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На круглому столі обговорені актуальні теоретичні проблеми судової 

експертизи, застосування спеціальних знань у протидії злочинності, 
участь спеціалістів при проведенні слідчих (розшукових) дій, призначення 
та проведення судових експертиз, а також інші питання. 

Для працівників судово-експертних і слідчих підрозділів, викладачів, 
аспірантів, ад’юнктів навчальних закладів юридичного профілю. 
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  криміналістики при аналізі, моделюванні даних, розширюють форми 
реальної наукової співпраці та стають засобом формування єдиного 
інформаційного простору для об’єднання вчених різних наукових шкіл та 
держав з метою вирішенням спільних креативних наукових проблем. 

Отже, майбутнє науки криміналістики – це її подальший активний 
розвиток, зміна кордонів та сфер впливу, а також виникнення нових 
сучасних напрямів, розробки і впровадження в освітянську, наукову та 
практичну діяльність новітніх автоматизованих систем, ноозасобів і грід-
технологій. 

 
Білоус В.В. 
КОМПЛЕКСНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА РЕФОРМА КРІЗЬ 
ПРИЗМУ ПОТРЕБ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 
Більше двох років Україна протистоїть масштабній агресії Російської 

Федерації у формі гібридної війни, жертвами якої станом на 23 березня 
2016 р. уже стали 30346 осіб: понад 9 тис. були убиті та понад 21 тис. – 
поранені [1]. Наша держава чинить активний опір, що, втім, не означає 
послаблення загроз із боку РФ. І пряма військова агресія й досі 
залишається реальною й відчутною загрозою для України [2]. Спеціальна 
моніторингова місія ОБСЄ від початку цього року констатує перманентне 
погіршення ситуації у зоні конфлікту, яке полягає в нарощуванні збройної 
присутності на Сході України російсько-терористичних військ і 
безпрецедентному рівні порушення ними режиму припинення вогню, що 
практично щоденно призводить до нових жертв серед військових і 
цивільних осіб. 

Негативні тенденції розвитку подій спонукають нас у чергове 
привернути увагу широкої наукової громадськості до невирішеності 
проблеми достовірної ідентифікації потерпілих, зауваживши, що 
застосування агресором заборонених методів і засобів ведення війни часто 
унеможливлює встановлення особи загиблого традиційним шляхом. 
Наприклад, тільки до Дніпропетровської області для проведення судово-
медичної експертизи за час антитерористичної операції надійшли тіла 
1200 бійців, які загинули у Донецькій та Луганській областях. І лише 674 
(56%) з них вдалося ототожнити візуальним шляхом. 271 воїна (23%) було 
ідентифіковано тільки завдяки ДНК-експертизі, а решта – 255 (21%) 
залишаються невпізнаними [3]. У цілому по країні станом ще на 28 
вересня 2015 р. у результаті проведення генотипоскопічної експертизи 
вже було ототожнено 426 загиблих. Проте, у створеній post mortem єдиній 
базі ДНК загиблих в зоні АТО залишалися ДНК-профілі ще 762 
неідентифікованих бійців [4]. Загалом же, станом на 23 березня 2016 р. в 
моргах Україні зберігається близько тисячі невпізнаних тіл жертв 
збройної агресії. І люди продовжують гинути у районі лінії зіткнення 
внаслідок підриву на мінах, артилерійських обстрілів і вибухів 

обізнаної особи, здійснення дослідження, яке потребує звернення до 
спеціальних знань. Судовий експерт не повинен виконувати функції 
інших процесуальних осіб чи вирішувати за них правові питання. Не 
можна підмінювати діяльність слідчого, прокурора, судді знаннями 
(діяльністю) експерта (обізнаної особи). У ч. 4 ст. 101 КПК України 
встановлено, що запитання, які ставляться експерту, та його висновок 
щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Стаття 
242 КПК України містить вказівку – «не допускається проведення 
експертизи для з’ясування питань права». 

Аналіз норм кримінального процесуального закону свідчить про 
недостатність приділення уваги інституту спеціальних знань. 
Законодавець відійшов від традиційного підходу, пов’язаного із 
призначенням судових експертиз. У даному разі мова фактично йде не про 
«призначення експертизи», а про залучення експерта або про її 
проведення та перевірку результатів. Лише в деяких нормах КПК 
залишився термін «призначити експертизу». Зокрема, в ст. 358 КПК 
України «Дослідження документів» законодавець вживає 
словосполучення «призначити відповідну експертизу документа». Такий 
стан, на нашу думку, пов’язаний із прагненням законодавця перейти до 
нового механізму у застосуванні спеціальних знань різними сторонами 
кримінального провадження, надати їм рівні правові можливості у 
змагальному кримінальному процесі. 

