной экспертизе / 

Т. Б. Радбиль, В. А. Юматов : монография / под ред. д.ю.н., проф. А. Ю. Арефьева. – 

М. : Юрлитинформ, 2015. – 216 с. 

239. Ратинов А. Р. Судебная психология для следователей / А. Р. Ратинов. – 

М. : Изд-во Юрлитинформ, 2001. – 352 с. 

240. Репешко П. І. Стан нормативно-правового забезпечення державного 

регулювання розвитку судово-експертної діяльності в Україні / П. І. Репешко, 

В. В. Гузенко, О. М. Шабля // Теорія та практика судової експертизи та 

криміналістики. – Харків : Право, 2011. – Вип. 11. – С. 233-243. 

241. Роганов С. А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного 

наркобизнеса : научно-практическое издание / С. А. Роганов. – СПБ. : Издательство 



 242 

«Юридический центр Пресс», 2005. – 549 с. 

242. Россинская Е. Р. К вопросу о современной концепции судебной 

экспертологии / Е. Р. Россинская // Теорія та практика судової експертизи та 

криміналістики. – 2014. – № 13. – С. 210-220. 

243. Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, 

административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – 3-е изд., доп. – М. : 

Норма: ИНФРА-М, 2011. – 736 с. 

244. Рузавин Г. И. Методология научного познания : учебное пособие для 

вузов / Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 287 с. 

245. Ручкин В. А. Частная экспертная теория об оружии и следах его 

применения в системе общей теории судебной экспертизы : монография / 

В. А. Ручкин. – Волгоград: ВА МВД России, 2012. – 192 с. 

246. Сажаев А. М. Работа следователя по обнаружению, фиксации и изятию 

наркотических средств при осмотре места происшествия и обыске (технико-

криминалистический аспект) / А. М. Сажаев, К. В. Бугаев // Проблемы 

криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Межвузовский 

сборник научных трудов – Омск: Академия МВД России, 2003. – Вып.2. – С. 121-

131. 

247. Светличный А. А. Использование специальных знаний при 

расследовании убийств по найму : дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: 

спец. 12.00.12 «Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-

розыскная деятельность» / А. А. Светличный. – Тула, 2014. – 326 с. 

248. Сегай М. Я. Науково-практичний коментар до Закону України «Про 

судову експертизу» / М. Я. Сегай, Ю. Б. Форіс // Експертизи у судовій практиці: 

наук.-практ. посібник / КНДІСЕ, Акад. адвокатури; за заг. ред. В. Г. Гончаренка. – 2-

вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с. 

249. Сегай М. Я. Судебная экспертология: объект, предмет, природа и 

система науки / М. Я. Сегай // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики. – Харків : Право, 2003. – Вип. 3. – С. 25-32. 

250. Сегай М. Я. Методология судебной идентификации : монография / 



 243 

М. Я. Сегай; отв. ред. Ароцкер Л. Е. – К. : изд. РИО МВД УССР, 1970. – 256 с. 

251. Сегай М. Я. Судебная экспертиза материальных следов-отображений 

(проблемы методологии) : монография / М. Я. Сегай, В. К. Стринжа. – К. : «Iн Юре», 

1997. – 174 с. 

252. Семенов В. В. Спеціальні знання в розслідуванні злочинів (зміст, 

організація використання) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. юрид. 

наук: спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / 

В. В. Семенов. − К., 2006. − 18 с. 

253. Сергєєва Д. Б. Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за 

новим Кримінальним процесуальним кодексом України / Д. Б. Сергєєва // 

Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – №2(6). – С. 

52-56. 

254. Симонов Е. А. Наркотические средства и психотропные вещества, 

контролируемые на территории Российской Федерации : справочник / 

Е. А. Симонов, Л. Ф. Найденова, С. А. Ворнаков; под ред. В. В. Рогозина. – Москва: 

Интертех, 2003. – 418 с. 

255. Сич І. В. Використання методу міцелярної тонкошарової хроматографії 

при дослідженні наркотичних і психотропних речовин // Актуальні питання судової 

експертизи та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 80-річчю створення Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада 

2013 року). – Харків : Право, 2013. – С. 159-160. 

256. Слепнева Л. И. Профилактическая деятельность сотрудников экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел / Л. И. Слепнева // 50 

лет НИИ криминалистики: сборник научныхтрудов. – М. : ЭКЦ МВД России, 1998. 

– С. 29-35. 

257. Словник української мови: в 11 томах. – Том 9, 1978. – 864 с. 

258. Случевский  В. К. Учебник русского уголовного процесса / 

В. К. Случевский. – Спб., 1895. – 370 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://books.google.com.ua/books?id=BJIIAwAAQBAJ&pg=PR5&lpg=PR5&dq=306 



 244 

259. Снетков В. А. Основы деятельности специалиста экспертно-

криминалистических подразделений органов внутренних дел : учебное пособие / 

В. А. Снетков. – М. : ГУ ЭКЦ МВД России, 2001. – 72 с. 

260. Сокиран М. Ф. Особливості взаємодії слідчого з особами, які володіють 

спеціальними криміналістичними знаннями під час досудового розслідування / 

М. Ф. Сокиран // Юридичний часопис Національної Академії внутрішніх справ. – 

2013. – № 2. – С. 261-265. 

261. Соколовский З. М. Понятие специальных знаний (к вопросу об 

основаниях назначения экспертизы) / З. М. Соколовский // Криминалистика и 

судебная экспертиза. – К., 1969. – № 6. – С. 199-205. 

262. Сорокотягин И. Н. Криминалистические проблемы использования 

специальных познаний в расследовании преступлений : автореф. дисс. ... доктора 

юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс; криминалистика; теория 

оперативно-розыскной деятельности» / И. Н. Сорокотягин. – Екатеринбург, 1992. – 

30 с. 

263. Степущенко О. А. Определение некоторых эндоканнабиноидов в 

растительных ароматических смесях «Спайс» / О. А. Степущенко, И. М. Фицев, 

И. Ю. Горшунов та ін. // Судебная экспертиза. – 2010. – № 1. – С. 41-54. 

264. Стояновский М. В. Классификационный подход в криминалистической 

науке и практике (на примере криминалистической тактики) : монография / 

М. В. Стояновский. – М. : Юрлитинформ, 2010. – 160 с. 

265. Стригун Д. Ю. Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та 

розслідування контрабанди наркотичних засобів : дис. канд. юрид. наук за спец: 

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність» / Д. Ю. Стригун. – К. : НАВС, 2011. – 279 с. 

266. Стринжа В. К. Процесуальні питання використання спеціальних знань у 

кримінальному судочинстві (до розробки нового КПК України) / В. К. Стринжа, 

Г. М. Надгорний, М. Я. Сегай // Вісник АПрНУ. – 1994. – № 2. – С. 148-154. 

267. Строгович М. С. Уголовный процесс / М. С. Строгович. – М. : Юриздат, 

1946. – 430 с. 



 245 

268. Структурные формулы соединений, контролируемых как наркотические 

средства и психотропные вещества. Общая часть : учеб. пособие / В. Ю. Кузовлев и 

др.; под ред. Е. А. Симонова. – Москва: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2011. – 178 с. 

269. Судебная фотография и видеозапись : учебник / В.Г. Булгаков, 

В. А. Зотчев, А. А. Курин. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – 816 c. 

270. Судебные экспертизы (Возможности, подготовка материалов, 

назначение, оценка) / И. П. Кононенко, Г. М. Надгорный, М. Я. Сегай и др. – К. : 

РИО МВД УССР, 1981. – 412 с. 

271. Судова експертиза: нормативно-правове регулювання та наукові 

коментарі : навчально-довідковий посібник / Ю. М. Грошевий, В. О. Коновалова, 

В. Ю. Шепітько та ін. – Харків : ТОВ «Одіссей», 2004. – 448 с. 

272. Сыромятников С. В. Производные наркотических средств и 

психотропных веществ / С. В. Сыромятников, И. И. Сарычев // Наркоконтроль. –

2011. – № 2. – С. 21-25. 

273. Табаков А.В. Классификационные исследования в криминалистической 

науке / А.В. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова 

филиала Российской таможенной академии. – 2005. – № 2 (24). – СПб. : РИО СПб 

филиала РТА, 2005. – С. 201-210. 

274. Табаков А. В. Криминалистические классификации наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов по основаниям, связанным с 

технологией изготовления / А. В. Табаков // Учёные записки Санкт-Петербургского 

им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2008. – № 1 (30). – 

СПб. : РИО СПб филиала РТА, 2008. – С. 29-57. 

275. Телегина Т. Д. Использование специальных знаний в современной 

практике расследования преступлений : монография / Т. Д. Телегина. – М. : Изд-во 

«Юрлитинформ», 2011. – 152 с. 

276. Тишутина И. В. Противодействие расследованию организованной 

преступной деятельности: теория и практика выявления и преодоления : 

монография / И. В. Тишутина. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 352 с. 

277. Тіщенко В. В. Становлення технологічного підходу – новаційний 



 246 

напрямок розвитку криміналістики / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька // Актуальні 

проблеми держави і права. – 2012. – С. 560-566. 

278. Тіщенко В. В. Теоретичні і практичні основи методики розслідування 

злочинів : монографія / В. В. Тіщенко. – Одеса: Фенікс, 2007. – 260 с. 

279. Тіщенко В. В. Щодо сутності спеціальних знань і форм їх використання 

в кримінальному провадженні / В. В. Тіщенко // Актуальні питання судової 

експертизи та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 90-річчю створення Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертизи ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада 

2013 року). – Харків : Право, 2013. – С. 44-46. 

280. Ткаченко Н. М. Використання спеціальних знань відповідно до нового 

Кримінального процесуального кодексу України / Н. М. Ткаченко // [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0003323-13. 

281. Токарев В. В. Формирование и ведение некоторых справочных 

коллекций в физико-химических лабораториях экспертно-криминалистических 

подразделений (ЭКП) органов внутренних дел / В. В. Токарев // Экспертная 

практика. – 1990. – № 29. – С. 29-33. 

282. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожогов, Н. Ю. Шведова. – М. : 

ООО «А ТЕМП», 2009. – 944 с. 

283. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / под ред. Д. Н. Ушакова. 

Репринтное издание. – М., 2000. – 424 с. 

284. Томилин В. В. Исследование объектов биологического происхождения 

как источник идентификации личности / В. В. Томилин, М. В. Кисин // Судебно-

медицинская экспертиза. – 1991. –  № 2. –  С. 36-41. 

285. Туровець Ю. М. Проблеми використання спеціальних знань при 

розслідуванні злочинів проти довкілля в умовах дії нового кримінального 

процесуального законодавства України / Ю. М. Туровець, О. В. Кравчук // 

Криміналістичний вісник. – 2014. – № 2 (22). – С. 21-27. 

286. Усов А. И. Подготовка экспертов в Окленде / А. И. Усов, О. А. 

Ламухина // Теория и практика судебной экспертизы. – 2009. – № 1. – С. 45–47. 



 247 

287. Фастовець В. А. Окремі аспекти залучення спеціаліста до участі в 

процесуальних діях / В. А. Фастовець // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики: збірник наукових праць. Вип. 13 / ред. кол.: М. Л. Цимбал, 

В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Харків : Право, 2013. – С. 125-129. 

288. Фастовець В. А. Щодо окремих проблемних аспектів проведення 

експертних досліджень / В. А. Фастовець // Актуальні питання судової експертизи та 

криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 80-річчю створення Харківського науково-дослідного інституту 

судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада 2013 року). 

– Харків : Право, 2013. – С. 48-49. 

289. Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ф. Ильчева, 

П. Н. Федосеева, С. М. Ковалева и др. – М., 1983. – 840 с. 

290. Фонарев М. Ю. Досудебное производство по делам о преступлениях, 

связанный с незаконным оборотом наркотиков, осуществляемое органами дознания 

(организационные и уголовно-процессуальные вопросы) : дис. на соискание науч. 

степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный процесс и криминалистика; 

судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность» / М. Ю. Фонарев. – М., 

2004. – 226 с. 

291. Форіс Ю. Б. Поняття судово-експертного права / Ю. Б. Форіс // Судово-

експерта діяльність: сучасний стан та перспективи розвитку: збірник матеріалів 

круглого столу / редкол. Кобилянський О. Л., Антонюк П. Є., Свобода Є. Ю.; Київ. 

ННІПФЕКП НАВС. – К. : Навчально-науковий інститут підготовки фахівців для 

експертно-криміналістичних підрозділів НАВС, 2015. – С. 355-359. 

292. Фридман И. Я. Использование результатов физико-химических и 

биологических исследований для выявления обстоятельств, способствующих 

правонарушениям / И. Я. Фридман // Криминалистика и судебная экспертиза: 

Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических 

работ. – К. : «Вища школа», 1980. – № 21. – С. 63-69. 

293. Фридман И. Я. Исходная информация для профилактической работы 

судебных экспертов / И. Я. Фридман // Криминалистика и судебная экспертиза: 



 248 

республ. межвед. науч-метод сб. – К. : Вища школа., 1985. – Вип. 31. – С. 32-37. 

294. Фридман И. Я. Комплексные экспертные исследования в целях 

профилактики правонарушений / И. Я. Фридман // Криминалистика и судебная 

экспертиза: Республиканский межведомственный сборник научных и научно-

методических работ. – К. : «Вища школа», 1980. – № 20. – С. 25-27. 

295. Хазиев Ш. О системе судебно-экспертных учреждений США / 

Ш. Хазиев // Теория и практика судебной экспертизы.  – 2010. – № 1. – С. 240–246. 

296. Хазиев Ш. Н. Особенности организации судебных экспертиз в странах 

англо-американского права: Ш. Н. Хазиев // Теория и практика судебной 

экспертизы. – 2007. – № 4. – С. 218–221. 

297. Хань Г. А. Профілактика злочинів (криміналістичний аспект) / 

Г. А. Хань // Криміналістичний вісник: Наук.-практ. зб. / ДНДЕКЦ МВС України; 

КНУВС. – К., 2006. – № 2(6). – С. 65-70. 

298. Хмельницкий Р.А. Хромато-масс-спектрометрия (методы аналитической 

химии) / Р. А. Хмельницкий, С. С. Бродский. – М. : Химия, 1984. – 216 с. 

299. Цимбал П. В. Використання матеріалів експертних закладів у 

профілактичній роботі / П. В. Цимбал, І .Я. Фрідман // Зб. наук. пр. Академії ДПС 

України. – 2003. – № 2 (20). – С. 257-265. 

300. Циркаль В. В. Тактика производства следственных действий с участием 

специалистов : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 

12.00.09 «Уголовный процесс; судоустройство; прокурорский надзор; 

криминалистика» / В. В. Циркаль. – К., 1984. – 25 с. 

301. Циркаль В. В. Некоторые особенности тактики допроса с участием 

специалиста / В. В. Циркаль // Криминалистика и судебная экспертиза. – К., 1981. – 

Вып. 22. – С. 52-54. 

302. Чельцов М. А. Проведение экспертизы в советском уголовном процессе 

/ М. А. Чельцов, Н. В. Чельцова. – М., 1954. – 280 с. 

303. Чистова Л. Е. Расследование незаконного культивирования 

наркотикосодержащих растений : монография / Л. Е. Чистова. – М. : Юрлитинформ, 

2015. – 184 с. 



 249 

304. Чистова Л. Е. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота 

сильнодействующих и ядовитых веществ / Л. Е. Чистова. – М. : Юрлитинформ, 

2014. – 232 с. 

305. Чорноус Ю. М. Теорія і практика криміналістичного забезпечення 

досудового слідства у справах про злочини міжнародного характеру : монографія / 

Ю. М. Чорноус. – К. : Скіф, 2012. – 448 с. 

306. Чорноус Ю.М. Початковий етап розслідування злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними 

угрупованнями : навч. посіб / Ю. М. Чорноус, А. П. Сакаль. –  К. : ВБ «Аванпост-

прим», 2015 –  185 с. 

307. Чухраєв Д. А. Місця незаконного зберігання наркотичних засобів, 

психотропних речовин та їх аналогів / Д. А. Чухраєв // Часопис академії адвокатури 

України. – 2013. – № 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/e.../2013-1/13cdatia.pdf . 

