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Шановні судові експерти, наукові співробітники, 
працівники Одеського науково-дослідного інституту судових 

експертиз Міністерства юстиції України!

Вже 105 років Одеський науково-дослідний інст ит ут  судових  
експерт из Міністерства юстиції України відповідно до 
законодавст ва здійснює судово-експерт ну та наукову  діяльніст ь у  
галузі судової експерт изи і крим іналіст ики.

Одна з найст аріш их установ, ст ворена для  задоволення  
потреби в судово-експерт них дослідж еннях на Півдні наш ої країни, 
виконує експерт ні завдання  різного ст упеню  складності, розробляє  
м ет одичну та наукову  базу, готує фахівців р ізних  напрямків, 
прийм ає участ ь в інш их наукових заходах.

Скла,дний ш лях  від Кабінет у до Інст ит ут у, т руднощ і та  
переш коди, пом илки  т а їх виправлення, досягнення та  
розчарування, падіння т а відновлення -  все це невід’ємні складові 
існування і р о звит ку  будь-якого живого організму, яки м  є Одеський  
інст ит ут  судових експертиз.

Головним и аспект ам и ваш ої діяльності залиш аю т ься єдність 
у  досягненні м е т и  і вст ановлення істини для утвердж ення  
верховенст ва права у  наш ій державі.

Тож нехай ваш у уст анову завж ди супроводж ують визнання, 
професійні успіхи та гідна вдячність тих, хт о пот ребує В аш их  
знань і майст ерност і!

Вітаю вас з ювілеєм!

Міністр юстиції України Павло Петренко
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Науково-практичні дослідження

УДК 343.148:629.4.01
Батіг А. В., старший науковий співробітник 

лабораторії залізнично-транспортних досліджень, 
Львівський науково-дослідний інститут 

судових експертиз

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ, НАДАНИМИ ЕКСПЕРТУ НА ДОСЛІДЖЕННЯ

ESTABLISHING THE TECHNICAL CONDITION OF THE ROLLING STOCK 

ON THE MATERIALS PROVIDED TO EXPERT FOR INVESTIGATION

Анотація. Автором статті відзначено, що рухомий склад залізниць містить багато систем та 
елементів. Відмова або пошкодження у будь-якій з цих систем переводить одиницю рухомого складу 
у, відповідно, несправний або непрацездатний стан. Однак вплив на розвиток механізму залізнично - 
транспортної пригоди має технічний стан лише однієї з систем рухомого складу або його певних 
елементів, наприклад, гальмівної системи, колісних нар, елементів пружного підвішування тощо.

У статті наведено загальний перелік документів, за допомогою яких встановлюється технічний 
стан рухомого складу.

Висвітлено основні проблеми, які виникають при дослідженні технічного стану рухомого 
складу у судовій залізнично-транспортній експертизі.

Автором наголошується, що дослідження рухомого складу у судовій залізнично -транспортній 
експертизі є складним діагностичним та ідентифікаційним завданням, яке вимагає аналізу широкої 
бази нормативних документів, проведення розрахунків, встановлення походження несправностей 
рухомого складу.

Ключові слова: безпека руху, рухомий склад, технічний стан, несправність.

Аннотация. Автором статьи отмечено, что подвижной состав железных дорог содержит много 
систем и элементов. Отказ или повреждение в любой из этих систем переводит единицу подвижного 
состава в, соответственно, неисправное или неработоспособное состояние. Однако влияние на 
развитие механизма железнодорожно-транспортного происшествия имеет техническое состояние 
только одной из систем подвижного состава, или его определенных элементов, например, тормозной 
системы, колесных нар, элементов упругого подвешивания и тому подобное.

В статье приведен общий перечень документов, с помощью которых устанавливается 
техническое состояние подвижного состава.

Освещены основные проблемы, возникающие при исследовании технического состояния 
подвижного состава в судебной железнодорожно-транспортной экспертизе.

Автором отмечается, что исследование подвижного состава в судебной железнодорожно
транспортной экспертизе является сложной диагностической и идентификационной задачей, которая 
требует анализа широкой базы нормативных документов, проведения расчетов, установления 
происхождения неисправностей подвижного состава.

Ключевые слова: безопасность движения, подвижной состав, техническое состояние, 
неисправность.

Abstract. The author of the article noted that the rolling stock of railways contains many systems and 
elements. Failure or damage in any of these systems translates the rolling stock unit into a damaged or 
inoperable condition. However, the impact on the development of the mechanism of the railway accident has 
the technical state of only one of the rolling stock systems, or certain of its elements, for example, the braking 
system, wheel bumps, elastic suspension elements, and the like.
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In the article the general list o f documents with the help of which the technical condition of the 
rolling stock is established.

The main problems, which arise during research of a technical condition of rolling stock during 
conducting of the forensic railway transport expertise.

The author notes that the investigation the rolling stock in the forensic railway transport expertise is a 
complex diagnostic and identification task that requires an analysis of a broad regulatory framework of 
normative documents, making calculations, determining the origin of rolling stock malfunctions.

Key words: traffic safety, rolling stock, technical condition, malfunction.

Вступ. Забезпечення безпеки руху поїздів при їх експлуатації є одним з 
найважливіших показників роботи залізничного транспорту України.

Не менш важливим є з’ясування першопричин і об’єктивних обставин, 
що призводять до залізнично-транспортних пригод.

За останні роки спостерігається значна кількість сходів рухомого складу 
внаслідок падіння деталей ходових частин на залізничну колію, несправностей 
колісних пар, зламів шийок осей, руйнування роликових підшипників 
буксового вузла, зламів надресорних балок і бокових рам візків, обривів 
автозчепок, несправностей гальмівного обладнання.

Відповідно до ДСТУ 2860-94 несправність (несправний стан) -  це стан 
об’єкта, за яким він нездатний виконувати хоч би одну із заданих функцій 
об’єкта. Несправність часто є наслідком відмови об’єкта, але може бути і без 
неї. Несправність може бути незначною, значною, частковою, повною та 
критичною:

- незначна несправність -  це несправність, що не порушує жодної з 
потрібних функцій об’єкта.

- значна несправність -  несправність, що порушує хоча б одну з 
потрібних функцій об’єкта.