Використання спеціальних знань у змагальному кримінальному 
процесі покликане забезпечити сторони кримінального провадження 
належним інструментарієм, запобігти судовим помилкам, відновити 
справедливість. Розвиток інституту «спеціальних знань» і розроблення 
основ «судової експертизи» передбачають постановлення закономірного 
питання про їх співвідношення з криміналістикою (криміналістичними 
знаннями). Вирішення цієї проблеми пов’язане з межами криміналістики 
та її предметною галуззю [1, с. 13]. Зазначена проблема набуває особливої 
актуальності, оскільки у нормативно-правових актах, що регламентують 
судово-експертну діяльність здійснюється намагання класифікувати 
спеціальні знання, виокремити види судових експертиз. При цьому такі 
класифікації мають доволі сумнівний характер. Зокрема, дискусійною на 
теперішній час є проблема віднесення тих чи інших експертиз до класу 
криміналістичних. Виникає питання про критерій визнання або не 
визнання певного виду експертизи криміналістичною. Інструкція про 
призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень 
(затверджена наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 
№53/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 
№1950/5) відносить до криміналістичних експертиз й такі, які не мають 
відношення до цієї галузі наукового знання: лінгвістичну експертизу 
мовлення, експертизу матеріалів, речовин та виробів (наприклад, 
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  боєприпасів, що не розірвалися [1]. 
Усвідомлення масштабів окресленої проблеми і докладання зусиль до 

її вирішення на найвищому державному рівні вбачаються нами у цілій 
низці рішень Ради національної безпеки і оборони України, якими: 1) 
роботу з пошуку, доставки та ідентифікації тіл військовослужбовців і 
працівників правоохоронних органів, які загинули під час проведення 
АТО, віднесено до числа невідкладних заходів із забезпечення державної 
безпеки [5]; 2) Кабінету Міністрів України доручено: а) вирішити в 
установленому порядку питання щодо забезпечення додаткового 
фінансування з державного бюджету відповідно до обґрунтованих потреб 
заходів із забезпечення ідентифікації тіл військовослужбовців і 
працівників правоохоронних органів, які загинули під час участі в АТО в 
Донецькій та Луганській областях [6]; б) невідкладно забезпечити 
схвалення концепції створення національної системи ідентифікації 
громадян України, іноземців і осіб без громадянства та затвердження 
плану заходів щодо її реалізації [7]. 

Наприкінці 2015 р. Урядом нарешті було схвалено Концепцію, 
результатом реалізації якої задекларовано створення ефективної, прозорої, 
високотехнологічної, захищеної національної системи ідентифікації 
громадян України, іноземців та осіб без громадянства. З цього приводу 
було гучно проголошено навіть комплексну ідентифікаційну реформу, 
засновану на широкому впровадженні сучасних інформаційних 
технологій, до основних напрямів якої віднесено запровадження системи 
достовірної ідентифікації особи і встановлення її законних даних, у т.ч. 
шляхом створення електронних баз даних, в яких будуть зібрані відомості 
про громадян України, іноземців та осіб без громадянства [8]. Проте 
детальний аналіз передбачених Концепцією заходів дозволяє висловити 
сумнів щодо їх комплексного характеру та реформаторського потенціалу. 

Особливо з огляду на те, що Концепція розвитку сектору безпеки і 
оборони України вимагає розроблення нової моделі ідентифікації особи і 
перевірки даних та запровадженням нового, надійного процесу 
менеджменту встановлення ідентичності (починаючи з відбору даних до 
первинної ідентифікації і видачі документів), а також забезпечення 
подальшої розбудови інфраструктури Єдиного державного 
демографічного реєстру (ЄДДР) і створення національної системи 
ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства [9]. 
При цьому варто зауважити, що відповідно до п. 2 Перехідних положень 
Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу 
чи її спеціальний статус» розбудова інфраструктури ЄДДР здійснюється 
на базі Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних 
осіб та їх документування. У свою чергу, Концепція розвитку цієї 
Системи, вже майже сім років тому передбачала застосування для 

Розриви вени Галена призводять до обгортання мозочка 
крововиливами з двох сторін, та в ділянці основи мозку. 