308. Шамонова Т. Н. Особенности участия специалиста-криминалиста в 

расследовании преступлений против личности : учебное пособие / Т. Н. Шамонова, 

Л. П. Уалерианова, Т. В. Стегнова.  М. : ЭКЦ МВД России, 1996.  56 с. 

309. Шаповалова Л. А. Участие специалиста-биолога и почвоведа в 

следственных действиях / Л. А. Шаповалова, Е. А. Хлесткова // Криминалистика и 

судебная экспертиза. – 1985. – Вып. 31. – С. 40-43. 

310. Шапошников А. В. Применение масс-фрагментографии для определения 

наркотиков в биологических объектах / А. В. Шапошников // Современные методы 

исследования вещественных доказательств. – Рига, 1989. – С. 128-129. 

311. Шевчук В. М. Криміналістичні проблеми дослідження та систематизації 

способів вчинення контрабанди / В. М. Шевчук // Митна справа: наук.-аналіт. журн. 

з питань митної справи. – 2002. - №4. – С. 38-49. 

312. Шевчук В. М. Основи методики розслідування контрабанди : 

навчальний посібник / В. М. Шевчук. – Харків, 2001. – 48 с. 

313. Шепитько В. Ю. Институт «специальных знаний» и некоторые 

тенденции криминалистики / В. Ю. Шепитько // Актуальні питання судової 



 250 

експертизи та криміналістики: матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 80-річчю створення Харківського науково-дослідного 

інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса (Харків, 7-8 листопада 

2013 року). – Харків : Право, 2013. – С. 98-99. 

314. Шепітько В. Ю. Вибрані твори / Избранные труды / В. Ю. Шепітько. – 

Харків : Видавнича агенція «Апостіль», 2010. – 576 с. 

315. Шимановський С. О. Дослідження наркотиків, поширених на території 

України / С. О. Шимановський. – К. : МВС України, 1997. – 92 с. 

316. Шкурдода С. В. Дослідження впливу домішок, штучно внесених до 

складу речовин, які містять амфетамін і метамфетамін, при профілюванні методом 

хромато-мас-спектрометрії / С. В. Шкурдода, М. Л. Тарасевич, В. В. Пасічник // 

Експертно-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: 

практика, досвід, проблеми / за заг. ред. І. П. Красюка. – К. : ДНДЕКЦ МВС 

України, 2012. – Вип. 22. – С. 4-10. 

317. Шляхов А. Р. Структура экспертного исследования и гносеологическая 

характеристика выводов эксперта-криминалиста / А. Р. Шляхов // Труды ВНИИСЭ. 

Вып. 4. – М., 1972. – 112 с. 

318. Штофф В. А. Введение в методологию научного познания : учебное 

пособие / В. А. Штофф. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1972. – 191 c. 

319. Шульга А. О. Моральні засади залучення перекладача у кримінально-

процесуальну діяльність / А. О. Шульга // Проблеми правознавства та 

правоохоронної діяльності: збірник наукових праць. − Донецьк: Друкарня ДЮІ 

ЛДУВС МВС. –2012. − № 2. – С. 133-135. 

320. Щербаковский М. Г. Функции специалиста в уголовном 

судопроизводстве Украины / М. Г. Щербаковский, М. Г. Чернец // Вісник ЛДУВС 

ім. Е.О. Дідоренка. Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. 

Спеціальний випуск № 1. – 2014. – С. 118-125. 

321. Эйсман А. А. Заключение эксперта (Структура и научное обоснование) / 

А. А. Эйсман. – М., «Юрид. лит.», 1967. – 152 с. 

322. Эйсман А. А. Экспертология в системе научного знания / А. А. Эйсман // 



 251 

Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР: сб. науч. трудов ВНИИСЭ. – М., 

1980. – 464 с. 

323. Экспертная криминалистическая идентификация: Специальные методы 

и частные методики экспертно-криминалистической идентификации: метод. пособ. 

для экспертов, следователей и судей / В. Я. Колдин, В. Е. Корноухов, З. П. Козинер; 

под ред. проф. В. Я. Корухова. – М. : РФЦСЭ при Минюсте России, вып. 2, 1996. – 

187 с. 

324. Энциклопедия судебной экспертизы / под ред. Т. В. Аверьяновой и 

Е. Р. Россинской. – М. : Юристъ, 1999. – 551 с. 

325. Юматов В. А. Технологические и организационные аспекты 

оптимизации деятельности специалистов и экспертов в уголовном судопроизводстве 

: дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.09 «Уголовный 

процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная 

деятельность» / В. А. Юматов. – Н. Новгород, 2006. – 176 с. 

326. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, 

современное состояние и проблемы : монография / Н. П. Яблоков. – М. : Норма: 

Инфра-М, 2016. – 192 с. 

327. Яблоков Н. П. Криминалистика: природа, система, методологические 

основы : монография / Н. П. Яблоков, А. Ю. Головин. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

М. : Норма, 2011. – 288 с. 

328. Яблоков Н. П. Криминалистическая характеристика преступлений как 

составная часть общей криминалистической теории / Н. П. Яблоков // Вестник 

Моск. ун-та. Серия 11. Право. – 2000. – №2. – С. 3-13. 

329. Ядыкин В. С. Проблемы экспертной профилактики преступлений и пути 

их решения (на примере законодательства Республики Казахстан) / В. С. Ядыкин // 

Вестник ВЭГУ. – 2009. – № 5 (43). – С. 157–160. 

330. Яковлев Я. М. Психологические особенности познавательной 

деятельности судебного эксперта / Я. М. Яковлев // Криминалистический сборник. – 

Рига, 1974. – С. 73-77. 

331. Якутин Ю. В. Совершенствование интеграционного взаимодействия 



 252 

хозяйствующих субъектов как фактор повышения эффективности корпораций : 

автореф. дис. ... доктора. экономич. наук / Ю. В. Якутин. – Москва, 2001. – 36 с. 

332. Яновська О. Г. Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. 

В. В. Коваленко, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2013. – 544 с. 

333. Яремчук В. О. Правова регламентація участі спеціаліста при проведенні 

слідчих (розшукових) дій / В. О. Яремчук // Теорія та практика судової експертизи і 

криміналістики : збірник наукових праць. Вип. 14 / ред. кол.: М. Л. Цимбал, 

В. Ю. Шепітько, Л. М. Головченко та ін. – Харків : Право, 2014. – С. 112-119. 

334. Яровенко В. В. Практика создания и использования 

криминалистических коллекций наркотических средств / В. В. Яровенко, 

О. В. Полещук // Право и политика. – 2007. – № 4. – С. 84-87. 

335. Ярослав Ю. Ю. Призначення та проведення комплексних експертиз / 

Ю. Ю. Ярослав // Взаємодія слідчих і експертів у процесі боротьби зі злочинністю: 

Зб. наук. праць. Додаток № 1 до Вісника 1, 2003. – Львів: Львівський інститут 

внутрішніх справ при НАВС України, 2003. – № 1. – С. 121-126. 

336. Black’s Law Dictionary / By ed. B.A. Garner, 9-th ed. – St. Paul, MN: 

Thomson Reuters, 2009. – 1920 p. 

337. Smith F.C. A Guide to Forensic Testimony: the Art and Practice of Presenting 

Testimony as an Expert Technical Witness / F.C. Smith, R.G. Bace. – Boston: Pearson 

Education Inc., 2003. – 560 p. 

338. Speight J.G. The Scientist or Engineer as an Expert Witness . – N.Y.: CRC 

Press, 2009. – 210 p. 

339. ST/NAR/42. Руководство по вопросам развития потенциала судебной 

экспертизы документов. – Нью Йорк: ООН, 2010. – 112 с. 

  

  

  

  

 

  



 253 

Додаток 1 

 

 

АНКЕТА 

опитування спеціалістів та експертів НДЕКЦ МВС України 

з питань техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів у 

сфері обігу наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів, або прекурсорів 

 

 

№ 

п/п 

 

Питання 
К-ть 

опитан 

осіб 

 

у % 

 Стаж експертної роботи:  

 а) до 3-х років 58 41,4 

1. б) від 3 до 5 років 46 32,9 

 в) понад 5 років 36 25,7 

2. 

Для вирішення яких завдань в розслідуванні злочинів у 

вказаній сфері, на Ваш погляд, необхідне залучення 

фахівців: 

 

а) для сприяння у пошуку, виявленні, фіксації і вилученні 

слідів і речових доказів 
104 74,3 

б) для надання фахових консультацій або роз’яснень зі 

спеціальних питань 
57 40,7 

в) для експертного дослідження виявлених об’єктів і слідів 140 100,0 

г) для виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

злочинів та вироблення пропозицій щодо їх усунення 
31 22,1 

3. 

Як Ви оцінюєте необхідність допомоги фахівців в 

розслідуванні злочинів досліджуваної категорії: 

 

а) як обов’язкову для проведення пошукових дій (слідчого 

огляду, обшуку) 
91 65,0 

б) як бажану для проведення інших процесуальних дій 

(допиту, слідчого експерименту, освідування тощо) 
36 25,7 

в) на розсуд слідчого або за клопотанням сторони захисту 13 9,3 

4. 

Як Ви оцінюєте достатність використання спеціальних 

знань і навичок фахівців в розслідуванні злочинів: 

 

а) достатньо 36 25,7 

б) недостатньо 104 74,3 

5. 

Які Ви бачите причини недостатнього застосування 

спеціальних знань та навичок фахівців у розслідуванні 

злочинів даної категорії: 

 

а)організаційні труднощі залучення 104 74,3 

б) неналежна поінформованість слідчих про можливості 

обізнаних осіб  
68 48,6 

в) відсутність науково-практичних та методичних робіт з 

питань використання спеціальних знань (залучення 

спеціалістів різних профілів знань, призначення та 

проведення судових експертиз) у протидії цим злочинам 

113 80,7 

г) недосконалість відомчих нормативно-правових актів, що 94 67,1 
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регламентують їх участь у кримінальному провадженні 

д) нестача відповідних спеціалістів або їх надмірна 

завантаженість по роботі 
98 70,0 

є) орієнтація слідчих на інші форми та методи отримання 

доказової інформації 
57 40,7 

ж) особиста незацікавленість експертів та спеціалістів 32 22,9 

6. 

Під час проведення яких слідчих (розшукових) дій 

недостатньою мірою використовується допомога 

фахівців: 

 

а) огляд місця події 140 100,0 

б) інші виді слідчого огляду 41 29,0 

в) обшук 137 98,0 

г) допит 120 86,0 

д) слідчий експеримент 34 24,0 

є) призначення судових експертиз 71 51,0 

ж) інші 24 17,0 

7. 

До участі в яких слідчих (розшукових) діях у 

провадженням даної категорії Ви особисто залучалися: 

 

а) огляд місця події 0 0,0 

б) інші виді слідчого огляду 17 12,0 

в) обшук 0 0,0 

г) допит 0 0,0 

д) слідчий експеримент 0 0,0 

є) пред’явлення для упізнання 6 4,0 

ж) відібрання зразків для експертизи 94 67,0 

з) призначення судових експертиз 49 35,0 

8. 

Які на Вам погляд функції повинен виконували 

фахівець під час участі в огляді місця події: 

 

а) сприяння слідчому у виявленні, закріпленні та вилученні 

слідів та речових доказів 
140 100,0 

б) наданні консультацій та роз’яснень зі спеціальних 

питань, що виникали в ході проведення процесуальної дії  
125 89,0 

в) сприяння слідчому у пакуванні виявлених предметів 

згідно рекомендацій по транспортуванню та подальшому 

зберіганню 

140 100,0 

г) фіксації ходу та результатів огляду за допомогою 

технічних засобів 
140 100,0 

9. 

Які сліди та об’єкти, що містять інформацію про подію 

злочину та особу злочинця найчастіше виявляються на 

місці події: 

 

а) мікрооб’єкти 2 1,1 

б) сліди рук 97 69,0 

в) сліди взуття 21 15,1 

г) сліди транспортних засобів 0 0,0 

д) сліди запаху 0 0,0 

є) сліди біологічного походження 11 8,0 

ж) сліди ґрунту  0 0,0 

з) наркотичні, психотропні речовини, аналоги, прекурсори 85 61,0 
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і) відходи виготовлення наркотичних речовин 60 43,0 

к) одяг та особисті речі підозрюваних 32 23,0 

л) інші об’єкти 13 9,0 

10. 

Яким слідам та об’єктам, що містять інформацію про 

подію злочину та особу злочинця найчастіше не 

приділяється належної уваги під час огляду місця події: 

 

а) мікроб’єкти 138 98,9 

б) сліди рук 85 61,0 

в) сліди взуття 119 84,9 

г) сліди транспортних засобів 140 100,0 

д) сліди запаху 140 100,0 

є) сліди біологічного походження 129 92,0 

ж) сліди ґрунту  140 100,0 

з) наркотичні, психотропні речовини, аналоги, прекурсори 24 17,0 

і) відходи виготовлення наркотичних речовин 111 79,0 

к) одяг та особисті речі підозрюваних 88 63,0 

11. 

Вкажіть на причини, через які не були вилучені окремі 

об’єкти та сліди: 

 

а) вилучалися лише ті об’єкти та сліди, на які вказував 

слідчий 
140 100,0 

б) велика кількість або розосередженість різних слідів та 

речових доказів на значній площі 
62 44,0 

в) брак часу на якісний огляд місця події та вилучення усіх 

можливих слідчі та речових доказів 
85 61,0 

г) відсутність необхідного експерта (спеціаліста) 126 90,0 

12. 

Попереднє дослідження яких об’єктів проводилося:  

а) сліди рук 14 10,0 

б) хімічних речовин у тому числі наркотичних          10 7,0 

в) інше 0 0,0 

г) попереднє дослідження слідів та об’єктів, що вилучалися 

не проводилося                                                                                                       
116 83,0 

13. 

Як Ви вважаєте, чим може бути обумовлено 

невідповідність обсягу і якості використання 

спеціальних знань і науково-технічних засобів 

нормативним правилам і фактичним можливостям 

фахівців з комплексного техніко-криміналістичного 

забезпечення огляду місця події: 

 

а) завантаженістю фахівців 98 70,0 

б) неповнотою фіксації слідів 134 96,0 

в) вибірковим дослідженням предметів обстановки  130 93,0 

г) недостатньою розробленістю теоретичних питань 

залучення та участі спеціалістів у огляді місця події 
97 69,0 

д) ігноруванням можливості залучення до проведення 

огляду групи різнопрофільних спеціалістів 
60 43,0 

є) недостатньою підготовленістю слідчих до повноцінного 

використання цих можливостей 
113 81,0 

14. 
Які, на Ваш погляд, закономірності механізму 

протиправної діяльності у цій сфері визначають 
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особливості роботи спеціаліста в огляді місця події: 

а) різноманітність наркотичних, психотропних речовин 113 81,0 

б) специфіка предмета злочинного посягання, речовин та 

засобів, що використовуються для їх виготовлення, збуту 
111 79,0 

в) специфіка способів підготовки, скоєння і приховування 

кримінальних правопорушень 
49 35,0 

г) складність слідової картини цих злочинів 137 98,0 

д) особливість локалізації слідів та слідових комплексів на 

різних об’єктах обстановки 
130 93,0 

15. 

Які функції повинен виконувати фахівець під час участі 

в обшуку: 

 

а) сприяння слідчому (прокурору) у пошуку предметів та 

слідів злочину, що підлягають вилученню 
140 100,0 

б) надання допомоги у виявленні тайників (схованок) 140 100,0 

в) надання консультацій та роз’яснень зі спеціальних 

питань, що виникали в ході проведення обшуку  
137 98,0 

г) складанні відповідних додатків до протоколу обшуку  83 59,0 

д) сприяння слідчому у пакуванні виявлених предметів 

згідно рекомендацій по транспортуванню та подальшому 

зберіганню 

139 99,0 

є) фіксація ходу та результату обшуку за допомогою 

технічних засобів 
111 79,0 

ж) виконання інших дій 17 12,0 

16. 