- часткова несправність -  несправність, що викликає нездатність об’єкта 
виконувати частину потрібних функцій.

- повна несправність -  несправність, що характеризується повною 
нездатністю об’єкта виконувати усі потрібні функції.

- критична несправність -  несправність, що може призвести до 
травмування людей, значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних 
наслідків.

Функція об’єкта (задана функція об’єкта) -  це виконання в об’єкті 
процесу, що відповідає його призначенню, виявлення заданої умови чи 
властивості об’єкта відповідно вимогам нормативної та (чи) конструкторської 
(проектної) документації.

Основна функція (потрібна функція) -  це функція чи сукупність 
функцій об’єкта, виконання якої розглядають як необхідну умову 
відповідності об’єкта його призначенню. Всі функції об’єкта можна умовно 
розділити на основні та допоміжні. Допоміжні функції -  це функції, 
невиконання яких не порушує відповідності об’єкта його призначенню.
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Справність (справний стан) -  це стан об’єкта, за яким він здатний 
виконувати усі задані функції об’єкта.

Працездатний стан (працездатність) -  це стан об’єкта, який 
характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції.

Непрацездатний стан (непрацездатність) -  це стан об’єкта, за яким він 
нездатний виконувати хоч би одну з потрібних функцій.

Критичний стан -  це стан об’єкта, що може призвести до травмування 
людей, значних матеріальних збитків чи інших неприйнятних наслідків. 
Критичний стан не завжди є наслідком критичної несправності. Для 
конкретного об’єкта повинні бути встановлені критерії критичної 
несправності. Критерієм критичного стану є ознака чи сукупність ознак 
критичного стану об’єкта, встановлених нормативною та (чи)
конструкторською (проектною документацією).

Граничний стан -  це стан об’єкта, за яким його подальша експлуатація 
неприпустима чи недоцільна, або відновлення його працездатного стану 
неможливе чи недоцільне. Граничний стан також має свої критерії, що 
являють собою ознаку чи сукупність ознак граничного стану об’єкта, 
встановлених нормативною та (чи) конструкторською (проектною) 
документацією.

Перехід об’єкта зі справного стану до несправного та з працездатного 
стану до непрацездатного відбувається у результаті, відповідно, пошкоджень 
та відмов.

Згідно з ДСТУ 2860-94 пошкодження -  це подія, яка полягає у 
порушенні справного стану об’єкта, коли зберігається його працездатність. 
Відмова -  подія, яка полягає у втраті об’єкта здатності виконувати потрібну 
функцію, тобто у порушенні працездатного стану об’єкта. Дефект -  це кожна 
окрема невідповідність об’єкта встановленим вимогам.

Постановка проблеми. Рухомий склад залізниць -  це складні об’єкти, 
які містять багато систем та елементів. Відмова або пошкодження у будь-якій 
з цих систем переводить одиницю рухомого складу у, відповідно, несправний 
або непрацездатний стан [2, 3]. Але, як правило, вплив на розвиток механізму 
залізнично-транспортної пригоди має технічний стан лише однієї з систем 
рухомого складу, або його певних елементів, наприклад, гальмівної системи, 
колісних нар, елементів пружного підвішування тощо. Це зазвичай слідчі та 
судді не враховують при призначенні судової залізнично-транспортної 
експертизи.

У матеріалах, які надаються експерту на дослідження, часто не 
надаються ті дані, що могли призвести до підвищення силових впливів 
рухомого складу на колію, реальні обставини сходження можуть 
перекручуватися. Це зі свого боку утруднює встановлення технічного стану
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рухомого складу та розкриття механізму залізнично-транспортної пригоди.
Метою даної роботи є висвітлення основних проблем, які виникають 

при дослідженні технічного стану рухомого складу у судовій залізнично - 
транспортній експертизі.

Виклад основного матеріалу. Дослідження технічного стану одиниць 
рухомого складу, що зійшли з рейок, проводиться з метою встановлення 
невідповідності дійсних параметрів (геометричних розмірів) їх елементів, 
деталей до нормативних. Інакше кажучи, вказане дослідження проводиться з 
метою встановлення несправностей елементів, деталей рухомого складу [1].

Дійсні (фактичні) параметри одиниць рухомого складу, що зійшли з 
рейок, встановлюються в рамках службового розслідування на підставі даних, 
отриманих з використанням спеціальних вимірювальних пристроїв 
(шаблонів), і оформляються комісійними актами. Зазначені акти включаються 
в матеріали службового розслідування і відповідні матеріали, які надаються 
експерту на дослідження. Основні відомості вказаних документів також 
вносяться слідчим чи суддею у вихідні дані відповідно до постанови чи 
ухвали про призначення судової експертизи.

Для дослідження технічного стану рухомого складу можуть надаватися 
наступні документи:

- акти огляду та вимірювань параметрів вагонів, локомотивів із 
зазначенням відступів від норм; пошкоджень, несправностей, що утворилися в 
процесі спрацьовування механізму ЖДТП;

- акти контрольної перевірки автогальм;
- акти про пошкодження рухомого складу;
- технічні паспорти вагонів, журнали технічного стану локомотивів;
- технологічні процеси технічного обслуговування вагонів на певних 

станціях;
- довідка ВУ-45 про забезпечення поїзда гальмами;
- результати розрахунків і експериментів, виконаних силами 

службового розслідування; технічні висновки фахівців вищих навчальних 
закладів;

- акти службового розслідування форми РБУ-1 або РБУ-3;
- технічний висновок про причини ЗТП;
- протоколи оперативних нарад при начальнику вагонної, локомотивної 

служби;
- протокол оперативної наради при начальнику залізниці і накази 

начальника залізниці;
- протоколи допиту свідків, обвинувачених;
- протоколи інших слідчих і судових дій;
- пояснення від працівників ПТО (на якому виконувалась підготовка
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поїзда до відправлення, у якому сталося сходження), у яких повинні бути 
конкретні відповіді на питання, що відносяться до огляду вагонів, 
випробування гальм, усунення виявлених несправностей при підготовці поїзда 
до відправлення і оформлення довідки ф.ВУ-45;

- висновки експертів інших спеціальностей та ін.
Судовий експерт досліджує дійсні параметри елементів рухомого 

складу, отримані з вищенаведених документів, і після цього встановлює їх 
відповідність вимогам нормативних документів, які діють на залізницях 
України.