Наслідками пологової травми нерідко бувають і субарахноїдальні 
крововиливи, які майже завжди супроводжуються наявністю крові в 
шлуночках мозку. Джерелом кровотечі в останні можуть бути 
субепендимарні судини, судинне сплетіння або судини мозкової речовини 
чи мальфармаційно змінені судини. 

При дослідженні трупів плодів і новонароджених спостерігається 
повнокрів’я головного мозку внаслідок розширення кровоносних судин та 
переповнення їх просвітів кров’ю. 

Варто також мати на увазі, що мозок новонародженого відрізняється 
від мозку дорослої людини слабше вираженими звивинами та дрібними 
звивинами між ними, які можуть бути зовсім не сформовані. На розрізах 
мозку межі сірої і білої речовин не чіткі внаслідок незавершеної 
мієлінізації. Такий стан може нагадувати набряк мозку. 

Велике значення в цих випадках може мати судово-гістологічне 
дослідження. 

Інколи в ділянках базальних гангліїв, амонових рогів, 
четверопагорбка, дні IV шлуночка в місцях розташування ядер черепно-
мозкових нервів, мозочка та ін. можна помітити їх жовте забарвлення, яке 
може нагадувати розм’якшення речовин структур мозку. 

Це явище одержало назву «ядерна жовтяниця». Вона, як правило, 
виникає під час загальної жовтяниці внаслідок відкладення жовтих 
пігментів в нервових клітинах і волокнах. 

Вказана жовтяниця спостерігається у випадках гемолітичної 
жовтяниці новонароджених при серологічному конфлікті, і нерідко буває 
у глибоко недоношених плодів. 

 
Шепітько В.Ю. 
РОЛЬ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У СУЧАСНІЙ 
МОДЕЛІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 
Здійснення кримінального судочинства передбачає необхідність 

використання спеціальних знань обізнаних осіб. Розуміння обізнаних осіб 
(обізнаних людей) було надано в Статуті кримінального судочинства 1864 
р. У ст. 325 Статуту зазначено, що обізнані люди запрошуються у тих 
випадках, коли для такого розуміння обставин, що зустрічається у справі, 
необхідні спеціальні відомості або досвід у науці, мистецтві, ремеслі, 
промислі чи якому-небудь занятті. Стаття 326 Статуту визначає, що як 
обізнані люди можуть бути запрошені лікарі, фармацевти, професори, 
вчителі, техніки, художники, ремісники, скарбники та особи, які 
тривалими заняттями в межах якої-небудь служби або частини набули 
особливої досвідченості 

Проведення судової експертизи являє собою процес діяльності 
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  ідентифікації особи біометричних технологій [10]. Концепція ж створення 
національної системи ідентифікації громадян України, іноземців і осіб без 
громадянства, схвалена нещодавно, абсолютно не враховує, а ні наявних 
напрацювань у цій царині, а ні вимог часу, у вирії якого опинилася наша 
держава, оскільки зорієнтована на забезпечення можливості ідентифікації 
виключно живої дорослої людини в ідеальних для візуального сприйняття 
умовах і не містять дієвих інструментів для ототожнення особи, яка 
зникла безвісти, опинилася в безпорадному стані чи загинула, зокрема, 
внаслідок вибуху – найпоширенішої форми терористичного акту. 

Відтак, система заходів, яка дійсно претендує на визнання 
комплексною ідентифікаційною реформою, крізь призму сучасних і 
перспективних потреб органів кримінальної юстиції вбачається нами 
такою, що: 1) ґрунтується на врахуванні наукового потенціалу генетичної 
ідентифікації і прогресивного зарубіжного та вітчизняного досвіду 
проведення молекулярно-генетичних досліджень [11, 12]; 2) передбачає 
впровадження державної геномної реєстрації населення [13], створення 
Національного банку даних генетичних ознак людини і проведення 
«біоелектронної» паспортизації населення шляхом упровадження 
сучасних та захищених ідентифікаційних документів, що підтверджують 
громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, у бланки яких 
імплантовано безконтактний електронний носій, до якого в обов’язковому 
порядку додатково до таких біометричних даних (параметрів), як підпис, 
образ обличчя та усі відбитки пальців і долонної частини рук особи, 
повинно бути внесено оцифрований ДНК-профіль останньої; 3) враховує 
невідкладність створення інтегрованої автоматизованої системи 
оброблення криміналістично значущої інформації на основі об’єднання 
інформаційних ресурсів криміналістичного обліку генетичних ознак 
людини і ЄДДР з метою підвищення ефективності застосування 
біометричних технологій для біометричної верифікації та ідентифікації 
громадян, іноземців та осіб без громадянства відповідно до вимог 
державних (національних) та міжнародних стандартів, вимог IKAO та 
законодавства у сфері захисту інформації, удосконалення процедури 
надання міжнародної правової допомоги у користуванні біометричними 
даними, в т.ч. по лінії Інтерполу та Європолу. 
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Звертає на себе увагу деформація голівки, подовжене її збільшення 
внаслідок пологової пухлини, що не є патологічним явищем і наявність 
кефалогематоми – кров’яної пухлини під окістям. 