Які на Ваш погляд недоліки у використанні 

можливостей фахівців впливають на якість проведення 

обшуків: 

 

а) неналежна підготовка до проведення обшуку 17 12,0 

б) спеціалісти Експертної служби МВС України та фахівці 

інших профільних відомств майже не залучаються до їх 

проведення 

126 90,0 

в) фахівці, що залучаються до участі в обшуках не 

володіють інформацією про об’єкти пошуку та сліди 

злочину 

10 7,0 

г) залучені фахівці діють виключно за вказівкою слідчого, 

не проявляючи будь-якої власної ініціативи 
116 83,0 

д) поверхове вивчення особливостей приміщень, де 

планується проводити обшук 
32 23,0 

є) ігнорування можливості детальних оглядів предметів та 

речовин, що підлягають вилученню 
104 74,0 

ж) неналежна деталізація місць виявлення наркотичних 

засобів, психотропних речовин  
39 28,0 

з) порушення порядку вилучення та пакування 

наркотичних, психотропних речовин 
21 15,0 

17. 

В чому на Ваш погляд може полягати допомога фахівця 

на підготовчому етапі допиту 

 

а) у наданні слідчому необхідних відомостей (у формі 

консультації) з вузькопрофесійної сфери діяльності 
64 46,0 

б) у з’ясуванні обставин, встановлених на момент 

проведення допиту, що підлягають перевірці  
71 51,0 
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в) в аналізі правових положень закріплених у діючих 

нормативно-правових актах 
48 34,0 

г) у формулюванні питань, що потребують спеціальних 

пізнань з певної галузі 
88 63,0 

д) у прогнозуванні виникнення певних ситуацій в ході 

допиту (пов’язаних із протидією розслідуванню), 

визначення шляхів їх вирішення 

24 17,0 

є) у визначенні обсягу інформації, яку доцільно пред’явити 

допитуваному в ході допиту 
18 13,0 

ж) у сприянні у визначенні тактичних прийомів та 

послідовності їх використання  
13 9,0 

з) у підготовці та встановленні науково технічних засобів 

для фіксації ходу та результатів допиту 
125 89,0 

і) інше 4 3,0 

18. 

Яку на Ваш погляд допомогу може надати фахівець 

слідчому (прокурору) під час робочого етапу допиту:  

 

а) точніше зрозуміти допитуваного 83 59,0 

б) в уточненні отриманих у ході допиту відомостей або 

письмових показань 
94 67,0 

в) у з’ясуванні рівня володіння особою, що допитується, 

спеціальними знаннями 
125 89,0 

г) у викритті неправдивих свідчень, які стосуються 

спеціальних питань 
53 38,0 

д) у сприйнятті інформації про ознаки зовнішності 

невстановлених осіб, причетних до злочину 
32 23,0 

є) у відборі зразків для експертизи, у випадку, коли в ході 

допиту особу переконали в необхідності надання певних 

зразків добровільно  

43 31,0 

ж) інше 6 4,0 

19. 

У чому на Ваш погляд може полягати сприяння 

спеціаліста слідчому на заключному етапі допиту: 

 

а) у правильній фіксації свідчень допитуваної особи 55 39,0 

б) в аналізі отриманої інформації, визначенні напрямів її 

подальшого використання 
57 41,0 

в) у забезпеченні умов для правильного відображення 

застосованих під час фіксації показів НТЗ 
41 29,0 

г) інше 29 21,0 

20. 

Чи доцільно залучати відповідних спеціалістів до участі 

в підготовці та провадженні НСРД та застосування 

технічних засобів 

 

а) так 107 76,0 

б) ні 6 4.0 

в) не визначився 27 20,0 

21. 

Вкажіть на основні недоліки у призначенні судових 

експертиз: 

 

а)недоліки, пов’язані із постановкою запитань перед 

експертом (невірне формулювання, не вичерпний перелік, 

копіювання з довідників без прив’язування до обставин 

конкретного кримінального провадження, постановка перед 

88 63,0 
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експертом питань, які не входять до його компетенції тощо) 

б) недоліки, пов’язані з підготовкою вихідних даних для 

проведення експертизи (недостатня кількість вихідних 

даних, об’єктів дослідження та зразків для порівняння, що 

направляються на дослідження, їх незадовільний стан) 

69 49,0 

в) недоліки, пов’язані зі складенням постанови про 

призначення відповідної судової експертизи (неналежне 

відображення обставин кримінального провадження, за 

яких було виявлено та вилучено сліди та об’єкти 

дослідження, а також обставин, за яких виникає 

необхідність у проведені судової експертизи) 

45 32,0 

г) недоліки, пов’язані із не призначенням відповідних 

експертиз, за необхідності їх призначення, а також 

призначення зайвих експертиз, за відсутності потреби у 

використанні спеціальних знань 

41 29,0 

22. 

Чи наявні у Вашому підрозділі сучасні методичні 

рекомендацій по проведенню судових експертиз:  

 

а) так 44 31,2 

б) ні 96 68,8 

23. Якщо недостатня, то вкажіть яких: досліджень раніше 

невідомих об’єктів, які з’являються у незаконному обігу на 

основі похідних сумішевих форм та складних за 

структурою синтетичних аналогів    

 

140 

 
100,0 

24. 

З якими труднощами Ви найчастіше стикаєтеся під час 

проведення судових експертиз: 

 

а) складнощами пов’язаними із віднесенням раніше не 

відомих наркогенів до категорії аналогів наркотичних 

засобів та психотропних речовин 

136 97,0 

б) складнощами, пов’язаними із дослідженням 

наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів у суміші з 

біологічними та іншими рідинами, сипучими речовинами;  

116 83,0 

25. 

Чи є у Вашому підрозділі необхідні методичні та інші 

матеріали з питань організації та тактики участі 

спеціалістів (експертів) у слідчих (розшукових) діях у 

провадженнях зазначеної категорії 

 

а) так 32 23,0 

б) немає 108 77,0 

26. 

З яких питань організації або тактики участі фахівців у 

кримінальних провадженнях даної категорії немає або 

недостатньо методичної літератури: 

 

а) організації та тактики залучення і участі у слідчому 

огляді, обшуку групи різнопрофільних спеціалістів 
122 87,0 

б) особливостей залучення вузькоспеціалізованих фахівців 139 99,0 

27. 

Чи проводиться ознайомлення слідчих (оперативних 

співробітників) з новітніми розробками НТЗ та 

досягненнями експертних підрозділів: 

 

а) так 111 79,0 

б) ні 29 21,0 

28. Якщо проводиться, то в яких формах:  
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а) проведення занять зі слідчими 52 37,0 

б) виступу перед слідчими 17 12,0 

в) у спільній роботі під час проведення процесуальних дій 118 84,0 

г) особистого звернення слідчих за роз’ясненнями 85 61,0 

29. 

Якщо ні, то вкажіть на причини цього:  

а) вказаний напрямок роботи не планується та не 

організовується керівництвом експертної установи 
0 0 

б) слідчі не проявляють до цього інтересу 17 12,0 

в) у вказаних діях немає необхідності 0 0 

30. 

Яких, на Ваш погляд, заходів необхідно вжити для 

поліпшення ситуації у використанні спеціальних знань 

в розслідуванні злочинів вказаної категорії:  

 

а) нормативно вирішити проблему організації та тактики 

участі групи різнопрофільних спеціалістів у одній слідчій 

(розшуковій) дії 

122 87,0 

б) розробити спеціальні правила участі у слідчих 

(розшукових) діях спеціалістів різних профілів знань  
129 92,0 

в) розробити спільні інструкції з комплексного 

використання спеціальних знань фахівців різного профілю 

знань при спільній їх участі у процесуальних діях в 

розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів 

126 90,0 

г) забезпечити зацікавленість спеціалістів у наданні 

допомоги слідчому 
109 78,0 

31. 

Чи має можливість експерт на підставі результатів 

дослідження об’єктів експертизи встановити обставини, 

що могли сприяти злочину та висловити рекомендації 

щодо їх усунення 

 

а) так, експерт при проведенні судової експертизи має 

можливість встановити обставини, що могли сприяти 

злочину та висловити рекомендації, щодо їх усунення 

84 63,0 

б) ні, судовий експерт не має такої можливості 37 24,0 

в) важко відповісти 19 13,0 
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Додаток 2 

 

 

АНКЕТА 

Опитування слідчих НП України 

 

№ 
п/п Питання 

К-ть 

опитан 

осіб 
у % 

1. 

Ваш стаж практичної роботи на посаді слідчого: 32 20,0 

а) до 1 року 56 35,4 

б) від 1 до 3 років  14 8,9 

в) від 3 до 5 років 49 31,0 

г) від 5 до 10 років 8 5,0 

д) понад 10 років 32 20,0 

2. 

Чи доводилося Вам розслідувати злочини, у сфері обігу 
наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів: 

 

а) так 88 56,0 

б) ні 70 44,0 

3. 

В яких формах найчастіше використовуєте спеціальні 
знання в розслідуванні даної категорії злочинів: 

 

а) участі спеціаліста (у тому числі педагога, психолога, 
перекладача) у проведенні слідчих (розшукових) дій 

27 17,0 

б) проведення судової експертизи 158 100,0 

4. 

Чи в усіх необхідних випадках Вами залучаються 
фахівці для участі в  проведенні слідчих дій: 

 

а) так 17 11,0 

б) ні 107 68,0 

в) важко відповісти 33 21,0 

5. 

Якщо ні, то зазначте причини:  
а) організаційні труднощі залучення 114 72,0 

б) нестача відповідних фахівців                                                          111 70,0 

в) низька ефективність їхньої участі                                                   46 29,0 

г) недостатня кваліфікація                                                                    47 30,0 

д) недоцільність 65 41,0 

6. 

Під час проведення яких слідчих (розшукових) дій в 
розслідуванні злочинів даної категорії Вами залучалися 
особи, що володіють спеціальними знаннями: 

 

а) слідчого огляду 0 0,0 

б) обшуку 5 3,0 

в) допиту свідків, підозрюваних 150 95,0 

г) освідування 17 11,0 

д) слідчого експерименту 0 0,0 

є) призначенні судової експертизи 11 7,0 

7. 

В яких формах залучені Вами фахівці надавали 
допомогу під час участі у слідчих (розшукових) діях: 

 

а) надання безпосередньої технічної допомоги під час 
виявлення, фіксації та вилучення слідів та речових доказів 

128 81,0 

б) надання фахових консультацій та роз’яснень зі 
спеціальних питань, що стосуються пошуку, виявлення, 

117 74,0 
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фіксації доказової інформації, напрямів їх дослідження 
в) сприяння у виявленні криміногенних обставин, що мають 
відношення до причин та умов вчинення злочину 

17 11,0 

г) інші види допомоги 58 37,0 

8. 

Чи проводилося попереднє дослідження вилучених 
об’єктів та слідів фахівцем безпосередньо на місці події: 

 

а) так 46 29,0 

б) ні 112 71,0 

9. 

Чи сприяв Вам фахівець під час проведення слідчих 
(розшукових) дій у встановленні обставин, що могли 
сприяти злочину: 

 

а) так 17 11,0 

б) ні 141 89,0 

10. 

Якщо сприяв, то в чому це виражалося та як саме було 
зафіксовано: 

 

а) звертав увагу на окремі обставини, що на його думку 
могли містити відомості про причини або умови злочину 

9 6,0 

б) вказував на невідповідність окремих предметів або слідів 
реальній обстановці події 

14 9,0 

в) указував на необхідність дослідження окремих об’єктів 22 14,0 

11. 

Як саме було зафіксовано сприяння у встановленні 
криміногенних обставин: 

 

а) фахівець висловив усні пропозиції та поради, але вони не 
були враховані слідчим та не фіксувалися у протоколі 

158 100,0 

б) фахівець власноруч вніс доповнення до протоколу 
слідчої (розшукової) дії 

0 0,0 

в) фахівець подав слідчому власноруч складений документ, 
в якому виклав власні думки та пропозиції щодо обставин, 
що на його думку могли сприяти злочину 

0 0,0 

г) інший варіант 0 0,0 

12. 

Чи вважаєте Ви за доцільне запровадити додаткову 
процесуальну форму фіксації результатів участі та 
сприяння фахівця у слідчій (розшуковій) дії: 

 

а) так, вважаю це за доцільне 49 31,0 

б) ні, я так не вважаю 38 24,0 

в) важко відповісти 71 45,0 

13. 

За яких на Ваш погляд причин в розслідуванні злочинів 
у сфері обігу наркотичних, психотропних речовин 
найчастіше допускаються слідчі помилки: 

 

а) відсутність спеціальної літератури 54 34,0 

б) відсутність доступних до ознайомлення та використання 
в практичній діяльності науково-практичних рекомендацій 
щодо особливостей роботи з наркотичними речовинами 

96 61,0 

в) відсутність навичок щодо пошуку, вилучення, фіксації та 
зберігання наркотичних та інших речовин, їх слідів 

125 79,0 

г) ігнорування можливості залучення фахівців для надання 
допомоги під час провадження слідчих (розшукових) дій 

90 57,0 

14. 

Чи самостійно Ви здійснюєте пошук та фіксацію слідів 
злочину під час проведення слідчих (розшукових) дій: 

 

а) так, завжди самостійно 17 11,0 

б) так, але за безпосереднього сприяння спеціаліста 36 23,0 

в) ні, дану функцію завжди виконує залучений спеціаліст 104 66,0 

15. 
З яких джерел Вами отримані знання щодо 
криміналістичних особливостей злочинів у цій сфері, 
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особливостей слідоутворення: 
а) із профільної криміналістичної і спеціальної літератури 40 25,0 

б) від старших товаришів по службі 49 31,0 

в) не отримали відповідних знань 70 44,0 

16. 

Які на Ваш погляд недоліки є основними причинами 
невідповідності обсягу та якості використання 
спеціальних знань і науково-технічних засобів 
нормативним правилам і фактичним можливостям 
спеціалістів з комплексного техніко-криміналістичного 
забезпечення огляду місця події: 

 

а) неповнота фіксації слідів та їх поверховий опис 109 69,0 

б) упущення деталей огляду місця події 58 37,0 

в) відсутність адаптованих до потреб практики методичних 
рекомендацій щодо участі фахівців у їх провадженні 

126 80,0 

г) надання пріоритету у виявленні та вилученні очевидних 
слідів, або тих, вилучення яких не складає труднощів 

142 90,0 

17 

Чи виникають у Вас ускладнення при визначенні 
завдань спеціалістові, котрий залучається до участі у 
проведенні окремих слідчих (розшукових) дій: 

 

а) так, виникають ускладнення 85 54,0 

б) ні, жодних ускладнень не виникає 72 46,0 

18. 

Чи виникають у Вас ускладнення при виборі виду 
судової експертизи, формулюванні й постановці питань 
експерту під час призначення судових експертиз: 

 

а) так при виборі виду дослідження та постановці питань 115 73,0 

б) ускладнення бувають при виборі виду експертизу 33 21,0 

в) ускладнення бувають при постановці питань експерту 93 59,0 

г) ні, ускладнень ніколи не виникало 27 17,0 

19. 

Чи на всі поставлені питання експерт дає відповіді:  
а) так, завжди на всі 144 91,0 

б) ні 14 9,0 

20. 

Якщо ні, які були цьому причини:  
а) недостатня кількість наданого фактичного матеріалу 74 47,0 

б) псування речових доказів 17 11,0 

в) постановка невідповідних питань 21 13,0 

г) неналежна кваліфікація судового експерта 5 3,0 

21. 

Чи володієте ви відомостями щодо необхідного об’єму 
даних, необхідних експерту для відповіді на поставлені 
питання: 

 

а) так 152 96,0 

б) ні, іноді виникають з цим труднощі 6 4,0 

22. 

Чи ставите ви на вирішення експерту питання 
профілактичного характеру: 

 

а) так 0 0,0 

б) ні, не бачу в цьому необхідності 158 100,0 

23. 

Чи використовуєте ви висновки судових експертиз під 
час планування заходів профілактичного характеру: 

 

а) так 11 7,0 

б) ні 147 93,0 
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Додаток 3 

 

 

Зведені дані щодо вивчених кримінальних проваджень  

у зв’язку з використанням спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів прекурсорів 

(у %,  340 кримінальних провадження)  
 

№ 
п/п 

Питання К-ть У % 

1. 