Слід зазначити, що у більшості випадків слідчі чи судді, не маючи 
спеціальних знань у галузі залізничного транспорту, ставлять перед експертом 
питання про технічний стан одиниці рухомого складу (локомотиви, вагони, 
дрезини) загалом, тобто не уточнюють об’єкт дослідження. Це так само 
призводить до значних затрат часу на дослідження елементів рухомого складу, 
стан яких не мав впливу на розвиток залізнично-транспортної пригоди.

Також трапляються випадки, коли замовники експертизи чи 
експертного дослідження ставлять питання щодо технічного стану рухомого 
складу на конкретну дату, але в матеріалах, наданих на дослідження, наявні 
відомості по технічному стану на іншу дату. У цьому випадку дослідити стан 
рухомого складу неможливо, оскільки невідомо, чи не змінювався він 
протягом часу. Тобто, чи не відбувалось зносів, пошкоджень, крадіжок, 
демонтажів окремих вузлів і агрегатів.

Матеріали службового розслідування, які надаються експерту для 
виконання досліджень, можуть не містити відомості про найважливіші 
фактори, що призвели до підвищення силових впливів рухомого складу на 
колію. У ряді випадків виявляється чисто відомчий підхід керівників до їх 
розслідування, що виражається у перекручуванні реальних обставин 
сходження. Часто мають місце випадки приховування зацікавленими особами 
фактичних даних про стан екіпажної частини рухомого складу, швидкості та 
режимів ведення поїзда, слідів на колії та рухомому складі [4].

Окрім вищенаведеного, експерт натрапляє на інші труднощі при 
дослідженні технічного стану рухомого складу.

При сходах рухомого складу із рейок його елементи зазнають значних 
силових впливів, внаслідок яких може відбувається їх деформація, 
руйнування. Це призводить до неможливості встановлення відповідності 
значної кількості параметрів рухомого складу вимогам нормативних 
документів, частка впливу яких на розвиток механізму залізнично- 
транспортної пригоди могла бути значною.

Під час експлуатації рухомого складу часто виникають випадки, коли 
розвиток тріщин, понад нормативне зношування його деталей починається в
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періоди, в які очікується нормальна їх робота. При дослідженні технічного 
стану рухомого складу судовому експерту буває складно встановити чи дані 
несправності виникли в експлуатації або ж вони пов’язані з неякісним 
виконанням ремонту.

Одними із найскладніших є випадки, коли схід мав місце, а при 
дослідженні технічного стану рухомого складу і колії за матеріалами, 
наданими на дослідження випливає, що всі їхні параметри на місці сходу не 
мають відхилень від допустимих значень. У цьому разі слід перевірити 
відповідність параметрів рухомого складу не тільки експлуатаційним вимогам, 
а й тим, які ставляться до нього при ремонті (останньому перед сходом). Для 
розкриття ж механізму залізнично-транспортної пригоди необхідно виконати 
розрахунки із взаємодії коліс рухомого складу і рейок.

Крім того, експертом при проведенні експертизи можуть виконуватися 
гальмівні, тягові, міцнісні розрахунки.

Гальмівні розрахунки виконуються з метою встановлення технічного 
стану гальм (поїзда, одиночно слідуючого локомотива, самохідного рухомого 
складу) у випадку його зіткнень з рухомими керованими, некерованими 
об’єктами, з нерухомими об’єктами.

Розрахунки на міцність необхідні для встановлення відповідності 
технічного стану окремих елементів рухомого складу вимогам нормативних 
документів (інструкціям, Держстандартам).

Тягові розрахунки проводяться експертом для встановлення 
відповідності технічного стану тягових агрегатів рухомого складу заданим 
показникам.

Кожен випадок дослідження рухомого складу у судовій залізнично- 
транспортній експертизі має свої особливості і вимагає значних затрат 
експертом часу та сил.

Висновки. Встановлення технічного стану рухомого складу є складним 
діагностичним та ідентифікаційним завданням. Воно вимагає аналізу широкої 
нормативної бази нормативних документів, що діють на залізницях України, 
проведення складних розрахунків, встановлення походження несправностей 
рухомого складу.

Вірогідність інформації про рухомий склад, яка надається експерту на 
дослідження, правильність встановлення його стану дозволить встановити 
безпосередню технічну причину, послідовність проміжних технічних причин, 
що призвели до ЗТП та підвищити об’єктивність і однозначність експертних 
висновків.
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4. М етодичні вказівки щ одо порядку службового розслідування причин сходжень  
рухомого складу з рейок на залізницях України. ЦРБ-0036 : Затв. Наказом Укрзалізниці від 
21.06.2012 №  194-ЦЗ /  М-во інфраструктури України, Держадміністрація залізничного 
транспорту України, Укрзалізниця, Головне управління безпеки руху та екології. -  Київ : 
Н ВП  Поліграф-сервіс, 2012. -  251 с.
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дактилоскопічних видів досліджень та обліків 
відділу криміналістичних видів досліджень,

Харківський Науково-дослідний експертно- 
криміналістичний центр Міністерства внутрішніх 
справ України

ОСОБЛИВОСТІ ТА ВІДМІННОСТІ ПОНЯТЬ 

«КОМПЛЕКСНА ЕКСПЕРТИЗА» ТА «КОМПЛЕКС ЕКСПЕРТИЗ»

FEATURES AND DISTINCTIONS OF CONCEPTS «COMPLEX EXPERTISE»

AND «EXPERTISES COMPLEX»
Анотація. У статті розкривається проблема особливостей і відмінностей понять «комплексна 

експертиза» і «комплекс експертиз». Комплексна експертиза - завдання певного виду, яке вирішується 
фахівцями різних спеціальностей. Але існує тонка межа між поняттями «комплексна експертиза» і 
«комплекс експертиз». Наведено визначення «комплексна експертиза» і «комплекс експертиз». 
Вказано на те, що дані поняття важливі не тільки в експертній діяльності, а й в інших правових і 
суміжних напрямках. Існує необхідність визначитися з видами досліджень, правильно оцінити 
завдання, які повинна вирішити певна експертиза, порядок дослідження об'єктів, і на підставі цього 
визначити статус експертиз.

