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• • • •• • • 
методу КрИМІНалІСТИЧНОГО аналtзу ЗЛО4ИННО1 ДlЯЛЬНОСТl ВИЗНаЧаЮТЬ за-

'"' . . . . "' 
гальнии порядок, послІдовнІсть та змtст вивчення параметрІв, якостеи, 

особливостей кожного досліджуваного елементу. 

Криміналістичний аналіз злочинної діяльності , як структурної діяль

ності, передбачає виявлення щх тенденцій (закономірностей) всього за-
. . . ...., 

гального, типового, що притаманно пІдготовцІ та вчинеНRю злочинних д1и. 

Зазначені задачі у тому чи іннІому варіанті або сполучені зустрічають

ся в кожному акті слідчого, судового або експертного пізнання. Аналітич

не пізнання складових частин будь- якого об'єюу або явища дійсності 

припускає перехід до синтетичного пізнання їх взаємозв'язку та в єдине 

ціле. Під час синтезу узагальнюються, співвідносяться, досліджуються 
• • • • • • •• 

як єдине ц1ле видtлен1 п1д час аналІзу властивостІ, встановлюються 1х 

взаємозв'язки та причетцjсть до певної, у тому числі і злоч.инної події. 

Особливість методу кримjналістичного аналізу злочинної діяль-
. ..., . . 

НОСТІ ПОЛЯГаЄ у тому, ЩО за ИОГО ДОПОМОГОЮ ВТІЛЮЄТЬСЯ ДОСЛ1ДЖеННЯ 

об ' єктів, ~і відображають минулі соціальні процеси, та суб'єктивні 

відношення до них осіб, які забезпечували, приймали участь в форму

ванні процесів соціального відображення. 

Хоча, метод криміналістичного аналізу злочинної діяльності є ·мало-
. ..., " 

дослtджени·м методом, вважаємо що подальшии розвитокиого засад сут-

тєво збагатить методологію, методику та практичний бік криміналістики. 

Марочків О. І., 

Національна академія правових наук 

України, Науково-дослідний інститут 

вивчення проблем злочинності іме

ні академіка В. В. Сташиса, аспірант 

ПОНЯТТЯ ПРОЦ~СУАЛЬНИХ РІШЕНЬ СЛІДЧОГО 
ТАІХКЛАСИФІ ІЯ 

КПК України не містить легального визначення рішення слі;tчого. 

Законодавцем до процесуальних рішень взагаШ віднесені усі pimema: 
органів досудового розслідування, прокурора, слідчого cyдrU.~ g.~~ 4,Ч .. І 
ст. 11 О КПК), що не розкриває юридичної сутності рішення <:.:їЇ;!чL"'ІD. 

ПроаналізувавІни nогляди вчених, вважаємо, що icromІDІ їх нез.о-
• • • 

лtком є намагання вм1стити у визначення рtшення таких ІL-омионек:t; як 
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завдання, функцjї, зміст, юридичні властивості, форму та інших, що 

розмивають сутність цього феномену. Пропонуємо формулювати про-
. . ' " 

цесуальне рtшення слtдчого у вузькому значеннІ як актиого правозас-

тосовної діяльності, спрямований на забезпечення реалізаціІ завдань 
• • 

кримІнального провадження, визначених кримІнальним процесуальним 

законодавством. 

Щоб всебічно виявити сутнjсть кримінальних процесуальних pj-. .. . . . .. . . 
ШеНЬ СЛІДЧОГО, lX СПІВВІДНОШеННЯ, ЗНаЧеННЯ І МІСЦе у структурt КрИМІ-

НаЛЬНОГО nроцесу, необхідно звернутися до Їх класифікації. Вважаємо 

за доцільне звернути увагу на наступні найбільиt сутп1єві криn1еріі кла

сифікації" процесуальних pitt.teнь слідчого: 

1) за процесуатzьною форwою і:Х викладе-н:н.я: повідомлення (ст. 11 І 
КПК); доручення (п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 69 КПК); вимога (п. З. ч. 7 ст. 
42 КПК); розпорядження (п. З ч. 7 ст. 42 КПК); постанова (ч. 3 ст. 110 
КПК); виклик (с. 133 КПК); обвинувальний акт (ст. 291 КПК); клоnо
тання (п. 5 ч. 2 ст. 40, ч. 4 ст. 176, ст. 292 КП~); запит про мjжпародну 
правову допомогу (ст. 551 КПК); прохання про тимчасову передачу осо
би (ч. 1 ст. 565 КПК) тощо; 

2) за визначен.істю в законі струкп1урної впорядкованосn1і ріиtень 
слідчого: а) рішення, елементи змісту (структура, складники) яких вста

новлені законом (обвинувальний акт- ст. 291 КПК, клопотання про за
стосування запобіжНVІХ заходів- ст. 184 КПК); б) рішення, які не мають 
нормативно визначеної форми та змісту, а тільки названі в законі (до

ручення слідчого - ч. З ст. 40 КПК); 
З) в залежності від ступеня конкреn1zваціі· визначення відповідних 