Категорія кримінальних справ та кримінальних 
проваджень, що вивчалися: 

 

а) злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або прекурсорів 

340 100,0 

б) інші злочини проти здоров’я населення 0 0,0 

2. 

Огляд місця події проводився:  
а) в приміщенні 160 47,0 

б) на вулиці                                                                                                139 41,0 

в) іншому місці 14 4,0 

г) огляд місця події не проводився                                                            27 8,0 

3. 

3. Участь спеціалістів в ОМП:   
а) експерт-криміналіст 10 3,0 

б) експерт-хімік 3 1,0 

в) спеціаліст агротехнік 0 0,0 

г) інший спеціаліст 0 0,0 

д) спеціаліст не брав участь                                                                   326 96,0 

4. 

Науково-технічні засоби, що застосовувалися під час 
огляду місця події: 

 

а) традиційні засоби криміналістичного комплекту                            17 5,0 

б) спеціальні засоби криміналістичної техніки 0 0,0 

в) засоби фото фіксації 146 43,0 

г) засоби відео фіксації 24 7,0 

д) технічні засоби не застосовувалися                                                  153 45,0 

5. 

Наявність у протоколі ОМП зауважень або пояснень 
спеціаліста, який брав участь в огляді: 

 

а) так  14 4,0 

в) ні                                                                                                              326 96,0 

6. 
6. Якщо так, то який їхній характер:  
а) зауваження 340 100,0 

б) пояснення 0 0,0 

7. 

Сліди та інші об’єкти, вилучені з місця події:  
а) наркотичні, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори 71 21,0 

б) хімічні реагенти та залишки хімічних реакцій 265 78,0 

в) обладнання для виготовлення, засоби вживання 282 83,0 

г) сліди рук 58 17,0 

д) сліди взуття (ніг) 17 5,1 

є) сліди транспортних засобів 0 0,0 

ж) сліди біологічного походження 1 0,3 

з) одяг, особисті речі та документи  61 18,0 

і) мікрооб’єкти                                                                                          4 1,1 

к) запахові сліди 0 0,0 
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л) гроші  41 12,0 

м) сліди ґрунту  0 0,0 

8. 

Виходячи з оцінки обстановки місця події, чи всі необхідні 
і можливі сліди і об’єкти вилучені: 

 

а) так 143 42,0 

б) ні 197 58,0 

9. 

Якщо ні, то які саме сліди й об’єкти не були вилучені:  
а) сліди рук 282 83,0 

б) сліди взуття (ніг) 323 94,9 

в) транспортних засобів 340 100,0 

г) сліди біологічного походження 339 99,6 

д) одяг, особисті речі та документи 279 82,0 

є) запахові сліди                                                                                        340 100,0 

ж) мікроб’єкти                                                                                        336 98,9 

10. 

Чи по всіх вилучених об’єктах та слідах призначалися 
експертизи: 

 

а) так                                                                                                          296 87,0 

б) ні                                                                                                            44 13,0 

11. 

Які з вилучених об’єктів або слідів не були досліджені:  
а) сліди рук 190 56,0 

б) об’єкти рослинного походження 0 0,0 

в) хімічні речовини 0 0,0 

г) окремі предмети, що могли використовуватися у 
виготовленні наркотичних, психотропних речовин 

37 11,0 

д) запахові сліди 0 0,0 

є) окремі предмети, що могли містили сліди злочину 112 33,0 

12. 

Причини, за яких вилучені об’єкти або сліди не були 
досліджені: 

 

а) з причин їх псування через неналежні умови зберігання 82 24,0 

б) зволікань з призначенням судової експертизи та 
несвоєчасність направлення об’єктів до експертної установи 

65 19,0 

в) неповнота й неточність формулювання питань, 
поставлених на вирішення експертові 

99 29,0 

в) направлення на дослідження не всіх необхідних матеріалів 51 15,0 

13. 

Участь спеціаліста у допиті підозрюваного, свідків:  
а) спеціаліст-криміналіст 0 0,0 

б) експерт-хімік 0 0,0 

в) фармацевт 0 0,0 

г) педагог, психолог або лікар 92 27,0 

д) перекладач (сурдоперекладач) 37 11,0 

є) інший спеціаліст 0 0,0 

ж) жоден зі спеціалістів не залучався 245 72,0 

14. 

Участь спеціаліста у обшуку:  
а) спеціаліст-криміналіст 34 10,0 

б) експерт-хімік 0 0,0 

в) інший спеціаліст 0 0,0 

ж) жоден зі спеціалістів не залучався 306 90,0 

15. 

Обшук проводився:  
а) у помешканні підозрюваних (місцях особистого 
проживання) 

160 47,0 

б) місцях проживання родичів підозрюваних 105 31,0 

в) нежитлових приміщеннях (прибудовах, гаражах, сараях)  75 22,0 

16. Види призначених експертиз:  
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а) наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 
або прекурсорів 

218 64,0 

б) судово-біологічна 122 36,0 

в) судово-психіатрична (наркологічна) 44 13,0 

г) дактилоскопічна 61 18,0 

д) трасо логічна                                                                              20 6,0 

є) почеркознавча 14 4,0 

ж) інші                                                                                                                        221 65,0 

17. 

Чи всі необхідні питання було поставлено на вирішення 
експертові: 

 

а) так 180 53,0 

б) ні 160 47,0 

18. 
Чи на всі поставлені питання експерт дав відповіді:   
а) так 313 92,0 

б) ні 27 8,0 

19. 

Чи проводилися у справі повторні, додаткові або 
комплексні (комісійні) експертизи: 

 

а) так: додаткові 92 26,9 

б) так комплексні 0 0,1 

в) ні       2 0,6 

20. 

Якщо так, то які причини їхнього призначення:  
а) для ідентифікаційного дослідження (після встановлення 
підозрюваного) 

258 76,0 

б) для перевірки й уточнення результатів інших експертиз і 
слідчих дій 

44 13,0 

в) для встановлення можливості виготовлення наркотичних 
засобів у підпільній нарколабораторії, а також вірогідного 
джерела походження обладнання та хімічних речовин 

37 11,0 

21. 

Недоліки, допущені під час призначення судових 
експертиз 

 

а) неналежне пакування та зберігання вилучених об’єктів до 
їх направлення до експертної установи 

82 24,0 

б) несвоєчасність призначення експертиз 65 19,0 

в) неповнота й неточність формулювання питань, 
поставлених на вирішення експертові 

99 29,0 

г) направлення на дослідження не всіх необхідних матеріалів 51 15,0 

21. 

Висновки судових експертиз були використані у:  
а) визначенні остаточної кваліфікації кримінального 
правопорушення 

340 100,0 

б) плануванні та проведенні необхідних слідчих 
(розшукових) дій 

126 37,0 

в) встановленні особи злочинця 184 54,0 

г) обґрунтуванні суті висунутої особі підозри 211 62,0 

д) обґрунтуванні рішення про обрання запобіжного заходу               167 49,0 

є) плануванні та здійсненні заходів із попередження злочинів 37 11,0 

ж) складанні обвинувального акту 340 100,0 

з) якості доказу провини правопорушника у судовому 
засіданні      

296 87,0 
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Додаток 4 
Загальні відомості про кількість офіційно зареєстрованих кримінальних правопорушень у 

сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та 

результати їх досудового розслідування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів по регіонах України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зареєстровано 
(обліковано) 

злочинів 
(кримінальних 
правопорушен

ь) 

Питома 
вага % від 
загальної 
кількості 
злочинів 

З них 
тяжких 

та 
особлив

о 
тяжких 

Учинено 
злочинів 
ОГ і ОЗО 

Розслід
увано 

злочині
в 

Учинено 
злочинів 

неповнолі
тніми або 

за їх 
участю 

Правопоруш
ення, у яких 

особам 
вручено 

повідомленн
я про 

підозру 

Правопор
ушення, 
за якими 
провадже

ння 
направлен
і до суду 

2009 57624 13,3 20310 949 57389 960   
2010 56878 11,4 20434 896 55677 852   
2011 53206 10,3 19031 722 52940 998   
2012 45322 10,2 16628 600 44732 816   
2013 33982 6 10930 536 33479 383 27701 26869 
2014 30494 5,9 9793 624 29900 265 24902 23211 
2015 25383 4,5 7440 549 25112 257 19172 18325 

Найменування 
регіонів  

Зареєстровано (обліковано) 
злочинів (кримінальних правопорушень) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

АР Крим 3265 3272 3440 2908 

 

Вінницька 1657 1694 1633 1237 

Волинська 706 561 540 441 

Дніпропетровська 5417 5198 4798 4285 

Донецька 5035 4871 4669 4282 

Житомирська 1337 1154 977 931 

Закарпатська 378 430 431 357 

Запорізька 3245 3116 3395 3276 

Івано-Франківська 475 523 581 543 

Київська 2074 2049 1837 1590 

місто Київ 3807 4241 4554 3264 

Кіровоградська 1066 986 878 782 

Луганська 4864 4866 4681 3970 

Львівська 1583 1536 1399 1082 

Миколаївська 1873 1512 1458 1326 

Одеська 3138 2990 2312 1422 

Полтавська 2104 2055 1601 1367 

Рівненська 677 682 628 455 

м. Севастополь 515 532 480 465 

Сумська 1071 1029 866 862 

Тернопільська 674 666 656 653 

Харківська 3849 3977 3033 2608 

Херсонська 1850 1854 1737 1423 

Хмельницька 1118 990 713 554 

Черкаська 1428 1663 1815 1618 

Чернігівська 900 929 998 952 

Чернівецька 526 494 562 489 

Всього по 
Україні 

57624 56878 53206 45322 33982 30494 25383 
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Додаток 5 

 

Показники злочинності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів або прекурсорів за видами правопорушень у залежності від 

значимості протиправних дій у незаконному обігу 

 

 

 

 

 

 

Вид правопорушення 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Контрабанда наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або 

прекурсорів (ст.305 КК) 
1060 1189 1826 2172 327 158 207 

Використання коштів, здобутих від 

незаконного обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів  (ст.306 КК) 

101 110 121 116 59 61 47 

Незаконне виробництво, придбання, 

перевезення чи збут наркотиків 

(ст.307 КК) 
16672 16955 16318 14363 9430 8412 6614 

з них Збут 15974 16246 15578 13712 5021 5436 4350 

Викрадення, привласнення наркотиків 

(ст.308 КК) 
252 255 146 59 31 35 31 

Незаконне виробництво,  придбання, 

перевезення наркотиків без мети збуту 

(ст.309 КК) 
31885 30747 28842 24065 18605 16803 14890 

Посів або вирощування снотворного 

маку чи конопель (ст. 310 КК)     
1782 2013 1637 

Незаконне виробництво, 

виготовлення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання 

прекурсорів (ст. 311 КК)     

1053 602 398 

Викрадення, привласнення, вимагання 

прекурсорів чи заволодіння ними 

шляхом шахрайства або зловживання 

службовим становищем (ст. 312 КК)     

0 2 0 

Викрадення, привласнення 

обладнання для виготовлення  

наркотичних засобів  (ст.313 КК) 
223 234 216 146 62 106 138 

Схиляння до вживання наркотиків (ст. 

315  КК) 
661 618 553 456 235 233 158 

Організація або утримання місць для 

незаконного вживання , виробництва 

чи виготовлення  наркотичних засобів,  

психотропних речовин або їх аналогів, 

ст.317(ст.317 КК)  

2098 2150 1965 1781 1268 1263 1044 

з них Для виробництва та вигот-

ння 

216 223 206 185 126 172 151 
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Додаток 6 

 

Кількісні показники судово-експертних досліджень наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, проведених НДУСЕ 

Міністерства юстиції України 

 

НДУСЕ Всього 

З яких на замовлення: 
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2010 рік 966 17 856 21 48 1 15 4 4 

2011 рік 790 18 724 12 24 1 8 82 1 

2012 рік 684 17 602 47 13 3 - 1 1 

2013 рік 707 23 389 249 26 4 - 12 4 

2014 рік 371 26 195 88 52 6 - 2 2 

 

 

 

 

Додаток 7 

 
Кількісні показники судових експертиз, наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів і прекурсорів; сильнодіючих і отруйних речовин; об’єктів рослинного 

походження, проведених підрозділами Експертної служби МВС України 
 

Експертна 

служба МВС 

України 

Всього 

З яких по видам об’єктів дослідженнч: 
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2010 рік 82026 51622 186 30218 

2011 рік 80629 51009 372 29248 

2012 рік 74001 46746 369 26886 

2013 рік 69650 45308 707 23635 

2014 рік 61535 40768 740 20027 

За 10 міс. 2015 

року 
49846 33295 606 15945 
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Додаток 8 

 

Статистичні відомості про розгляд кримінальних проваджень, порушених за 

фактами злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 

аналогів або прекурсорів за період з 2009-2014 рокита перше півріччя 2015 року 
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Додаток 9 

 

Основні експертні завдання, які можуть бути вирішені  

у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у залежності від виду 

експертизи та об’єктів судово-експертного дослідження 

 

Об’єкт 

експертного 

дослідження 

Вид експертизи 
Можливі завдання на вирішення 

експерту 

Предмети 

злочину 

(наркотичні 

засоби, 

психотропні 

речовини, їх 

аналоги або 

прекурсори) 

 
Наркотичних засобів, 

психотропних 

речовин, їх аналогів 

та прекурсорів 

Встановлення факту належності 

речовини до наркотичних засобів. 

Виявлення на предметах обстановки 

місця події (предметах-носіях) мікро- 

частинок або мікрослідів наркотиків. 

Встановлення можливості застосування 

наданих на дослідження речовин для 

виготовлення наркотичних засобів. 

Установлення спільної родової /групової 

належності наркотичних, психотропних 

речовин, їх аналогів. 

Установлення походження речовин та 

наркотичних засобів з певного джерела. 

Встановлення можливого виготовлення 

наркотичних засобів згідно опису або 

виявлених рецептур. 

Біологічна 
 

Установлення належності об’єктів 

рослинного походження до наркотиків. 

Виявлення мікрооб’єктів наркотичних 

речовин рослинного походження в будь-

якій масі або на предметах-носіях. 

Установлення спільної родової/групової 

належності декількох порівнюваних 

зразків рослинного походження, що є 

наркотичними речовинами. 

Установлення належності наркотичних 

речовин рослинного походження до 

одного цілого 

Судово-

фармацевтична 

Встановлення вмісту наркотичних 

речовин або прекурсорів у складі 

фармацевтичних препаратів. 

Паперові носії 

інформації, 

фотографії 

Портретна 

Встановлення місця проведення 

фотозйомки та конкретних осіб, що на 

них зображені. 
Авторознавча Встановлення автора певного тексту. 

Почеркознавча 
Ідентифікація виконавця рукописного 

тексту. 
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Психологічна 

Визначення негативного впливу 

інформації, що міститься на паперовому 

носії на аудиторію. 

 

 

 

 

Електронні носії 

інформації 

Комп’ютерно-

технічна 

 

Пошук, виявлення, фіксація та 

дослідження відомостей про незаконний 

обіг наркотичних,психотропних речовин 

та їх прекурсорів, поданих на машинних 

(комп’ютерних) носіях інформації, в 

пам’яті смартфонів, кишенькових 

персональних комп’ютерів. 

Встановлення дати, часу та способу 

створення матеріалів, що містить дані 

про незаконний обіг наркотиків. 

Встановлення способу розповсюдження. 

Відновлення видалених файлів. 

Кіно та 

відеоматеріали 

Відеозвукозапису 

Встановлення технічних умов та 

технології отримання відеозвукозапису. 

Ототожнення особи за фізичними 

параметрами голосу 

Фоноскопічна 

Ідентифікація особистості по усному 

мовленню. 

Технічне дослідження носіїв інформації 

та апаратури звукозапису. 

Фототехнічна 

Ідентифікація знімальної апаратури.  

Ідентифікація предметів, приміщень та 

ділянок місцевості, відображених на 

знімках та відеозаписах. 