Ключові слова: комплексна експертиза, комплекс експертиз, види досліджень, порядок 
дослідження об'єктів, медико-криміналістичні експертизи, транспортно-трасологічні експертизи.

Аннотация. В статье раскрывается проблема особенностей и отличий понятий «комплексная 
экспертиза» и «комплекс экспертиз». Комплексная экспертиза —  задача определённого вида, которая 
решается специалистами разных специальностей. Но существует тонкая грань между понятиями 
«комплексная экспертиза» и «комплекс экспертиз». Приведены определения «комплексная 
экспертиза» и «комплекс экспертиз». Указано на то, что данные понятия важны не только в экспертной 
деятельности, но и в других правовых и смежных направлениях. Существует необходимость 
определиться с видами исследований, правильно оценить задачи, которые должна решить 
определённая экспертиза, порядок исследования объектов, и на основе этого определить статус 
экспертиз.

Ключевые слова: комплексная экспертиза, комплекс экспертиз, виды исследований, порядок 
исследования объектов, медико-криминалистические экспертизы, транспортно-трасологические 
экспертизы.

Abstract. The article reveals the problem of peculiarities and differences of the concepts «complex 
expertise» and «complex of expertise». Comprehensive expertise is a task of a certain kind, which is solved by 
specialists of different specialties. But there is a fine line between the concepts «complex expertise» and 
«complex o f expertise». The definitions of «complex expertise» and «complex of expertise» are given. It is 
pointed out that these concepts are important not only in expert activity, but also in other legal and related 
areas, as well as the need to determine the kinds of researches, to properly assess the goals that a certain 
examination, the order of research of objects, and on the basis o f this determine the status of expertise.

Key words: complex expertise, complex of expertise, types of research, the order of object research, 
medical and forensic expertise, transport-trasologic expertise.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день в експертній практиці 
існує можливість проведення досліджень одночасно кількома експертами - 
комісією експертів. В залежності від питань, які вирішуються, кількості та 
характеристик об’єктів дослідження, до складу комісії можуть входити
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експерти однієї галузі знань, -  в такому випадку експертиза є комісійною. Або 
різних галузей знань (різних напрямів у межах однієї галузі знань), -  така 
експертиза є комплексною.

Створення комісій експертів зумовлено тим, що в ході проведення 
розслідування кримінальних правопорушень та вирішення інших 
правовідносин в органах досудового розслідування, в роботі слідчих суддів або 
судів часом виникає необхідність призначення експертиз різних видів для 
дослідження одного спільного об’єкту. Однак бувають ситуації, за яких 
питання, що мають вирішуватись експертизою певного виду, не можуть бути 
виконані без залучення фахівців інших спеціальностей. В таких випадках стає 
актуальним призначення комплексної експертизи.

Метою цього дослідження є розмежування понять «комплексна 
експертиза» та «комплекс експертиз».

Виклад основного матеріалу. Ґрунтуючись на поняттях загальної теорії 
криміналістики, законодавчих та нормативно-правових актів (КПК України, 
Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у 
підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, 
затвердженої наказом № 591 від 17.07.2017, Інструкції про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково- 
методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових 
експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства 
юстиції № 53/5 від 08.10.1998), та емпіричному досвіді, комплексною 
експертизою є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань 
різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямів у 
межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) 
завдання [1, 2].

Тобто, комплексною є експертиза, в якій експерти, що спеціалізуються в 
різних галузях знань або видах судових експертиз, зайняті спільним 
вирішенням однакових питань та формулюванням спільного висновку [3]. 
Врахування точок зору кожного з експертів забезпечується можливістю у разі 
незгоди давати окремі висновки. Висновки, зроблені кожним експертом 
самостійно, без участі спеціалістів в інших галузях знань, підписуються 
одноособово. Висновки із загальних питань підписують всі судові експерти, що 
брали участь у провадженні експертизи. При цьому допускається, що кожен з 
учасників комплексної експертизи, окрім вузької спеціалізації, володіє 
знаннями в суміжних галузях наук, які використовувались при наданні 
висновку, орієнтується в схемі всього дослідження, засобах, що 
застосовувались та методах на всіх етапах дослідження.

Г оловна ознака комплексної експертизи - це вирішення суміжних питань 
експертиз різного класу або виду, які не можуть бути вирішені на підставі 
однієї галузі експертних знань. Порядок проведення досліджень, а також
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визначення послідовності та строків виконання окремих досліджень 
визначається нарадою всіх експертів-співвиконавців, організованою головою 
експертної комісії, враховуючи функції кожного з експертів, що беруть участь 
у проведенні експертизи. Оцінка отриманих результатів також виноситься 
колегіально.

Якщо вирішення питань, що відносяться до різних видів судових 
експертиз, щодо одних і тих же об’єктів, здійснюється експертами різних 
спеціальностей без спільних досліджень та без спільної оцінки отриманих 
результатів, то це і є комплекс експертиз [4]. В таких випадках необхідно 
враховувати можливі варіанти проведення спільних досліджень та черговість 
дій експертів різних галузей із дослідження спільного об’єкта, види та 
послідовність застосування методів дослідження з урахуванням дотримання 
техніки безпеки, правил зберігання та поводження з об’єктами, збереження 
початкового стану об’єкту, обсягу та маси речовини. При вирішенні певної 
справи результати такого дослідження використовують слідчі або суди.

У чинному кримінально-процесуальному законодавстві написання 
комплексної експертизи прямо не передбачено. Незважаючи на це, комплексні 
експертизи використовуються все частіше. Це пояснюється високою 
ефективністю такої експертизи, широкими можливостями сукупного, 
синтезованого застосування знань з різних галузей науки і техніки.

Найбільш часто проводяться комплексні медико-криміналістичні 
експертизи (зокрема медико-балістичні) для встановлення механізму пострілу 
(направлення та дальність пострілу, взаємне розташування того, хто стріляв і 
потерпілого та ін.), медико-трасологічні для встановлення механізму 
заподіяння тілесних ушкоджень (наприклад, ножового поранення).