обставин процесуальні рішення слідчого поділяються на такі: а) що 

містять оцінні поняття і вимагають застосування розсуду (рішення про 
відкриття матеріалів іншій стороні - ч. 1 ~ ст. 290 КПК) і б) зміст яких 
конкретно визначений законом (рішення про надання стороні захисту, 

. . . . '-' 

потерпІлому матерtалtв досудавото розслІдування для озпаномлення за 

J"x клопотанням - 4. 1 ст. 221 КПК); 
4) за відноulеН.нЯ/Jtt до npeдJwen1y дока3ування - рішення, які відпо

відають на основні питання кримінального провадження (чи мало місце 

кримінальне правопорушення, чи вчинив його обвинувачений), або ви-
• • • • V 

рtшують промІжнt питання, чи так1, що мають додатковии характер-

можуть бути поділені на а) основні та б) додаткові; 

5) за інфорл,tаційни~t ре.ж·u.:\:tО;'н їх прийнятп1я, рішення слідчого мо

жуть бути поділені на такі, що приймаються: а) у звичайному інфор-
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маційному режимі (ст. 223 КПК) та б) у особливому інформаційному 
режимі (ст. 246 КПК); 

6) в зале.ж·нос1nі від етапу досудового розслідуваuня, процесуальні 
рішення, які приймає слідчий можуть бути поділені на 111акі, що визна

чаюІnь: а) початок досудового розслідування (початкові) (ст. 214 КПК); 
б) спрямування досудового розслідування (проміжні) (ст. 223 ·кпК); 

в) закінчення досудового розслідування (кінцеві) (ст. 284 КПК); 
7) за фор.vt.ою вираження .Рjше.ння слідчого можуть бути поділені 

на такі; що а) потребують письмового вираження (ч. З ст. 110 КПК) та 
б) такі, що письмового вираження не потребують (наприклад, рішення 

про визнання достатніми зібраних доказів для складання обвинувально

го акrу - ч. 1 ст. 290 КПК); 
8) за функціональною спря.?wованістю (за виконуванu..'WИ завдання

ми у крииінально.?wу процесі) рішення слідчого поділяюпzься на 1nакі, 

що: а) визначають початок і спрямування досудового розслідування; б) 

є підставою 3алучення. у кримінальне провадження його суб' єктів та ви

значають їх процесуальне становище; в) спрямовані на збирання і пере

вірку доказів; r) забезпечують належну nоведінку суб'єктів криміналь
ного nровадження; д) спрямовані на реалізацію та охорону прав і закон

них інтересів осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні; е) 

забезпечують відшкодування збитків, заподіяних кримінальним право

порушенням, та можливу конфіскацію майна; . 
9) за юридичною сило1о рішення поділяюпzься на такі, що: а) потре

б~-mть погодження Чи затвердження компетентною особою (погодження 

із nрокурором - п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК; погод)кення з керівником органу 
дос}довоrо розслідування- ч. 2 ст. 272 КПК; затвердження прокуро
ро~t- ст~ 291 КПК), а тому й набувають законної сили після такого пого
дження чи затвердження; б) не nотребують погодження чи затверджен

ня, а тому й набувають законної сили після їх прийняття слідt~им (ч. 3 
ст. 246 КПК); 

1 О) в залежносп2і від сп1років прийнятпп1я ріиtення- а) рішення, кон
кретні строки винесення яких встановлені законом (ст. 214 КПК); б) рі
шення, конкретні строки винесення яких законом не встановлені {ч.. 3 
ст. 284 КПК); 

11) за cn1yneнe.,u процесуальноі· ca./wocnziйнocnli слідчого - р.&· ... .&.І"' 

поділяються на такі, які вjн приймає. самостійно (ст. 246 КПК) .. і 

що потребують погодження Ух стороною кримінального про 
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з боку обвинувач_е.ння (прокурором та керівником органу досудового 

розслідування) або отримання доз:волу на. Ух реалізацію від слідчого 
• 

судд1; 

12) За стороною (суб J.єкn1ол1),. яи.а ініціює винесепня ріzиення - на 

такі, що ініціюют.ься cJ:t:iд:чlJLтw. (ст~ 246 КПК) (стороною обвинувачення) 
і такі, що ініціює сторона зaxuc1ny (наприклад, клопотання сторони за

хисту ·про залуч·епня еІ<:с·nерта- ст. 243 КПК; ·клопотання сторон·и захис

ту .про тимчасовий доступ. до реч·ей і документів - ст~. 160 КПК) .. Мож
л·ивнй також поділ ·рішень на такі, що ініціює npQкypop (п.п. 3. 4, 7, 1 О, 
ІЗ ч. 2 ст . .36, ч. 4 ст. 255 .КПК), і такі, що ініціює слідчий суддя (п. 2 ч. 6, 
ч. 9 ст~ 206,, ч. 2 ст. 282 КПК); 

13) за cn1yneneJи унікальності,. рішення можуть бути подjлен;і на ,а) 