Сліди та інші 

речові докази, 

що 

підтверджують 

причетність 

особи до 

незаконного 

обігу 

наркотичних 

засобів, 

психотропних 

речовин, їх 

аналогів або 

прекурсорів 

Експертиза слідів рук 

людини 

Ідентифікація особи, що підозрюється у 

вчиненні злочину за слідами рук. 

Експертиза слідів ніг 

людини, її взуття 
Ідентифікація людини за слідами ніг. 

Експертиза цілого за 

частинами 

Встановлення факту того, що окремі 

частини предметів (наприклад, тканини, 

шпагату, поліетилену, паперу) раніше 

становили одне ціле (використовувалися 

для пакування партій чи доз наркотиків) 

Експертиза 

нашарувань на одязі 

(взутті) 

Дослідження нашарувань на одязі 

(взутті) - ґрунту, плям хімічних речовин, 

що могли використовуватися під час 

виготовлення наркотиків 

Експертиза слідів 

транспортних засобів 

Ідентифікація (ототожнення) конкретної 

одиниці транспортного засобу, що 

використовувався під час незаконного 

обігу наркотичних речовин за частинами 

та слідами, що залишені його частинами 

Одорологічна 

експертиза 

Встановлення числа та конкретних 

учасників, причетних до незаконного 

обігу наркотичних речовин. 
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Встановлення походження запахових 

слідів від конкретної особи. 

Ґрунтознавча 

 

Виявлення на предметах-носіях часток 

або нашарувань ґрунтового походження, 

визначення їх природи, установлення 

спільної родової (групової) належності з 

наданими  зразками. 

Установлення походження ґрунту на 

предметах-носіях (взутті, предметах 

одягу підозрюваних) з певної ділянки 

місцевості (місці організації «закладки», 

схованки наркотиків, місці вирощування 

наркотиковмісних рослин тощо); 

Особа 

злочинця 

Судово-медична 

Встановлення причин смерті. 

Встановлення ступеню тяжкості й 

характеру тілесних пошкоджень. 

Встановлення віку підозрюваного. 

Встановлення стану здоров’я. 

Судово-психіатрична 

Визначення психічного стану 

підозрюваного у незаконному обігу 

наркотичних засобів у тих випадках, 

коли є дані, що викликають сумнів у їх 

осудності чи можливості в період 

розслідування усвідомлювати свої дії 

або керувати ними. 

Визначення стану сп’яніння на момент 

вчинення злочину. 

Визначення наявності хронічного 

алкоголізму або наркоманії. 

Встановлення факту зловживання 

наркотичними засобами. 

Встановлення причинно-наслідкового 

зв’язку між наркоманією у 

підозрюваного та вчиненим злочином. 

Встановлення необхідності застосування 

примусового лікування. 

Судово-психологічна 

Встановлення особливостей перебігу 

психічних процесів у підозрюваних осіб, 

які дають показання, та вплив таких 

особливостей на адекватне сприйняття 

того чи іншого факту. 

Психолого-

психіатрична 

Встановлення особливостей психіки в 

плані наявності відхилень у поведінці 

Психофізіологічна 

Дослідження особи з метою отримання 

інформації про факти причетності до 

протиправної діяльності у сфері обігу 

наркотичних, психотропних речовин, які 

особа намагається приховати 
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Додаток 10 

Порядок дій залучених спеціалістів 

при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій 

у кримінальних провадженнях про злочини у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

 
ОГЛЯД 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Огляд місця виявлення (скидання) наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів (події), інших місць, де здійснювався їх незаконний обіг, у 

тому числі, місцевості, приміщень, речей та документів проводить слідчий, прокурор за 

участі фахівця (групи фахівців) відповідного профілю – криміналіста, хіміка, агронома та 

інших спеціалістів (у залежності від необхідності), за участі та у присутності інших 

учасників кримінального провадження, передбачених ст. 237-238 КПК України. 

Якщо наявна інформація, що наркотичні засоби були виготовлені в іншому місці, 

перенесені, перевезені тощо, спеціаліст може залучатися до участі в огляді й цих місць. 

Фахівці можуть залучатися для проведення повторного або додаткового огляду 

місця події та інших місць. 

За можливості сліди вилучаються разом з об’єктами-носіями. У разі неможливості 

вилучення слідової інформації з об’єктів-слідоносіїв спеціалістом здійснюється їх 

фотографування за правилами масштабної фотозйомки та виготовлення копій (відбитків та 

зліпків) цих слідів. 

1.2 Перед виїздом для участі у проведенні огляду спеціаліст отримує інформацію 

про подію, обставини вчинення якої встановлюються, інші відомості необхідні для 

обрання та підготовки потрібних науково-технічних засобів. 

 Виїзд спеціаліста до місця проведення огляду і повернення його до визначеного 

місця дислокації, а також транспортування необхідного йому технічного обладнання, 

пристроїв і приладів організовується спільно зі слідчо-оперативною групою, до складу якої 

він входить та забезпечуються черговою частиною органу Національної поліції на 

спеціально виділеному автомобільному транспорті. В окремих випадках спеціаліст 

добирається до місця проведення слідчої (розшукової) дії самостійно, при цьому, має 

право на одержання відшкодування витрат, пов’язаних із його залученням (п.5 ч.4 ст. 71 

КПК України). 

1.3 По прибуттю на місце проведення огляду спеціаліст отримує від слідчого 

(прокурора) відомості про обставини події, дії учасників огляду, здійснені до його 

прибуття, завдання, які йому необхідно вирішити, визначається з пріоритетом слідової 

інформації, яка підлягає виявленню, з метою подальшого проведення експертних 

досліджень та надалі виконує доручення слідчого, прокурора, які стосуються використання 

його спеціальних знань. 

1.4 На місці проведення огляду спеціаліст: 

- застосовує технічні та інші засоби та методи (в першу чергу не руйнуючі), виявляє 

ознаки, що дозволяють встановити обставини та характер події, механізм утворення слідів 

та слідових комплексів, інші дані, що мають значення для проведення слідчих 

(розшукових) дій; 

- про вжиті заходи та факти виявлення криміналістично-значимої інформації 

обов’язково інформує слідчого, прокурора; 

- консультує слідчого, прокурора з питань, пов’язаних із особливостями огляду 
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окремих предметів, обладнання, слідів на місці їх виявлення та перспективами їх 

подальшого судово-експертного дослідження; 

- звертає увагу слідчого, прокурора на особливості обстановки, предметів або 

документів, які мають відношення до огляду; надає допомогу у виявленні і вилученні 

слідів і слідових комплексів, а також предметів, знарядь, що мають відношення до події, 

обставини вчинення якої встановлюються; під час фіксації виявленої слідової інформації в 

протоколі надає допомогу слідчому, прокурору в описі специфічних ознак (вид та кількість 

виявлених слідів, їх локалізація, спосіб виявлення тощо); встановлює обставини, що могли 

сприяти вчиненню злочину та доповідає про них слідчому (прокурору); 

- дає пояснення з приводу дій, що ним виконувалися. 

1.4 Результати огляду місця події, а також відомості про застосовані спеціалістом 

науково-технічні засоби та методи, виявлені об’єкти та сліди, порядок та послідовність їх 

пошуку та виявлення, фіксуються у протоколі огляду. Протокол після ознайомлення 

підписують всі учасники огляду, у точу числі і спеціаліст. Носії інформації, на яких за 

допомогою технічних засобів зафіксовано хід та результати процесуальної дії, додаються 

до протоколу в якості додатків. 

За результатами проведеного огляду, спеціаліст консультує слідчого (прокурора) з 

питань щодо можливості дослідження виявлених ним об’єктів та слідів, доцільності 

вирішення тих або інших питань, а також потреби залучення для цього інших спеціалістів. 

1.6 Штатний експерт – експерт у галузі хімії, криміналістичної техніки, що 

залучався до проведення огляду в якості спеціаліста, вправі й надалі брати участь у 

кримінальному провадженні в якості судового експерта. Для підвищення якості судово-

експертних досліджень, саме йому доцільно доручати й проведення судової експертизи, 

наприклад, вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та інших об’єктів 

дослідження, пов’язаних із подією, що розслідується. 

2. ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ (за участі спеціаліста у галузі криміналістичної техніки) 

2.1. Спеціаліст у галузі криміналістичної техніки під час огляду місця події за 

фактом обігу наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів повинен сприяти слідчому, 

прокурору у: 

2.1.1. визначенні меж території, що підлягає огляду та порядку його проведення, у 

тому числі порядку огляду об’єктів (наркотичні, психотропні речовини, прекурсори, сліди 

поводження з ними, мікрооб’єкти, запахові сліди, сліди рук, ніг, транспортних засобів 

тощо), здійсненні фотографування й відеозйомки місця події, з’ясуванні обстановки події; 

2.1.2. визначенні алгоритму пошуку доказів (слідів, речей, документів), засобів та 

методів їх виявлення; 

2.1.3. огляді засобів вчинення злочину, ділянок місцевості з посівами рослин маку чи 

конопель, з метою фіксації їх географічних координат, виду та розмірів нарковмісних 

рослин, що вирощуються, а також слідів, що вказують на спосіб обробки плантацій, на 

осіб, які брали участь в обробці або незаконному посіві нарковмісних рослин, слідів рук на 

залишених знаряддях виробництва, ніг, транспорту на ґрунті; 

2.1.4. встановленні системи взаємодій матеріальних об’єктів, що утворюють 

механізм події кримінального правопорушення (виготовлення, посіву та вирощування 

нарковмісних рослин тощо), кожен з яких може стати самостійним об’єктом пошуку; 

2.1.5. встановленні причинного зв’язку між подією й виявленими слідами; 

2.1.6. застосуванні найбільш ефективних науково-технічних засобів для виявлення, 

фіксації, вилучення слідів і речових доказів, визначенні порядку їх застосування; 

2.1.7. встановленні механізму утворення слідів; 

2.1.8. проведенні попередніх досліджень виявлених речовин та аналізі ознак 
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виявленого обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, 

психотропних речовин задля вирішення наступних окремих завдань: 

- виявлення нашарувань мікрооб’єктів – мікрочасток, мікроволокон та мікрослідів 

речовин на поверхні предметів-носіїв; 

- визначення природи, походження та призначення супутніх речовин, матеріалів (за 

даними дослідження зовнішніх ознак – морфології об’єктів) та застосування для цього 

спеціально розроблених прийомів, способів і методів; 

- встановлення механізму взаємодії предметів (кількість відділеного, особливості 

складу тощо); 

- порівняння матеріалів та речовин з метою виділення зіставних об’єктів 

експертного дослідження; 

2.1.9. відібранні зразків для експертизи:  

- кіптяви на елементах речової обстановки приміщення (стелі, стінах, системах 

вентиляції); 

- рідини з систем каналізації; 

- волосся (наприклад, можливості експертного дослідження волосся дозволяє 

встановити статеву належність суб’єкта, групу крові,деякі патологічні ознаки, а також 

наявність факту споживання і виду наркотичних засобів), змивів з рук, одягу, в якій були 

особи, затримані на місці злочину; 

2.1.10. сприянні в належному пакуванні виявлених об’єктів та слідів, наданні 

рекомендацій щодо особливостей і порядку їх транспортування та зберігання до моменту 

призначення судово-експертних досліджень; 

2.1.11. наданні консультацій щодо: 

2.1.11.1 особливостей пакування виявлених слідів та об’єктів слідоносіїв; 

2.1.11.2. можливості дослідження виявлених слідів, речей, документів; 

2.1.11.3. доцільності призначення окремих видів судових експертиз з метою: 

а) виявлення латентних слідів на об’єктах-носіях; 

б) встановлення факту контактної взаємодії; 

2.1.11.4. визначенні залежно від поставлених завдань, кола інших спеціалістів, яких 

необхідно запросити для проведення слідчої (розшукової) дії; 

2.1.12. оперативному використанні отриманих під час огляду результатів з метою 

визначення комплексу необхідних засобів і методів для розслідування злочину (перевірки 

по криміналістичним інформаційним системам). 

2.1.13. крім вказаного, спеціаліст сприяє слідчому, прокурору в одержанні 

відомостей, що стосуються: а) способу та місця виготовлення (виробництва), зберігання, 

пересилання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів 

(чи вчинено злочин там, де проводився огляд місця події або в іншому місці); б) осіб, 

причетних до обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів (кількість 

осіб, соціальні, психологічні та інші характеристики); в) часу знаходження злочинців на 

місці події; г) інсценування, фальсифікації, приховування слідів злочину або заперечення 

факту причетності особи до скоєного злочину; д) обставин, що сприяли вчиненню 

злочинів. 

2.2. Під час огляду наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на 

місці їх виявлення спеціаліст сприяє слідчому, прокурору у встановленні та фіксації 

відомостей щодо: 

2.2.1. виду та стану виявленої речовини (у вигляді рідини, твердої або рослинної 

маси, порошку, таблеток тощо); 

2.2.2. кольору речовини, розміру, форми (таблетки, кульки, безформна маса), 
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характерного запаху, за можливості точної ваги; 

2.2.3. виду та характеристик ємкості, пакувального матеріалу, якщо наркотична 

речовина розфасована (запакована, розлита по ємкостях); 

2.2.4. наявності пояснювальних написів та їх змісту, змісту відбитків печаток, 

посвідчувальних підписів, найменувань установ, підприємств, організацій. Якщо об’єктом 

огляду є лікарські засоби, що містять наркотичні, психотропні речовини, вказують: назву 

препарату, завод виробника, термін придатності, характер пакування). 

2.3. у випадку виявлення наркотичної, психотропної речовини на предметі-носії, 

визначаються та фіксуються: 

2.3.1 характеристики слідоносія: найменування, призначення, колір, форма, розміри, 

індивідуалізуючи ознаки; 

2.3.2. місцезнаходження наркотичної речовин на предметі-носії та самого предмета 

носія в обстановці події; 

2.3.3. можливість відбору запахової проби з предмета носія; 

2.3.4. способи, прийоми, техніко-криміналістичні та інші засоби, пристосування, 

використані для вимірювання, фіксації, вилучення та пакування наркотичних, 

психотропних речовин та об’єктів слідоносіїв; 

Примітка: об’єктами слідоносіями можуть бути: 1) предмети та обладнання, яке 

використовувалося при виготовленні наркотичних речовин (м’ясорубки, миски, ножі, 

терези, сита, преси тощо); 2) різного роду пакувальний матеріал (мішки, сумки, валізи, 

пакети, пляшки тощо); 3) предмети, що використовуються при вживанні наркотиків 

(голки, шприци, тампони, бинти, носові хустинки тощо); 4) одяг та особисті речі 

підозрюваних тощо. 

2.4. В ситуації виявлення на території в межах місця події одягу підозрюваних, 

особистих речей або інших предметів встановленню та фіксації підлягають: 

2.4.1. їх загальний вигляд і стан, у тому числі, індивідуалізуючи ознаки (розмір) та 

дефекти (подряпини, розриви тканини, розтріскування поверхні); 

2.4.2. наявність слідової інформації (плям – їх розмірів, кольору, наявність 

мікрочасток речовин, по яких можливо встановити факт контактної взаємодії або 

зберігання, знаходження особи в певному місці); 

2.4.3. виявлення ознак, що дозволяють встановити їх приналежність конкретній 

особі або групі осіб (лікарські засоби, гроші, предмети одягу, особисті речі, документи). 

2.5. Огляд документів на право придбання наркотичних, психотропних речовин, 

прекурсорів, лікарських засобів, що їх містять дозволяє встановити відомості, що свідчать 

про порушення, допущені при їх складанні: підчищення, виправлення а також відомості, 

які не відповідають фактичному стану справ. 

2.6. Огляд окремих предметів проводиться для виявлення ознак, що дозволяють 

встановити їх приналежність конкретній особі (лікарські засоби, гроші, предмети одягу, 

особисті речі, документи). 

2.7. Огляд транспортних засобів проводиться попередньо поділивши його на умовні 

зони, що підлягатимуть огляду: 1) зовнішня зона; 2) зона під машиною; 3) внутрішня зона 

машини; 4) багажник; 5) двигун; 

2.7.1 особливу увагу під час огляду транспортних засобів спеціалісту слід звертати 

на обстеження салону та конструкційних його особливостей, в яких є порожнини та 

можуть бути обладнані схованки (конструкції рами, трубопроводи, системи вентиляції, 

опалення, електроприладів, різних ніш, резервуарів, баків під сміття тощо). 