Все більше поширення отримують транспортно-трасологічні експертизи 
для встановлення експертами автотехнічної і трасологічної експертиз (іноді з 
участю медиків, якщо досліджуються пошкодження на тілі людини) механізму 
дорожньо-транспортної пригоди шляхом дослідження пошкоджень на 
транспортних засобах та інших об'єктах.

Поряд з переліченими різновидами комплексних експертиз нерідко 
призначаються так звані комплексні дактилоскопічні та молекулярно- 
генетичні, дактилоскопічні та балістичні експертизи, на вирішення яких 
виноситься перелік питань, до якого входять окремі питання для кожного з 
експертів. Висновки в таких експертизах даються окремо кожним експертом 
через те, що об’єкти досліджуються самостійно та не потребують спільної 
оцінки отриманих результатів. Це яскраві приклади саме комплексу експертиз.

Також слід зазначити, що поняття комплексної (а, відповідно, і 
комплексу експертиз) та комісійної експертизи використовується не тільки в 
кримінально-процесуальному законодавстві, але й у вирішенні цивільно-
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процесуальних, адміністративно-процесуальних правовідносин тощо.
Висновки. Отже, для уникнення заміни понять, що мають суттєве 

юридичне значення, ініціатору призначення експертизи необхідно 
визначитись з видами досліджень, правильно оцінити завдання, які має 
вирішити певна експертиза, порядок дослідження об’єктів та на цій підставі 
визначити статус експертиз, що призначаються.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЛЯ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ

ЕКСПЕРТИЗ

RECOMMENDATIONS FOR THE PRESERVATION OF RESEARCH OBJECTS 

IN THE FORENSIC RAILWAY TRANSPORT EXPERTISE

Анотація. У статті відзначено, що завдання оцінки експлуатаційної надійності і довговічності 
деталей машин і механізмів залізничного транспорту не можна вирішити без ефективної оцінки 
технічної діагностики причин руйнування.

Практика виконання залізнично-транспортних експертиз показує, що в окремих випадках 
вилучений об’єкт дослідження, який є речовим доказом при виконанні експертизи, може бути 
ненавмисно чи умисно пошкоджений або зруйнований. Це приводить до втрати специфічних рис і 
неможливості виявлення закономірності, що привела до їх появи, а отже і вірогідного встановлення 
причин їх виникнення. Як результат, ці обставини надалі істотно ускладнюють виявлення дійсних 
причин виникнення залізнично-транспортної пригоди

Авторами наголошується, що забезпечення збереженості площин злому об’єкта дослідження 
на місці події та в процесі його транспортування до експертної установи є важливим фактором 
підвищення вірогідності експертного висновку, як інструменту доказовості і об’єктивності вирішення 
справи.

В статті надано рекомендації щодо збереження об’єктів дослідження для виконання судової 
залізнично-транспортної експертизи.

Ключові слова: об’єкт дослідження, злам, речовий доказ, залізнично-транспортна експертиза.

Аннотация. В статье отмечено, что задача оценки эксплуатационной надежности и 
долговечности деталей машин и механизмов железнодорожного транспорта нельзя решить без 
эффективной оценки технической диагностики причин разрушения.

Практика выполнения железнодорожно-транспортных экспертиз показывает, что в отдельных 
случаях извлеченный объект исследования, который является вещественным доказательством при 
выполнении экспертизы, может быть нечаянно или умышленно поврежден или разрушен. Это 
приводит к потере специфических черт и невозможности выявления закономерности, приведшей к их 
появлению, а значит и достоверного установления причин их возникновения. Как результат, эти 
обстоятельства в дальнейшем существенно затрудняют выявление истинных причин возникновения 
железнодорожно-транспортного происшествия.

Авторами отмечается, что обеспечение сохранности площадей излома объекта исследования 
на месте происшествия и в процессе его транспортировки в экспертное учреждение является важным 
фактором повышения достоверности экспертного заключения как инструмента доказательности и 
объективности разрешения дела.

В статье даны рекомендации по сохранению объектов исследования для выполнения судебной 
железнодорожно-транспортной экспертизы.
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Ключевые слова: объект исследования, излом, вещественное доказательство,
железнодорожно-транспортная експертиза.

Abstract. The article notes that the task of assessing the operational reliability and durability of 
machine parts and mechanisms of railway transport cannot be solved without an effective assessment of the 
technical diagnosis o f the causes of destruction.

The practice of carrying out the forensic railway transport expertise shows that, in some cases, when 
the remote object of investigation, which is material evidence in the performance of the examination, can be 
accidentally or intentionally damaged or destroyed. This leads to the loss o f specific features and the 
impossibility of revealing regularities, has led to their appearance, and hence to a reliable determination of the 
causes of their occurrence. As a result, these circumstances further make it very difficult to identify the true 
causes of the occurrence of the railway traffic accident

The authors note that ensuring the safety of the planes of the fracture of the object of investigation at 
the scene and in the process of its transportation to the expert institution is an important factor in increasing 
the reliability o f the expert opinion as an instrument of evidence and objectivity in resolving the case.

The article gives recommendations on the preservation of research facilities for the execution of the 
forensic railway transport expertise.

Key words: object of investigation, fracture, material evidence, forensic railway transport expertise.

Постановка проблеми. Завдання експлуатаційної надійності та 
довговічності деталей машин і механізмів залізничного транспорту не можна 
вирішити без ефективної оцінки технічної діагностики причин руйнування. 
Тому питання, які віднесені до компетенції інженерно-технічної експертизи за 
спеціальністю «Дослідження деталей транспортних засобів», потребують 
чіткого встановлення причинного зв’язку між пошкодженням (несправністю 
та руйнуванням) і загрозою для безпеки руху на залізничному транспорті [1,
2].

Із засад судової експертології відомо, що методика технічної 
діагностики -це встановлення об’єктивної істини пошкоджень в об’єкті, що 
вивчається, з наступним поясненням досліджуваного явища. Пояснити явище 
-  означає виявити його специфічні риси (симптоми) та закономірності, 
з’ясувати причини і механізм його виникнення. Чим глибше будуть виявлені 
специфічні симптоми, тим більше підстав для встановлення вірогідного 
висновку.