первинNі (оди·ничні, штучні- ст. 214 КПК) та б) повториі (ч. 5 ст. 248 
КПК); 

14) за Аtож:лu.віспtю впливу· слідчого на осJпаmоч.яіеп1ь винесеного 

ним _рішення на не.змінні й такі, що моЩутІ.> бути змінені, доповнені (ч. 2 
ст. 1-85, ст .. 279 КПК) або скасовані самим слідчим (ч. 2 ст. 305 КПК). 
Крім того, за Аtожливіетю впливу iнut~ux с .. vб'єктів. крuJ'vtІп.,сщьн.ого про

вад:ження. на осn1СІn1очнісп1ь рііиення слідчого., останні можна ·пQділити 

ва такі, що можуть бути скасовані (прокурором· -n. 7 ч. 2 ст. 36 КПК та 
слідчим суддею- п. 1 ч. 2 ст. 307 КПК) та змінені (прокурором - п. 1 З 
q. 2 ст. 36 КПК); 

15) за можливістю оскаржен.Nя ріulеняя слідч:оао на сІnадіі" досу
дового розсЛідування,- на такі, що можуть бути осJ<аржені (ч. 1 ст. 303 
К.ПК), та такі; що не nідпягають оскарженню (q. 2 ст. 303 КІЖ); 

16) за суб'єкта.~tи кри.иінально2о провадж~ння, які Jvtoж~vrnь оскар
жиn1и ріtuення слідчого (ч. 1 ст. 303 КПК); 

17) за .суб 'єк111ал1U ·кpиlJ!lif.lCIJlьн.oгo провад:>Ісення~ які вправі скас;;-
. . 

вати ріиLення слідчого, Ух (рішення) можна поділити на ті, що можуть 

бути скасовані: а) слідчим (ч. 2 ст. 305 КПК); б) прокурором (n. 7 4. 2 
. . 

ст. Зб КПК); в) слідчим суддею (п. 1 ч. 2 ст. 307 КПК). 
Зрозуміло, що як і будь-яка інша, запропонована нам·и· класи.фіка-

• • .. • ~ • • ·t.;l 

цtя процесуальних рІшень слІдчого м·ає в д.еякtи MJpl у-мовнии характер, 

о.скільки одне й те ж саме рішення одночас,но може набувати ознаки 

різних класифікаційнnх nідстав. Підсумовуюч'И наведене заз·:начимо, що: 
. .. . . 

в1дповtдно до системного ПІдходу д.о крим.1нального провадження як 
' . 

процесу, усі рішення· слідчого знаходяться у взаєм.озв'язку і взаєМQдіі": 

417 



. 

одне прийняте процесуальне рішення слідчого обумовлює необхідність 

прийняття наступного процесуального рішення, що створює якісну ви-
• • 

значенtсть кримtнальноrо провадження. 

Гетьман Г. М., 

Національна академія правових наук 

України, Н.ауково-дQслідний інститут 

вивчен~я проблем злочинності іме

ні академіка В. В. Сташиса, мол. наук. 

співробітник 

ЩОДО СІІІВВІДНОШЕ ПОНЯТЬ 
<<СШДЧА ВЕРСІЯ>> ТА <<МОДЕЛЬ>> 

. 

Розслідування і розкритгя злочинів передбачає пізнання певних фак-

тів, що являє собою процес виявлення, дослідження й аналізу, з метою 
• • • 

встановлення причин, мотивtв та наслtдкlв вчинення злочину, зокрема, 

особи невідомого злочинця. Одним із засобів пізнання об'єктивної іс

тини, ·під час розслідування злочину та виявлення осіб, що причетні до 

вчинення злочину, є форІ\rування та перевірка слідчих версій. 

У криміналістиці проблемі формування вчення про .криміналістич

ну версію приділялася певна увага. Однак, рівень наукових досліджень 

щодо цієї крm.1інаJІістичної категорії діє підстави констатувати, що 

здебільшого уваrу було зосереджено на вирішен·ні таких теоретичних 

проблем, які були пов'язані із визначенням поняття, змісту й сутності, 

значення версії, а також проблемам класифікації версій, у TOJ\.1Y рахунку 

і проблемам формування версій. Разом із тим, невирішеними заЛИІІІа

ються проблем.и щодо співвідношення слідчої версії та моделювання, 
• • • •• • • • • 

зокрема, сntввtдношення слtдчоІ верен та модеш. 

Дискусійний характер визначення поняття «версія» сприяв форму

ванню двох основних підходів щодо спjввідношення таких категорій, 

як «версія» та <<модель»: 1) версія - це. ідеальна модель (0. М. Ларіл, 
. 

В. Л. Васильєв, М. М. Ам.осов), оскільки під час побудови. версії та мо-

делі слідчий керується законами логіки, які є подібними для указаних 

термінів; 2) версjя та модель нетотожні понятrя (В. Г. Лукашевич та 
О. В. Юнацький, О. Ф. Реховський, О. І. Баянов, Г. А. Густав). 

418 