Примітка: ознаками, що можуть свідчити про наявність ознак облаштування 

тайників або інших засобів приховування наркотичних засобів, психотропних речовин, 
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прекурсорів у транспортних засобах є: а) дефекти швів, сполучених частин покриття 

підлоги кузова (фургона) автомобіля, металевої та пластмасової апаратури різних вузлів 

транспортних засобів; в) сліди на поверхні попільничок; г) сліди сверління, розрізу, 

розпилу, нашарування при зварюванні, сліди металізації; д) сліди стружки при 

виготовленні тайників у дерев’яних частинах транспортного засобу; є) сліди здертої 

фарби або фарбування деяких місць, нові частини у транспортному засобі, сильне 

забруднення вузлів і механізмів, наявність нових дверних петель, використання 

нестандартних кріплень, вилучення або додавання частин у вузлах, заміна кріпильних 

деталей, маскування пустотілих місць транспортного засобу тощо. 

2.7.2. В салоні транспортного засобу спеціалістом можуть бути виявлені а) на 

рульового колесі – фрагменти волокон тканин та інших матеріалів, які можуть належати 

одягу підозрюваних або свідчити про факт перебування в ньому, потожирові нашарування, 

мікрочастки наркотичних засобів інших хімічних речовин; б) на сидіннях, килимку 

підлоги, особистих речах та предметах одягу, що знаходяться в салоні – сліди запаху 

людини; в) на торпеді та панелі приладів, дверці бардачку, внутрішній обшивці дверей 

салону, а також на дверних ручках, бокових стеклах та безпосередньо на поверхні кузова 

транспортного засобу – сліди рук (перчаток). 

На ґрунті, біля транспортного засобу на рівні передніх коліс та за ними, а також за 

передніми пасажирським та водійським дверима спеціалістом можуть бути виявлені: а) 

недопалки зі слідами слини підозрюваних та залишками наркотичних речовин; б) сліди 

взуття; в) предмети, імовірно залишені злочинцем зі слідами запаху та інші сліди. 

2.8. За результатами участі в проведенні огляду місця події, спеціаліст консультує 

слідчого, прокурора щодо: 

2.8.1. результативності проведеного огляду; 

2.8.2. доцільності розширення або обмеження зони огляду; 

2.8.3. необхідності додаткового або повторного проведення огляду; 

2.8.4. раціональності порядку призначення та провадження судових експертиз 

виявлених об’єктів і слідів, а також правильного формулювання питань експертові; 

2.8.5. значення даних, встановлених в ході процесуальної дії, можливих напрямів 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій (правильність вибору вихідних даних і 

критеріїв порівняння, дотримання необхідних тактичних умов при проведенні дослідів, 

стійкість отриманих результатів, правильність формально-логічних засобів при їх 

тлумаченні). 

3. ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ (за участі спеціаліста у галузі хімії). 

3.1. Спеціаліст у галузі хімії залучається до проведення огляду місця події за фактом 

вчинення злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів 

або прекурсорів з метою сприяння слідчому, прокурору: 

3.1.1. у виявленні, закріпленні та вилученні предметів, знарядь і документів, 

визначенні їх точного місцеположення; 

3.1.2. у застосуванні технічних та інших засобів, правильній фіксації в протоколі: 

3.1.2.1. хімічних реактивів та прекурсорів, які є основою виготовлення 

(виробництва) синтетичних наркотичних, психотропних речовин, їх аналогів (характер, 

форма, колір, кількісні та зовнішні якісні характеристики, форма і зміст знаків (цифр, слів, 

зображень) на об’єкті дослідження); 

3.1.2.2 точного найменування спеціального обладнання, що використовувалося для 

синтезу, зберігання, пакування виготовлених наркотиків та їх напівпродуктів, характеру 

його складових частин, індивідуальні ознаки, що з’явилися в об’єкта як результат 

виробництва, виготовлення, переустаткування, використання, зберігання, визначення його 
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призначення та належного опису; 

3.1.2.3. ознак, що характеризують потужність нарколабораторії; 

3.1.2.4. здійсненні демонтажу обладнання «нарколабораторії». 

Примітка: демонтаж обладнання нарколабораторії проводять спеціалісти після 

застосування фото- та відеозйомки всіх предметів, пов’язаних з її роботою; 

3.1.2.5. проведенні попередніх досліджень в польових умовах з метою: 

3.1.2.5.1. визначення використаних для синтезу наркотичного засобу хімічних 

речовин;  

3.1.2.5.2. сприянні слідчому у застосуванні експрес-тесту; 

3.1.2.5.3. вилученні обладнання, яке могло бути застосоване злочинцями; 

3.1.2.5.4. зверненні уваги слідчого, прокурора на: 

3.1.2.5.4.1. слідові комплекси, що виникають внаслідок хімічних процесів синтезу 

наркотиків, у тому числі: а) сліди-нашарування, що знаходяться на внутрішніх частинах 

знарядь злочину (наприклад, на колбах, ексикаторах, холодильнику Лібіха, іншому 

спеціальному хімічному, лабораторному та побутовому посуді); б) сліди процесу 

створення наркотичних засобів: матеріальні сліди хімічних речовин, напівпродуктів 

синтезу тощо; в) сліди використання обладнання для виготовлення наркотичних засобів, їх 

пресування, фасування, перепайки ампул; 

3.1.2.5.4.2. сліди інформації про незаконне виготовлення наркотичних речовин 

(інформаційні файли або носії інформації із записами хімічних формул, методик і стадій 

синтезу наркотичних, психотропних речовин, кількості «виходу» речовини, ваги хімічних 

реактивів, найменування засобів синтезу; способів вирощування рослин коноплі в 

домашніх та тепличних умовах; каналів (організацій, осіб) отримання інформації про 

незаконний обіг наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів). 

3.1.3. у відборі чернеток (для їх вилучення та дослідження), в яких відображені 

методики отримання та окремі стадії синтезу – синтетичних наркотичних речовин; 

3.1.4. у наданні консультацій щодо необхідності призначення відповідних експертиз 

з метою: 

3.1.4.1. встановлення приналежності об’єкта до наркотичних засобів; 

3.1.4.2. встановлення наявності наркотичних засобів на об’єктах-носіях; 

3.1.4.3. встановлення факту виготовлення наркотичних речовин за результатами їх 

виявлення; 

3.1.4.4. встановлення факту використання виявлених предметів (обладнання) для 

виготовлення наркотичних засобів; 

3.1.4.5. ідентифікації розділених на частини наркотичних засобів; 

3.1.5. у забезпеченні безпеки членів слідчо-оперативної групи: а) при роботі з 

хімічними речовинами (наркотичними, психотропними, прекурсорами, реагентами тощо) 

на місці їх виявлення; б) при огляді та ліквідації незаконної нарколабораторії; 

3.1.5.1. до початку огляду місця події та під час його проведення, особливо під час 

огляду приміщення, де організована нарколабораторія, спеціаліст у галузі хімії організовує 

та контролює виконання заходів застереження: 

3.1.5.1.1. у разі необхідності доручає через слідчого, прокурора відповідним 

службам вжити заходів щодо евакуації людей, які проживають на небезпечній відстані від 

місця події; 

3.1.5.1.2. визначає небезпечну зону перебування та безпечну територію, на якій 

можна знаходитися; 

3.1.5.1.3. за великої кількості випаровувань у приміщенні лабораторії за допомогою 

відповідних служб знеструмлює все електричне обладнання, окрім приладів, які 
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використовуються для контролю за хімічним процесом, а за їхньої відсутності припиняє 

подачу електроенергії, газу та води, вимикає нагрівальні прилади, перевіряє, щоб 

приміщення для проведення в ньому безпечного огляду не було задимлене, не загазоване, 

без парів отруйних речовин. У разі необхідності організовує провітрювання приміщення; 

3.1.5.1.4. припиняє всі хімічні реакції; 

3.1.5.1.5. роз’яснює заборону паління в приміщенні підпільної нарколабораторії та 

прилеглих до неї зонах, користування електричними приладами, бо наявність іскри може 

спричинити вибух; 

3.1.5.1.6. рекомендує не застосовувати фотозйомку зі спалахом, використовувати 

освітлення строб-імпульсних вибухо- та пожежобезпечних джерел; 

3.1.5.1.7. дозволяє працювати з предметами та речовинами у нарколабораторії лише в 

захисних гумових рукавичках, у разі необхідності користуватися засобами індивідуального 

захисту органів зору та дихання. 

Примітка: деякі хімічні речовини, що утворюються в процесі проведення хімічних 

реакцій (наприклад, метилокрилат), їх пари чи самі наркотичні речовини (наприклад, 

ЛСД), можуть негативно вплинути на здоров’я учасників огляду місця події, а іноді й 

привести до летальних наслідків. Так, неможливо точно визначити рівень токсичності 

повітря у приміщенні «нарколабораторії», яка є об’єктом підвищеної небезпеки, де існує 

загроза вибуху, отруєння наркотичними та іншими високотоксичними речовинами у разі 

їх вдихання, потрапляння на шкіру, отримання хімічних опіків тощо. Так, особливо 

небезпечна психотропна речовина ЛСД, маючи сильну концентрацію, при контакті з 

незахищеною поверхнею пальців рук може проникнути через пори у кров особи, що 

проводить огляд та завдати шкоди здоров’ю; 

3.1.5.1.8. перевіряє приміщення до початку огляду на наявність мін-пасток, вибухових 

пристроїв, прискіпливо перевіряти все, що викликає підозру. У разі виявлення таких 

пристроїв негайно сповістити слідчого, прокурора, припинити всі дії і не відновлювати їх, 

доки спеціальні підрозділи не проведуть перевірку; 

3.1.5.1.9. роз’яснює правила обережного поводження із зараженими предметами, 

оберігання особистих речей від зараження; 

Примітка: після перебування у приміщенні, де виявлено підпільну нарко-

лабораторію, спеціалістом має бути рекомендовано слідчому, прокурору струсити 

рукавичками з одягу хімікати та пил або змінити захисний одяг та взуття, вжити 

заходів щодо дегазації, вимити з милом руки, обличчя та відкриті частини тіла, прийняти 

душ. У разі погіршення самопочуття або виявлення симптомів отруєння обов'язково 

звернутися до лікаря, навіть тоді, коли здається, що все минуло; 

3.1.5.10. рекомендує мати при собі аптечку та засоби вогнегасіння. 

3.1.6. У разі необхідності після завершення огляду місця події спеціаліст-хімік вживає 

відповідних заходів щодо дезактивації заражених територій, приміщень, предметів. 

Примітка: треба мати на увазі, що певні наркотичні засоби чи психотропні 

речовини (наприклад, ефедрон) під дією світла та кисню дуже швидко розкладаються, що 

унеможливлює їхнє визначення у подальшому, тому такі речові докази слід негайно 

направляти на експертизу, забезпечуючи при цьому необхідних заходів збереження (в 

темному закритому флаконі тощо). Заборонено змішувати матеріали та речовини, 

виявлені в різних місцях. 

3.1.7. усі виявлені під час огляду місця події засоби та речовини, предмети-носії, 

обладнання тощо повинні спаковуватися окремо; 

Примітка: якості пакувального матеріалу можна використовувати: поліетиленові 

пакети, паперові чи тканинні мішки, коробки, конверти тощо, які (після покладення у них 
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вилученого предмета заклеюються, прошиваються, перев’язуються та опечатуються. На 

упаковці робляться пояснювальні записи, в яких зазначається: хто, де, коли провів 

вилучення; у кого воно було проведено; яким чином опечатано вилучене і номер печатки; 

робиться завірчий підпис співробітника і понятих, а також особи, в якої було проведено 

вилучення; 

Для вилучення окремих речовин і предметів необхідно попередньо підготувати 

пакувальний матеріал. Так, при вилученні зелених (невисохлих) частин рослин маку чи 

коноплі у пакунку необхідно зробити отвори для вентиляції. У протилежному випадку ці 

рослини при надходженні на експертизу будуть непридатні на предмет дослідження 

через гниття; 

Мікроскопічні речовини потрібно вилучати на безфарбні липкі стрічки. 

Вилучену рідину, що знаходиться у скляному посуді, необхідно класти у дерев’яний 

ящик чи картонну коробку у вертикальному положенні, виключивши можливість 

механічного впливу на речовину, пошкодження і зіткнення з іншими вилученими 

предметами. 

4. ОГЛЯД МІСЦЯ ПОДІЇ (за участі спеціаліста у галузі рослинництва). 

4.1. Встановлення комплексу ознак, що свідчать про спеціальний посів та/або догляд 

за нарковмісними рослинами у відкритому ґрунті: 

4.1.1. на стадії підготовки ділянки місцевості ознак, що свідчать про: а) розчищення 

від дикорослої рослинності (вирубання поляни у лісі); б) суцільне видалення дернини з 

дикорослих аборигенних рослин на вже існуючій поляні; в) видалення невеликих ділянок 

дернини у вигляді лунок; г) розчищення ділянки тростинних чагарників тощо; ґ) 

підготовка ґрунту (рілля, перекопка, розрівняння поверхні ґрунту); 

4.1.2. на стадії посіву нарковмісних рослин ознак, що вказують на застосовані 

злочинцями способи: «розкиданий» (найчастіше для дрібного насіння маку), «рядовий», 

«гніздовий» та «квадратно-гніздовий» способи; 

4.1.3. ознак, що свідчать про спеціальний посів: а) правильне розміщення та 

приблизно однакові відстані між рослинами у ряду; б) розміщення рослин у лунках 

(порядку 0,5 м
2)

; в) висадження розсади у ґрунт; 

4.1.4. ознак, що свідчать про вирощування нарковмісних рослин: а)  способом посіву 

насіння у ґрунт; б) у розсадний спосіб; в) самосівом – тобто дикорослої коноплі, про що 

може свідчити вигинання стебел нарковмісних у кореневої шийки. Спеціаліст також 

виявляє в землі залишки фрагментів торф’яних або паперових розсадних стаканчиків; 

4.1.5. ознак, що вказують на спеціальний догляд за рослинами: а) відсутність 

сорняків, рихлення верхнього шару ґрунту; б) удобрення та підкормка; в) прив’язування до 

опори; г) полив; д) чеканка (прищипування верхівок); 

4.1.6. ознак, що вказують на боротьбу зі шкідниками рослин: а) спеціальне 

обприскування отрутохімікатами, на що вказують характерні плями та пожовтіння на 

листах; б) відсутність дикорослих бур’янів тощо; в) наявність уражень та різних хвороб 

рослин; в) ознак, що вказують на чеканку (прищипування верхівок рослин) та їх 

правильний опис та фіксацію; 

4.1.7. ознак, що свідчать про приховання незаконних посівів нарковмісних рослин: а) 

вирощування у приміщеннях, теплицях, на лісних полянах та широколистяних лісах, у 

заростях високорослих дикоростучих (тростина) та культурних (кукурудза, соняшник) 

рослин; б) підв’язування до опори разом із високорослими рослинами (наприклад, 

виноградом); в) зменшення висоти рослин та інші наявні ознаки. 

4.2. Встановлення комплексу ознак, що вказують на спеціальний посів та/або уход за 

нарковмісними рослинами у захищеному ґрунті: 
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4.2.1. ознак, що вказують на незаконне культивування конопель у спеціальних 

культиваційних, житлових та інших приміщеннях, пристосованих для вирощування 

рослин: 

4.2.1.1. якщо коноплі вирощуються безпосередньо в ґрунті теплиць, у різних 

вегетаційних ємностях та сосудах у якості горшкової культури, в спеціальних пристроях, 

то описуються їх вид, характеристики, кількість та інші характерні особливості. 

Обов’язково зазначаються заходи, що здійснювалися для їх культивування: обробка 

ґрунту; посів (посадка) рослин; догляд за рослинами, селекційна робота тощо. 