Практика виконання залізнично-транспортних експертиз у Львівському 
науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції 
України свідчить, що в окремих випадках при вилученні об’єкт дослідження, 
який є речовим доказом при виконанні експертизи, може бути ненавмисно чи 
умисно пошкоджений або зруйнований, що приводить до втрати специфічних 
рис і неможливості виявлення закономірності, що привела до появи 
пошкоджень, а отже і правдивого виявлення причин їх виникнення [3,4]. Як 
результат, ці обставини надалі істотно ускладнюють встановлення дійсних 
причин виникнення залізнично-транспортної пригоди, а в окремих випадках 
можуть призвести до помилкових висновків досліджень та необ’єктивності 
експертного висновку по залізнично-транспортній події (ЗТП).

Постановка проблеми. З теорії опору матеріалів [5] відомо, що
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руйнування деталей рухомого складу найчастіше походить з причин, якщо:
1) якість металу, з якого вони виготовлені, не забезпечує 

передбачених конструкцією механічних характеристик, таких як межа 
міцності, твердість, ударна в’язкість і т.п.;

2) їхні геометричні параметри не відповідають вимогам робочих 
креслень (невідповідність та спотворення лінійних розмірів, радіусів галтелей 
деталей, наявність забоїн і рисок на поверхні навантажених деталей тощо);

3) зусилля, які діють на них відповідним елементом рухомого 
механізму транспортного засобу, перевищують граничне навантаження, яке 
він здатний витримати.

Однак, з експертної практики досліджень деталей рухомого складу 
відомо також те, що руйнування може ставатися у випадках, коли якісні 
показники металу, із якого виготовлена деталь, її геометричні параметри 
відповідають вимогам нормативних документів, і зусилля, що діють на деталь, 
не перевищували граничного навантаження, яке ця деталь здатна витримати. В 
таких випадках необхідно застосовувати підходи механіки руйнування 
твердих тіл з тріщинами, і такі руйнування відносяться до втомних [4-8].

При аналізі причин втомного руйнування деталей машин, механізмів та 
елементів сталевих конструкцій, в судово-експертній практиці застосовують 
дослідження будови площин злому [7-9]. Також для аналізу причин 
зародження тріщин, застосовують металографічні методи досліджень, які 
дозволяють визначити розміри, форму і взаємне розміщення кристалів, 
структурні особливості, а також неметалеві включення, тріщини, раковини, 
пори і т.п. За такої умови розрізняють макроскопічний і мікроскопічний 
методи дослідження будови поверхонь площин руйнування. Макроскопічний 
метод -  це дослідження будови металів неозброєним оком або з 
використанням лупи, мікроскопу із збільшенням в 5-30 разів. Це дає 
можливість виявляти на площинах злому раковини, шлакові включення, 
порушення суцільності структури (тріщини) і інші дефекти будови металу, з 
якого виготовлений виріб. Вони свідчать про хімічну, структурну 
неоднорідність металу та відхилення від нормативних вимог. Якщо при 
макрофрактографічних дослідженнях не виявляються видимі дефекти 
металевого виробу, то для встановлення причини руйнування застосовують 
мікроскопічний аналіз структури, який полягає в дослідженнях структури за 
допомогою оптичного чи електронного мікроскопів на спеціально 
підготовлених зразках. Ці зразки вирізаються з фрагментів зруйнованих 
деталей, що тягне за собою знищення об’єкту досліджень, який здебільшого є 
речовим доказом по справі.

З тієї причини забезпечення збереженості виявлених площин злому 
деталей рухомого складу на місці залізнично-транспортної пригоди та в
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процесі транспортування їх до експертної установи є важливим фактором 
підвищення вірогідності експертного висновку, як інструменту доказовості, 
об’єктивності і вирішення справи.

Метою дослідження є надання рекомендації щодо збереження речових 
доказів як об’єктів дослідження для виконання судових залізнично - 
транспортних експертиз.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до ДСТУ 2860-94 об’єкт 
дослідження -  це система, споруда, машина, підсистема, апаратура, 
функціональна одиниця, пристрій, елемент чи будь-яка їх частина, що 
розглядається з погляду надійності як самостійна одиниця. Сукупність 
об’єктів, об’єднаних спільним призначенням і метою функціювання (система), 
може також розглядатися як об’єкт. Функція об’єкта (задана функція об’єкта) 
-  це виконання в об’єкті процесу, що відповідає його призначенню, виявлення 
заданої умови чи властивості об’єкта відповідно вимогам нормативної та (чи) 
конструкторської (проектної) документації.

Якщо під час сходу в нагромадженні вагонів, які зійшли з рейок, 
виявлені зломи рейок, боковин чи інших деталей навіть при наявності старих 
втомних тріщин, тому не слід беззастережно приймати дані злами як причини 
катастрофи та аварії, що найчастіше виявляється в текстах технічних актів про 
подію, складених членами комісії з проведення службового розслідування 
причин залізнично-транспортної пригоди. Насамперед, необхідно визначити, 
підставу виникнення надкритичної сили, яка викликала виникнення зломів. У 
більшості випадків такі зломи можуть бути як причиною, так і наслідком 
сходу вагонів з рейок [2].

Отже детальне дослідження площини злому фрагментів деталі дає 
важливу інформацію про те:

чи був вплив на деталь статично прикладеного навантаження, що 
перевищило межу текучості (так звані пластичні зломи);

чи був вплив на деталь значних ударних навантажень, прикладених із 
великою швидкістю (крихкі зломи);

чи був вплив тривалих циклічних навантажень (втомні зломи).
Крім цього, дослідження площин зломів також дає інформацію експерту 

про місце прикладання дієвих навантажень і підстави для вибору методики 
оцінки причин та часу руйнування [1, 6].