З боку кісткових утворень під час патологічних пологів, якщо вони 
були довготривалими, можуть утворюватись ложкоподібні вдавлення на 
тім’яних кістках, частіше односторонні, внаслідок притиснення голівки до 
лонної дуги чи промонторіуму. 

Крім цього, при патологічних пологах, які пов’язані з вузьким тазом, 
можуть виникати тріщини кісток з ушкодженням надокістя, які мають 
двобічну локалізацію, розташовуються в ділянці тім’яних пагорбів, йдуть 
радіально, променеподібно. 

Такі переломи супроводжуються масивними крововиливами в м’які 
тканини голівки й іноді можуть ушкоджуватись і судини оболонок, 
венозні пазухи, що призводить до крововиливів в порожнину черепа. 

При таких переломах ніколи не спостерігаються рани. 
Варто також мати на увазі можливість наявності вроджених вад кісток 

черепа, які найчастіше спостерігаються в тім’яних кістках у вигляді 
овалів, або щілиноподібних, що розташовуються обабіч стрілоподібного 
шва з потоншеними краями, які не супроводжуються крововиливами. 

Переломи кісток черепа, які виникають від дій сторонньої сили (при 
вдарах по голові) найчастіше супроводжуються ушкодженнями м’яких 
тканин, вони множинні, не прямолінійні, можуть переходити на кістки 
обличчя. 

Під час пологової травми голівки плода можуть виникати ушкодження 
утворень твердої мозкової оболонки серпоподібного відростка, намету 
мозочка. 

Надриви або розриви краю серпоподібного відростка найчастіше 
спостерігаються в задніх відділах і супроводжуються накопиченням крові 
в міжпівкульній щилині. 

Наявність крові в середній черепній ямці може вказувати на розрив 
вільного краю намету мозочка. 
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системи. 
Випадки зміни статі й гендерної належності отримали певний 

резонанс і породили відомі труднощі, наприклад, в галузі спортивних 
змагань та в ін. сферах. 

У кримінальному судочинстві факт зміни статі встановлюється за 
допомогою сукупності кримінально-процесуальних дій, в тому числі й 
шляхом призначення і проведення судово-медичної експертизи, а також 
документів. 

Указані деякі аспекти, а також інші практичні питання можуть 
породжувати певні проблеми у зв’язку з необхідністю встановлення 
особистості суб’єктів правовідносин, визначення гендерної ідентичності 
та інші незручні ситуації в практиці застосування норм національного й 
міжнародного права. Тому поглиблене вивчення багатогранних аспектів 
визначення ознаки біологічної статі та установлення особистості вимагає 
спільних і комплексних зусиль фахівців різних сфер: генетики, біології, 
медицини, соціології, права, експертної й криміналістичної практики та ін. 
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Шевчук В.А. 
ОЦІНКА ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ УШКОДЖЕНЬ У 
НОВОНАРОДЖЕНИХ ПІД ЧАС СУДОВО-МЕДИЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ЇХ ТРУПІВ 
В Кримінальному Кодексі України є стаття 117, де йдеться про 

дітовбивство і міру покарання за цей злочин. Дітовбивство – вбивство 
матір’ю своєї новонародженої дитини. За цей злочин передбачена міра 
покарання до п’яти років позбавлення волі. 

Під час розслідування таких злочинів призначається судово-медична 
експертиза трупа немовляти, яка відрізняється від експертизи трупа 
дорослої людини низкою особливостей: 

– встановлення новонародженості; 
– поношеності; 
– зрілості; 
– життєздатності; 
– живонародженості чи мертвонародженості плоду; 
– чи був догляд за дитиною та яка причина її смерті. 
Всебічне вирішення цих питань має не тільки правове значення для 
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