Примітка: на специфіку заходів з культивування наркомісних рослин у ґрунті 

теплиць можуть вказувати такі ознаки: а) ґрунт, що використовується в теплицях та 

парниках, належить ґрунтовому покрову тієї земельної ділянки, на якій вони розташовані, 

а є занесеним (спеціально приготованим, який має високу родючість); б) наявність 

садового або іншого інвентарю, яким здійснюється ручна обробка ґрунту; в) спосіб 

висівання рослин насінням або розсадою; г) наявність у ґрунті осередкових касет, 

стаканчиків для розсади; д) наявність обладнання для здійснення додаткових заходів із 

уходу за рослинами (створення сприятливого світлового, температурного та 

годувального режимів за рахунок використання систем штучного освітлення, обігріву та 

поливу); 

4.2.1.2 культивування конопель у якості горшкової культури. Об’єктами уваги 

спеціаліста повинні бути рослини конопель, які проростають у квіткових горщиках, інших 

ємкостях та сосудах у різній ступені пристосованих для їх вирощування. При цьому 

фіксуються ознаки, які свідчать про проведення обробки ґрунту, посіву та догляду за 

рослинами; 

4.2.1.3. культивування нарковмісних рослин у спеціальних пристроях для їх 

вирощування. Об’єктами уваги спеціаліста повинні бути спеціальні пристрої, в якості яких 

для культивування використовують: 

4.2.1.3.1. прості пристрої із перероблених предметів меблів (ящики, шафи з 

демонтованими полицями, клітки, конструкції, обладнані джерелами штучного освітлення; 

4.2.1.3.2. складні спеціальні пристрої, обладнані окремими камерами для 

вирощування рослин у нанесеному ґрунті та без використання ґрунту, системами 

освітлення, обігріву, примусової вентиляції, аерації та зволоження повітря, апаратами для 

поливу та автоматичними таймерами включення / виключення електроживлення. 

4.2.1.3.2.1. в ситуації виявлення факту вирощування наркомісних рослин у 

спеціальних пристроях методом «гідропоніки» – без використання ґрунту, на штучних 

середовищах важливо описати: а) характер штучного середовища (у воді або вологому 

повітрі («аеропоніка»)); б) субстрати, що використовуються для розвитку кореневої 

системи рослин; в) годувальні розчини (як правило мінеральні речовини); г) ознаки 

маскування таких пристроїв під різні ящики для зберігання побутових або інших речей. 

 

ОБШУК  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Обшук житла чи іншого володіння особи, що підозрюється в вчиненні 

кримінального правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 

їх аналогів або прекурсорів проводить слідчий, прокурор на підставі ухвали слідчого судді 

з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини його вчинення, відшукання 

знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його 

вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. 
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1.2. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, 

слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів відповідного 

профілю – у галузі криміналістичної техніки, хімії, інших фахівців (у залежності від 

необхідності), при участі та у присутності інших учасників кримінального провадження 

(підозрюваного, захисника, представників та інших осіб, чиї права та законні інтереси 

можуть бути обмежені або порушені). 

1.3. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, 

необхідному для досягнення мети обшуку. 

1.4. При обшуку слідчий, прокурор за сприяння спеціаліста (групи спеціалістів) має 

право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і 

схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи 

окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які 

мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, 

підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. 

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на 

відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які 

вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. 

1.5. Запрошення та інструктаж членів слідчо-оперативної групи доцільно 

здійснювати в мінімально можливі терміни до початку слідчої (розшукової) дії (задля 

запобігання витоку інформації). 

1.6. Задля нейтралізації протидії роботі спеціаліста (спеціалістів) при проведенні 

обшуків з боку осіб, що обшукуються, забезпечити останніх спеціальними засобами 

індивідуального захисту та охорони. 

1.7. Забезпечити узгоджене застосування фотозйомки та відеозапису при виявленні 

та описі об’єктів, а також при фіксації поведінки осіб, які знаходяться у приміщенні, що 

обшукується та протидіють проведенню обшуку. 

2. ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ 

2.1. детальне вивчення матеріалів кримінального провадження в частині, що 

стосується проведення обшуку; 

2.2. узагальнення відомостей про: 

2.2.1. осіб, у яких планується проводити обшук; 

Примітка: збиранню та аналізу повинні підлягати відомості про: вік, місце 

навчання або роботи, професію, соціальне становище; схильність до захоплень (азартні 

ігри, спиртні напої, тощо); спосіб життя та особливості поведінки по місцю навчання, 

роботи, постійного проживання; склад родини, відношення у сім’ї та з сусідами; 

знайомства та зв’язки (зокрема у злочинній сфері); наявність судимості, притягнення до 

відповідальності без засудження, приводів до правоохоронних органів; 

2.2.2. розташування та характеристику місця обшуку; 

Примітка: встановленню підлягають точна адреса та межі місця його проведення, 

підступи до місця обшуку та можливі шляхи відходу, його параметри, кількість поверхів, 

кімнат, підсобних приміщень, балконів, додаткових виходів тощо, план помешкання. 

Використання для вивчення архітектурних особливостей місць проведення обшуку 

можливості інформаційної системи Державної реєстраційної служби України. Також 

бажано встановити кількість осіб, які постійно чи тимчасово проживають або 

працюють в цьому приміщенні; взаємовідносини між ними, їх образ життя та розклад 

дня; 

2.2.3. ознаки та властивості об’єктів пошуку та слідів які вони залишають; 

2.3. визначення кола необхідних учасників (у тому числі додаткових фахівців), 
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порядку їх виклику та залучення, підготовка засобів пакування, засобів особистого захисту 

тощо; 

2.4. прийняття заходів, що забезпечують раптовість обшуку; 

2.5. участь у розробці плану проведення обшуку; 

2.6. підбір і підготовку науково-технічних та пошукових засобів у залежності від 

місця проведення обшуку та об’єктів пошуку, перевірка їх готовності (спеціаліст 

Експертної служби МВС України): 

2.6.1. технічних засобів (пошуку, фіксації та вилучення доказів): додаткових засобів 

освітлення; вимірювальних приладів; ультрафіолетових освітлювачів; магнітних шукачів 

для виявлення прихованих металевих об’єктів (контейнерів з наркотиками); щупів та бурів 

для виявлення схованок і різних неметалевих предметів; радіохвильових дефектоскопів 

(наприклад «Кайма») для виявлення порожнеч і неоднорідностей в конструкціях; 

технічних засобів пошуку та виявлення предметів контрабанди в недоступних місцях 

(оглядові детектори, ендоскопи (фіброскопи), електронні щупи); технічних засобів пошуку 

та оперативної діагностики речовин та матеріалів (портативний прилад «Септор», 

спеціальні детектори виявлення наркотичних засобів та їх слідів, визначення над малих 

концентрацій та їх слідових кількостей: «КЕРБЕР», «ЛИГ-1», «СЛЕД», «Ionscan 400B», 

«Ionscan 500DT», «QS-B220», «MN2000TM Series», «Itemiser 3», «MobileTrace», 

«StreetLab», «Vapor Tracer», «Itemizer»; детектори запаху – «Пурга», «Суперніс», для 

аналізу складу повітря з поверхні особистих речей, одягу осіб; переносні газові 

хроматографи ГХС-02П і ГХС-02ПН, дрейф-спектрометри «САПСАН-1», для експрес 

аналізу та ідентифікації наркотичних засобів; спеціальних наборів діагностичних тест-

комплектів для виявлення та визначення наркотиків: «ЛАКМУС-3», «Наркоспектр», 

«Нарко-2», «Нарко-2М», «Нарко-3», «Політест», «СІГМА»,«Canabispray», «Drager 

DrugTest5000», «Exprey», «Herosol», «N-2200»; серветок для ідентифікації кокаїну та 

інших наркотичних засобів «Sirche», «Sirche Nark II» тощо; 

2.6.2. засобів технічного попередження витоку інформації (пристроїв для 

блокування мобільного та радіо зв’язку); 

2.6.3. спеціальних засобів для відпирання металевих шаф, сейфів, сховищ; 

2.6.4. спеціальних засобів роботи з комп’ютерною технікою, автоматизованими 

системами, комп’ютерними мережами; 

2.6.5. засобів для здійснення фотозйомки та відеозапису. 

2.7. Типовими об’єктами пошуку при обшуку є: 

2.7.1. наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори; 

2.7.2. гроші та цінності, отримані внаслідок вчинення протиправних дій; 

2.7.3. обладнання та їх частини, посуд або інші предмети, які було використано для 

незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, у тому числі ті, на 

яких залишились їх сліди (миски, каструлі, колби, сита, м’ясорубки тощо); пристосування 

для фасування наркотичних засобів (терези, ємкості з градацією, порожні ампули тощо); 

2.7.4. рідини, порошки, таблетки, ампули, стосовно яких відсутні  відомості про їх 

назву та призначення, а також всі знайдені хімічні речовини, які можуть бути використані 

в якості прекурсорів; 

2.7.5. технологічна документація на виготовлення наркотичного засобу; 

2.7.6. документи, які: а) свідчать про джерела придбання наркотичних засобів, 

прекурсорів, інших хімічних речовин (конверти, бандеролі, посилки з інформацією про 

дату поштової реєстрації відправлень, адресу та контактні дані відправника та одержувача; 

медичні рецепти, чеки аптек та магазинів, квитанції про відправку грошей, товарно-

транспортні накладні поштових перевізників; квитки на міські та міжміські засоби 

http://www.bnti.ru/des.asp?itm=5367&tbl=02.09.13.
http://www.bnti.ru/des.asp?itm=5040&tbl=02.09.13.
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транспорту, квитанції про сплату послуг в інших містах; нотатки з інформацією про 

постачальників, співучасників, клієнтів); б) підтверджують факт знаходження особи, в якої 

проводиться обшук та інших осіб у місці, яке цікавить слідство в певний час (наприклад, 

чеки з магазинів, автозаправних станцій, кінотеатрів); 

2.7.7. договори (оренди, купівлі-продажу нерухомого майна та земельних ділянок), 

інші документи, що містять відомості про місця ймовірного розміщення потужностей для 

незаконного виготовлення, зберігання, вживання наркотичних засобів, посіву та 

вирощування нарковмісних рослин, контрабандного переміщення наркотиків через 

державний кордон; 

2.7.8. комп’ютерна техніка та засоби зв’язку (мобільні телефони, SІМ картки й карти 

пам’яті до них), повідомлення електронної пошти, соціальних мереж, розміщені на них 

листи, аудіо та відео файли, фотографії, що містять інформація про: злочинну діяльність 

особи та його співучасників, місця та процес виготовлення ними наркотичного засобу, 

збуту та ймовірного схову, підтверджують знайомства та зв’язки організатора та учасників 

групи; 

2.7.9. одяг, взуття та інші речі, на яких могли залишитись сліди обігу наркотиків або 

підтверджують факт перебування особи в певному місці; 

2.7.10. місця знищення або зберігання відходів від процесу виготовлення 

наркотичних засобів. Як правило, особи не турбуються з приводу приховування 

результатів своїх дій, тому часто викидають відходи у відра для сміття, у вікна, на 

поверхню земельної ділянки в межах домівки або квартири (серед зростаючих культур), 

рідше в компостні, зливні або спеціально пристосовані для схову ями, туалети; 

2.7.11. речі, які неможливо придбати в місці постійного мешкання осіб, які цікавлять 

слідство; 

2.7.12. вогнепальна, холодна та інша зброя, вибухові пристрої, боєприпаси, а також 

інші знаряддя та засоби вчинення злочину; 

2.7.13. легкові та вантажні транспортні засоби, які можливо використовувалися при 

вчиненні злочинів. 

Примітка: слід враховувати ймовірність зміни вигляду, форми, агрегатного стану, 

призначення, розбирання на частини об’єктів пошуку. 

3. ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОБШУКУ 

Спеціалісти в галузі криміналістичної техніки (інспектори та техніки-

криміналісти підрозділів досудового розслідування, працівники Експертної служби МВС 

сприяють слідчому, прокурору: 

3.1. у визначенні ймовірного способу та місця приховання об’єктів пошуку; 

3.1. у застосуванні технічних та інших засобів для виявлення, фіксації, вилучення, 

пакування та транспортування об’єктів пошуку та слідів на них, ознак, що демаскують 

шукані об’єкти або вказують на схованки, де вони можуть знаходитися, сприяє у пошуку 

тайників; 

3.2. у розпізнаванні істинного значення виявлених під час обшуку об’єктів; 

3.2. у пошуку слідів шуканих об’єктів, що могли утворитися під час їх перебування в 

певному місці: контури, вдавлення; нашарування від хімічних речовин, наркотичних 

засобів на предметах одягу, речах, посуді, предметах господарського та побутового 

призначення, які можуть бути використані для ідентифікації; 

3.3. у координації дії спеціалістів вузького профілю; 

3.4. При виявленні об’єктів пошуку: 

3.4.1 сприяє в точному позначенні в протоколі обшуку місця та обставин їх 

виявлення з обов’язковим фотографуванням місця виявлення із знайденими предметами, а 
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потім і самого предмету; 

3.4.2. сприяє детальному огляду виявлених предметів, визначенню їх призначення, 

функціонального стану, властивостей та рис; виявленню слідів і ознак, що можуть 

вказувати на причетність до події, що розслідується та конкретної особи: пошук слідів 

прямої та зворотної дії: слідів рук – на пакувальному матеріалі, ємкостях з наркотиками, 

наркотичних засобів, слідів хімічних речовин на тілі підозрюваного, предметах його одягу, 

взутті тощо; 

3.4.3. складає відповідні додатки до протоколу слідчої (розшукової) дії; 

3.4.3. сприяє у пакуванні виявлених предметів згідно рекомендацій щодо 

транспортування та подальшого зберігання, для збереження ідентифікаційних 

властивостей; 

3.6. Під час виявлення місць облаштування схованки детально фіксує та правильно 

роздільно описує схованку та її вміст, зазначивши точне місцезнаходження у приміщенні 

або на місцевості, конструктивні особливості, розмір, характер маскування, вміст, тощо 

провівши детальну фотозйомку її зовнішнього виду та наявних у ній предметів та після 

вилучення з неї предметів, окремо предметів. 

3.7. Надає консультації щодо подальшого експертного дослідження виявлених 

об’єктів та слідів. 

3.8. Сприяє у пошуку, відборі або отриманні зразків для експертиз. 

3.9. Приймає участь в обговоренні результатів обшуку тощо. 

4. Фахівці зі спеціальних видів досліджень (у галузі хімії, біології тощо), сприяють 

слідчому, прокурору: 

4.1. в організації безпечних умов проведення обшуку для членів слідчо-оперативної 

групи під час поводження з хімічними, горючими, нестійкими або отруйними речовинами, 

агресивними рідинами; 

4.2. в описі наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів, обладнання та 

пристосувань для їх виготовлення, визначенні їх призначення; 

4.3. у застосуванні експрес-аналізу виявлених об’єктів тощо;  

5. Фахівці кінологи зі службовою собакою – сприяють слідчому, прокурору у 

виявленні схованок та об’єктів пошуку (наркотичних засобів, психотропних речовин, 

прекурсорів). 

6. Фахівці у галузі психології сприяють слідчому, прокурору в оцінці психологічних 

особливостей та поведінки особи, що обшукується (інтересів, освіти, характеру, емоцій, 

психофізичних реакцій при обшуку) з метою прогнозу найбільш вірогідних місць і 

способів приховування об’єктів пошуку та організації тайників. 

7. Фахівці у галузі роботи з комп’ютерною технікою сприяють слідчому, прокурору 

в роботі з носіями електронної інформації, яка зберігається в комп’ютерах, її дослідження 

та віднесення до події, що розслідується, переносу та копіюванню на інші носії. 

 

ДОПИТ 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Допит – найбільш поширена, й водночас, складна та багатопланова слідча 

(розшукова) дія, яка проводиться слідчим, прокурор та полягає в одержанні від 

допитуваної особи відомостей, необхідних для встановлення обставин кримінального 

провадження, що розслідується. 

За необхідності до участі в допиті залучається перекладач, в допиті малолітньої або 

неповнолітньої особи забезпечується участь законного представника, педагога, психолога 
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або лікаря. Кримінальний процесуальний закон не містить жодних обмежень стосовно 

можливості залучення до допиту інших фахівців. 