Втомні руйнування характеризуються наявністю зони зародження, зони 
поступового (втомного) розвитку тріщин, і зони долому. Також на площинах 
злому розрізняють джерело руйнування, яке містить його фокус (мікрозону 
зародження тріщини). Так само зона втомного руйнування складається із 
дільниць вибіркового та прискореного (катастрофічного, спонтанного) 
розвитку тріщини.
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Очевидно, що не зафіксовані при огляді сліди пошкоджень, забоїн, 
задирів чи незбережені площини зломів можна легко втратити для подальших 
досліджень (фото 1, 2) Тому обстеження та опис стану зруйнованих деталей 
необхідно починати з детального огляду і протоколювання всієї деталі чи 
вузла, розглядаючи їх у взаємозв’язку, як складовий елемент об'єкту 
досліджень. Особливу увагу необхідно звернути на поверхні, які прилягають 
до площини злому, бо подальша вірна й точна експертна їх інтерпретація 
залежить від того, наскільки будуть усунені побічні фактори, які могли 
змінити характеристики поверхні руйнування. Це може призвести до 
помилкових висновків при виконанні досліджень.

Потреба протоколювання всіх операцій, які здійснюються на момент 
огляду на місці події, є також необхідною мірою з огляду впливу на точність 
наступних досліджень. Якщо руйнування ненаскрізне і передбачається 
подальше транспортування, то необхідно вилучити зруйновану деталь чи 
вузол з метою запобігання пошкодженню поверхонь злому. При цьому 
нагальною необхідністю є фотографування об’єктів, які мають відношення до 
пошкоджених та зруйнованих деталей, їх деформаційні зміни форми (фото 3,
4).

Зважаючи на те, що злом підлягатиме подальшому лабораторному 
металографічному дослідженню, слід виконати ряд необхідних заходів для 
отримання максимуму інформації про специфічні риси площини руйнування. 
Необхідність проведення цього комісією з проведення службового 
розслідування причин залізнично-транспортної пригоди ґрунтується на 
визнанні того факту, що поверхня злому несе в собі багато цінної інформації 
про причини руйнування, а отже знищення такої інформації в силу незнання 
(наприклад, при демонтажі, подальшому транспортуванні чи з інших причин) 
може утруднити чи призвести до невірної інтерпретації закономірності 
руйнування або взагалі неможливості проведення подальших вірогідних 
досліджень (фото 5,6).

Не допускається торкання пальцями поверхонь зломів чи протирання їх. 
З експертної практики відомо, що, переважно при огляді, у людей виникає 
бажання бачити частини зруйнованих деталей з’єднаними, що завжди 
спричиняє пошкодження поверхні злому. Через те даних некваліфікованих дій 
у процесі огляду необхідно уникати і не допускати (фото 1).

Фото 1
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Оскільки, площини зламу піддаються інтенсивному корозійному 
ураженню (фото 2), якісним способом збереження поверхонь зломів і їх 
захистом від корозії є застосування покриттів (консервуючи мастила або 
пластикові покриття, через які добре видно поверхню та рельєф злому), які 
усуваються трихлоретиленом (ацетоном) при подальших лабораторних 
дослідженнях (фото 7, 8).

Для запобігання корозійного ураження площини злому рекомендується 
використовувати розчинники на основі нафтопродуктів, які згодом легко 
усуваються з поверхні.

Не рекомендується застосовувати для захисту зломів липку стрічку, 
оскільки її важко через деякий час вивести, а внаслідок адсорбції вологи 
поверхня злому під нею кородує (фото 2).
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Фото 7 Фото 8

Також, слід зазначити, що при огляді важливо, поряд із визначенням 
механічних пошкоджень елементів рухомого складу, отримати також 
інформацію і про його загальний стан з метою:

- розмежування дефектів, які могли бути до ЗТП чи виникнути при 
подальшому транспортуванні і зберіганні частини рухомого складу;

- фіксування місця розташування й розмірів первинних чи вторинних 
пошкоджень (викликаних при транспортуванні), а також порівняти їх з 
пошкодженнями інших елементів рухомого складу;

- визначення слідів, які свідчать про контакт з іншими частинами 
рухомого складу.

Висновки. Забезпечення збереження деталей чи елементів, які 
підлягатимуть подальшому експертному дослідженню, є важливим фактором 
підвищення вірогідності експертних висновків при дослідженні обставин 
виникнення та розвитку залізнично-транспортних пригод.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СУДОВИХ ЕКСПЕРТІВ ІЗ 

ЗАМОВНИКАМИ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНИХ ЕКСПЕРТИЗ

SEPARATE ISSUES OF INTERACTION OF FORENSIC EXPERTS WITH 

CUSTOMERS OF RAILWAY TRANSPORT EXPERTISE

Анотація. Робота присвячена питанням, що виникають при взаємодії органів досудового 
слідства і суду з експертами при виконанні судових залізнично-транспортних експертиз. Розглядається 
зміст службового розслідування при настанні залізнично-транспортної пригоди, звертається увага на 
формування вихідних даних для експертиз з наїздів та травмуванню людей на залізничній колії.

Ключові слова: експертиза, залізнично-транспортна пригода, наїзд, травмування, висновок 
експерта, службове розслідування.

Аннотация. Работа посвящена вопросам, возникающим при взаимодействии органов 
досудебного следствия и суда с экспертами при выполнении судебных железнодорожно-транспортных 
экспертиз. Рассматривается содержание служебного расследования при наступлении железнодорожно
транспортного происшествия, обращается внимание на формирование исходных данных для экспертиз 
по наездам и травмированию людей на железнодорожных путях.

Ключевые слова: экспертиза, железнодорожно-транспортное происшествие, наезд,
травмирования, заключение эксперта, служебное расследование.

Abstract. The work is devoted to the issues arising in the interaction of the pre-trial investigation 
bodies and the court with experts in the implementation of judicial railway transport expertises. The content of 
the service investigation in the event of a railway traffic accident is considered and attention is drawn to the 
formation of initial data for expertises on hitting and traumatizing people on railway tracks.

Key words: expertise, railway and transport incident, hitting, injuries, expert's conclusion, official 
investigation.

Постановка проблеми. Судова експертиза -  це процесуальна процедура 
використання спеціальних знань та досягнень науково-технічного прогресу в 
розслідуванні злочинів (судовому розгляді справ). Результатом її проведення є 
висновок експерта, який оцінюється всіма учасниками процесу судово- 
слідчого пізнання, тому він повинен бути зрозумілим для усіх процесуальних 
сторін [1].