Роль фахівців у допиті обумовлена сприянням слідчому, прокурору в отриманні 

достовірної інформації, що ґрунтується на спеціальних знаннях і підкріплена ними. 

До участі в допиті можуть бути залучені: а) фармацевти або провізори; б) фахівці в 

галузі хімії (експерти-хіміки відділів експертизи наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів та прекурсорів); 3) фахівці в галузі криміналістичної техніки 

(спеціалісти – інспектори-криміналісти, техніки-криміналісти підрозділів досудового 

розслідування, працівники Експертної служби МВС); 4) спеціалісти у галузі рослинництва; 

5) лікарі-наркологи та психіатри; 6) перекладачі, психологи та педагоги. 

Залучений до участі в допиті спеціаліст може використовувати лише ті знання, які 

належать до предмета науки, в якій він є фахівцем. 

Спеціаліст не вправі робити висновки про правильність проведеного за його участі 

допиту. 

Спеціаліст не може діяти самостійно. Виконуючи допоміжну роль в розслідуванні, 

спеціаліст в ході допиту діє відповідно до вказівок слідчого, прокурора та суду. 

1.2. Залучений до участі в допиті спеціаліст сприяє слідчому, прокурору: 

1.2.1. правильно інтерпретувати відомості, що повідомляються допитуваним, який 

оперує у показаннях спеціальними термінами; 

1.2.2. точно й тактично грамотно сформулювати питання, визначити їх 

послідовність, розробити план проведення допиту; 

1.2.3. у наданні адекватної оцінки спеціальним правилам; 

1.2.4. у з’ясуванні складних спеціальних питань; 

1.2.5. у запобіганні дачі неправдивих показань зі спеціальних питань; 

1.2.6. об’єктивно й точно зафіксувати показання допитуваного; 

1.2.7. оцінити повноту і правильність показань допитуваного, при повідомленні 

відомостей спеціального характеру; 

1.2.8. у збиранні даних, які можуть стати необхідними для проведення експертиз, а 

також формулюванні відповідного експертного завдання. 

2. На етапі підготовки до допиту залучений спеціаліст сприяє слідчому, прокурору: 

2.1. у наданні необхідних відомостей (в формі консультацій) з вузькопрофесійної 

сфери діяльності (щодо технологій виготовлення окремих видів наркотичних засобів 

(етапів та послідовності синтезу), характеристик хімічних реагентів, прекурсорів, 

наркотичних засобів); 

2.2. в ознайомленні з довідковою та спеціальною літературою, у тому числі, для 

розширення власних пізнань слідчого в певній галузі; 

2.3. у з’ясуванні обставин, встановлених на момент проведення допиту (механізму 

утворення слідів), які підлягають встановленню або перевірці; 

2.4. в аналізі правових положень, закріплених у діючих нормативно-правових актах 

(спеціальних інструкціях, правилах); 

2.5. у формулюванні питань, що потребують спеціальних пізнань з певної галузі 

(науки, техніки тощо), які підлягають з’ясуванню та їх послідовності; 

2.6. у прогнозуванні виникнення ситуацій (пов’язаних із протидією розслідуванню), 

визначенні шляхів їх вирішення; 

2.7. у виробленні незмінної лінії поведінки слідчого на всьому етапі допиту; 

2.8 у визначенні обсягу інформації, яку доцільно пред’явити допитуваному при 

допиті; 

2.9. визначенні тактичних прийомів, послідовності їх використання в залежності від 
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ситуації, емоційного типу та стану допитуваного; 

2.10. підготовці та встановленні науково-технічних засобів для фіксації ходу та 

результатів допиту, з урахуванням особливостей приміщення; 

2.11. визначенні стану допитуваного на момент підготовки до допиту (сп’яніння або 

абстиненції), можливості приймати в ньому участь (в ситуації вживання наркотичного 

засобу); 

2.12. акцентуванні уваги слідчого на: а) особистісні якості допитуваного, які 

дозволяють очікувати від нього правдивих свідчень (вік, наявність або відсутність 

судимості, факт вживання наркотичних засобів тощо); б) наявність та важливість наявних 

у розпорядженні доказів, які підтверджують причетність особи до злочину; в) ролі, яку 

виконувала допитувана особа в механізмі скоєння злочину. 

3. Під час робочого етапу допиту залучений спеціаліст допомагає слідчому, 

прокурору: 

3.1. встановити психологічний контакт з допитуваним. Для цього, діагностує стан 

особи, вказує на ті його особливості, які необхідно врахувати при допиті. Допомагає 

знизити рівень напруження, активізувати позитивні якості допитуваного, обрати найбільш 

доцільні психологічні прийоми та допомогти їх реалізувати; 

3.2. точніше зрозуміти допитуваного, який вживає в показах: а) спеціальні терміни, 

для позначення предметів і процесів саморобного або серійного виготовлення наркотичних 

засобів, які не співпадають з назвами, що використовуються в нормативно-правових актах 

(наприклад «вінт» – амфітамін тощо); б) специфічні слова, які заміняють значний об’єм 

розмовних висловлювань («баня» – каструля для випарювання розчину наркотику, «кухня» 

– посуд та пристосування, необхідні для виготовлення наркотичного засобу); в) 

нехарактерні описання процесів, які здійснюються при виготовленні наркотичного засобу, 

обладнання для їх створення; 

3.3. уточнити отримані в ході допиту відомості або письмові показання шляхом 

вивчення документів і нотаток, якими користувалася допитувана особа, постановки 

додаткових запитань; звернути увагу на інші докази, які підтверджують або спростовують 

свідчення допитуваного; 

3.4. з’ясувати рівень володіння особою, що допитується, спеціальними знаннями 

(можливість відшукати методику виготовлення наркотичного засобу або самостійно 

провести його синтез за існуючою схемою); 

3.5. викрити неправдиві свідчення, які стосуються спеціальних питань, подолати 

намагання особи ухилитися від давання правдивих показів; 

3.6. сприйняти інформацію про ознаки зовнішності невстановлених слідством осіб, 

причетних до злочину, скласти їх суб’єктивний портрет; 

3.7. зафіксувати хід та результати допиту за допомогою технічних засобів; 

3.8. відібрати зразки для експертизи, у випадку, коли в ході допиту особу 

переконали в необхідності надання певних зразків добровільно. 

3.9. В окремих випадках сприяння спеціаліста буде доцільним у виборі найбільш 

доцільних умов, в ході яких планується здійснити пред’явлення речових доказів; з’ясуванні 

ознак, на які слід звернути увагу допитуваного; формулюванні питань, які включають 

спеціальні терміни. 

3.10. Крім цього, спеціаліста доцільно залучати для: 

3.10.1. надання допомоги допитуваному у викладі відомих йому обставин; 

3.10.2. встановлення ступеня обізнаності допитуваного в питаннях, які потребують 

спеціальних знань; спостереження за його психофізіологічними реакціями, виявлення 

психічних, фізичних та інших наслідків від вживання наркотичного засобу. 
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3.11. Відповідно до п.3 ч.3 ст. 69 КПК України під час допиту можлива присутність 

судового експерта, якщо обставини, які з’ясовуються стосуються предметів та об’єктів 

судово-експертного дослідження. Його участь в слідчій (розшуковій) дії може мати 

значення для: 

3.11.1. правильного вирішення питань, поставлених перед експертом; 

3.11.2. з’ясування взаємозв’язків виявлених слідів, об’єктів, явищ або розслідуваних 

ситуацій; 

3.11.3. перевірки раніше встановлених слідчих та експертних даних, встановлення 

протиріч між ними, з’ясуванні додаткових відомостей і вихідних даних, необхідних для 

належної організації судових експертиз 

3.11.4. розв’язання окремих тактичних завдань. 

Примітка: якщо слідчий не має у розпорядженні висновків судової експертизи по всіх 

епізодах злочину та не може пред’явити їх допитуваній особі в якості доказу, що 

підтверджує причетність до злочину, то постановка окремих питань експертом може 

вказати допитуваному на поінформованість експерта про обставини події, попередивши 

спроби «заплутати» слідчого; 

3.11.5. дієвою може бути участь в якості спеціаліста судового експерта, який проводив 

у кримінальному провадженні відповідну експертизу. Залучений таким чином експерт 

пояснює значення висновків експертизи, деталізує особливості процесу дослідження, 

сутність ознак, вказаних на фото таблицях; роз’яснює методику експертного дослідження, 

з’ясовує, чи не суперечить вивід експертного висновку, раніше даним показам, обставинам, 

виявленим під час проведення інших слідчих (розшукових) дій. 

4. Залучений на заключному етапі допиту спеціаліст допомагає слідчому: 

4.1. правильно зафіксувати свідчення допитуваного у протокол; 

4.2. в аналізі отриманої інформації, визначенні напрямків її подальшого 

використання (може рекомендувати призначити певний вид судової експертизи, допомагає 

сформулювати питання експерту); 

4.3. у забезпеченні умов для правильного відображення застосованих під час 

фіксації показів технічних засобів. 

За умови недосягнення очікуваного результату допиту, спеціаліст може 

рекомендувати слідчому змінити лінію поведінки під час проведення повторного допиту, 

запропонувати певні прийоми його проведення. 

4.4. У разі необхідності перекладу пояснень, показань або документів, відповідно до 

ч.1 ст. 68 КПК, слідчий повинен залучити перекладача (сурдоперекладача). Його участь у 

допиті може відбуватися, як у формі консультацій або безпосереднього сприяння. 

4.4.1. Консультації перекладача будуть доцільними у випадках, коли: 

4.4.1.1. учасник допиту використовує складні мовні терміни; 

4.4.1.2. неможливо дослівно перекласти деякі назви через відсутність аналогів слів у 

мові, якою ведеться процес. 

4.4.2. Під час безпосередньої участі в допиті перекладач: 

4.4.2.1. допомагає слідчому правильно викласти у протоколі мовою судочинства 

зміст показань та заяв допитуваних осіб (спеціальних термінів, власних імен, назв хімічних 

сполук, іншої важливої для вирішення справи інформації); 

4.4.2.2. сприяє недопущенню фактів так званих «адаптованих» перекладів – тобто, 

передавання не того, про що безпосередньо каже допитуваний, а по суті висновків зі 

сказаного, зроблених перекладачем. 

4.5. В ситуації допиту малолітньої або неповнолітньої особи, слідчий, прокурор 

зобов’язані залучати педагога або психолога (ч.1 ст. 226 КПК). 
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4.5.1. Під час фіксації свідчень допитуваного педагог або психолог: 

4.5.1.1. надають допомогу в формулюванні висловлювань в тих специфічних 

виразах, які використовує допитувана особа, та, які відповідають її віку, рівню розвитку та 

знанням; 

4.5.1.2. сприяють в оцінці результатів допиту, можуть рекомендувати проведення 

судово-експертних досліджень з метою оцінки здібностей малолітньої або неповнолітньої 

особи адекватно сприймати та відтворювати інформацію; 

4.5.1.3. допомагають в розумінні рис особи допитуваного, проявів психологічних 

процесів в ході допиту й оцінці отриманої інформації. 
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Додаток 11 
 

Уніфікована карта-додаток до протоколу слідчої (розшукової) дії, призначена 

для фіксування результатів участі спеціаліста при проведенні слідчих 

(розшукових) дій у кримінальних провадженнях у сфері обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів 

 
I Загальні відомості 

ПІБ судового 

експерта  

(спеціаліста) 

 

Місто ОВС 

Вид слідчої (розшукової) дії Огляд місця події 

Дата проведення «       »                                       20___   р. 

Час початку слідчої дії «     » год «     » 

Хв. 
Чай закінчення слідчої дії «     » год «     » 

Хв. 

Місце проведення слідчої дії  

  

ПІБ слідчого, прокурора  

 

ІІ Коротка фабула події (обставини виявлення предметів або речовин) 
Місце та обставини виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів. 

Дії, що були виконані до прибуття фахівця, засоби та предмети, що були вилучені слідчим, прокурором з місця 

проведення огляду та інші важливі відомості 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ІІІ Умови проведення слідчої (розшукової) дії 
Температура навколишнього середовища (повітря) на момент огляду: ______градусів.  

Інші метеофактори дощ, сніг, сильний вітер, вологість_____________________ (потрібне підкреслити) 

Інші особливості ____________________________________________________________(відсутнє вписати) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

IV Послідовність дій спеціаліста по фіксації обстановки місця події та виявлених об’єктів 
Обрана послідовність огляду об’єктів: наркотичні, психотропні речовини, прекурсори , сліди поводження з ними 

, мікрооб’єкти , запахові сліди , сліди рук , ніг , транспортних засобів [] обладнання  інших об’єктів 

___________________________________________________________________ 

Попереднє дослідження та аналіз ознак виявлених об’єктів: речовин; слідів пальців рук; мікрооб’єктів; 

слідоносіїв; інших об’єктів _______________; дослідження та аналіз не проводилося (потрібне підкреслити); 

Застосування експрес-тесту: назва тесту ______________; кількість використаної речовини _____________; отримані 

результати____________________________________________________________________________  

Характеристики виявлених об’єктів (наркотичні, психотропні речовини, прекурсори):  

1. колір ____________________, розмір ______________, форма (таблетки, кульки, безформна маса, рослинна маса, 

порошкоподібна маса, рідина), характерний запах ______________________, вага ______гр; 

вид та характеристика ємкості, пакувального матеріалу, якщо наркотична речовина розфасована (запакована, розлита 

по ємкостях): шприц; флакон; пляшка; паперовий згорток; поліетиленовий файл; пачка з під цигарок; 
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інше_____________________________ (потрібне підкреслити) 

2. колір ____________________, розмір ______________, форма (таблетки, кульки, безформна маса, рослинна маса, 

порошкоподібна маса, рідина), характерний запах ______________________, вага ______гр; 

вид та характеристика ємкості, пакувального матеріалу, якщо наркотична речовина розфасована (запакована, розлита 

по ємкостях): шприц; флакон; пляшка; паперовий згорток; поліетиленовий файл; пачка з під цигарок; 

інше_____________________________ (потрібне підкреслити) 

3. колір ____________________, розмір ______________, форма (таблетки, кульки, безформна маса, рослинна маса, 

порошкоподібна маса, рідина), характерний запах ______________________, вага ______гр; 

вид та характеристика ємкості, пакувального матеріалу, якщо наркотична речовина розфасована (запакована, розлита 

по ємкостях): шприц; флакон; пляшка; паперовий згорток; поліетиленовий файл; пачка з під цигарок; 

інше_____________________________ (потрібне підкреслити) 

Предмети носії та їх характеристики:  

1. найменування______________, призначення_____________, колір_____________, форма_______________, 

розміри____________, індивідуалізуючи ознаки____________ 

_________________________________________________________________________ (потрібне підкреслити) 

2. найменування______________, призначення_____________, колір_____________, форма_______________, 

розміри____________, індивідуалізуючи ознаки____________ 

_________________________________________________________________________ (потрібне підкреслити) 

3. найменування______________, призначення_____________, колір_____________, форма_______________, 

розміри____________, індивідуалізуючи ознаки____________ 

_________________________________________________________________________ (потрібне підкреслити) 

Можливість відбору запахової проби з предмета носія: консервація тавилучення предмета в натурі ; 

відсмоктування молекул запаху медичним шприцом ;  

Предмети з яких отримані запахові проби: одяг ; взуття ; оббивка сидінь ; предмети особистого користування ; 

наркотичні засоби ; пакування наркотичних засобів ; транспортних засобів ; ґрунту ; снігу ; інших 

об’єктів________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Відібрання зразків для порівняльного дослідження: кіптяви; рідин; волосся; змивів з рук; одягу; грунту; рослин; 

речовин; інших зразків_______________________________________________(потрібне підкреслити) 

 

 

V Вилучені об’єкти та слідові комплекси, особливості їх пакуванні та місце тимчасового зберігання 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

VIЗастосовані спеціалістом науково-технічні та інші засоби 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

VII Попереднісудженняфахівцяпро подію, недоліках,допущенихслідчим,прокуроромприроботі з 

об’єктаминамісці події. Обставин, закономірностей таособливостейобстановки,що можуть 

вказуватинапричини та умовискоєння злочину 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Додаток 12 
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