Знаходячись у межах своїх фахових знань, експерт застосовує 
специфічні мовні засоби (терміни та висловлення), які не завжди достатньою 
мірою з певних на те причин розтлумачуються в тексті висновку. На жаль, така 
практика призводить до ускладнень при розгляді справ, про що свідчать 
непоодинокі виклики експертів для надання роз’яснень (допиту) з питань щодо 
змісту проведених експертиз.
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Метою даної статті є показ наявного організаційного рівня спільно - 
узгодженої діяльності з обміну інформації під час призначення та проведення 
судових залізнично-транспортних експертиз та надання пропозицій щодо його 
покращення.

Виклад основного матеріалу. Спільна узгоджена діяльність з обміну 
інформацією в процесі призначення та проведення судових залізнично- 
транспортних експертиз визначається, як комунікативна взаємодія судового 
експерта з судовими і правоохоронними органами. Ця взаємодія є дуже 
важливою і без неї неможливе узгоджене функціювання усіх органів 
досудового слідства та суду. Досвід показав, що стиль викладу інформації в 
дослідницькій частині висновку є важливим елементом зазначеної взаємодії з 
точки зору розуміння результатів сторонами (учасниками) справи, а це 
важлива ланка в спілкуванні судового експерта з ними.

Експертами затрачено багато зусиль на те, щоб по суті їх висновок мав 
просту та доступну форму, і був сприйнятий як правильний, об’єктивний, 
обґрунтований, такий, що не викликає сумнівів, замовником судової 
експертизи і зрозумілий іншим процесуальним особам. Своє дослідження 
експерт виконує за наданими вихідними даними, які є джерелом 
інформаційних параметрів.

Зважаючи на це, пропонуємо звернути особливу увагу на технічну 
спроможність та інформативність наданих вихідних даних і матеріалів по 
залізнично-транспортних пригодах[2] (далі - ЗТП), які б забезпечили 
проведення повного дослідження з поставлених судовому експерту питань.

Відповідно до Положення про класифікацію транспортних подій на 
залізничному транспорті, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури 
України від 03.07.2017 № 235, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
25 липня 2017 р. за № 904/30772, до аварій належать:

- травмування (загибель) робітників залізничного транспорту у 
робочий час, завдане рухомим складом залізничного транспорту, що 
переміщався внаслідок якої постраждало (травмовано) або загинуло від 1 
особи;

- травмування (загибель) пасажирів на залізничному транспорті, 
завдане рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався;

- травмування (загибель) сторонніх осіб на залізничних переїздах, 
завдане рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався, за 
винятком випадків зіткнень з автотранспортними засобами або іншими 
самохідними машинами на залізничних переїздах;

- травмування (загибелі) сторонніх осіб на залізничному транспорті, 
завдане рухомим складом залізничного транспорту, що переміщався.

У зв’язку із збільшенням кількості призначених судових залізнично-
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транспортних експертиз у випадках травмування (загибелі) людей на 
залізничній колії звертаємо особливу увагу на перелік інформації, що 
необхідна для виконання такого виду судової залізнично-транспортної 
експертизи[4].

В межах службового розслідування відповідно до Порядку службового 
розслідування транспортних подій в Публічному акціонерному товаристві 
«Українська залізниця» (тимчасовий) (далі -  Порядок), що діє у публічному 
акціонерному товаристві «Українська залізниця» з 1 січня 2018 року, постійно 
чинними комісіями регіональних філій встановлюється така важлива 
інформація, яка також використовується і при дослідженні в межах виконання 
експертизи:

- дата та час випадку травмування, регіональна філія, дирекція, 
виробничий підрозділ, станція, перегін, кілометр, пікет;

- номер поїзда, сполучення (для пасажирських та приміських 
поїздів), час затримки, серія та номер локомотива (моторвагонного та 
спеціального рухомого складу), депо приписки, інших працівників ПАТ 
«Укрзалізниця»;

- особисті дані потерпілого (потерпілих), (для працівників ПАТ 
«Укрзалізниця» - місце роботи, час робочої зміни, безпосередньо які завдання 
виконували),

- наслідки травмування, стан потерпілого, діагноз (на підставі 
довідки медичного закладу);

- свідки нещасного випадку і інформація про них;
- наявність сигналів, що застосовуються для позначення поїздів, 

локомотивів та інших рухомих одиниць у відповідності до вимог Інструкції з 
сигналізації на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства 
транспорту та зв’язку України від 23.06.2008 № 747;

- наявність включених (у нічний час) освітлювальних вогнів 
пасажирської посадкової платформи, паркових колій тощо;

- ким і які вживались заходи з запобігання нещасного випадку, 
(подача сигналів, гальмування, встановлення видимості травмованої особи 
тощо);

- обставини випадку;
- висновки комісії;
- схема травмування (фотографії місця події), на схемі вказується

прилегла територія та об'єкти інфраструктури, наявність і стан
попереджувальних знаків з прив'язкою до кілометра та пікетів, гальмівний 
шлях й місця зупинення локомотива та окремих груп вагонів

- рапорт локомотивної бригади;
- пояснення свідків ЗТП;
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- дані розшифрування швидкостемірної стрічки, касети реєстрації 
та інших засобів реєстрації параметрів локомотива, моторвагонного та 
спеціального самохідного рухомого складу;

- довідка про технічний стан локомотива (моторвагонного, 
спеціального самохідного рухомого складу).

Відповідно до чинного Порядку, після проведення розслідування 
комісією з розслідування матеріали службового розслідування за межі ПАТ 
«Укрзалізниця» надаються через Департамент безпеки руху встановленим 
ними порядком.

Оригінали документів по розслідуванню аварій (згідно з Тимчасовим 
порядком) зберігаються у місцях, визначених директором регіональної філії, у 
ревізорській дільниці Департаменту безпеки руху ПАТ «Укрзалізниця», на якій 
територіально скоєно ЗТП, відділі контролю за умовами праці та промисловою 
безпекою Департаменту охорони праці та промислової безпеки, начальника 
станції (в разі настання ЗТП в межах станції), виробничому підрозділі 
регіональної філії, філії (в залежності від балансоутримувача об’єкту 
інфраструктури, на якій скоєно транспортну пригоду).

Судовим і правоохоронним органам важливо володіти інформацією про 
терміни зберігання матеріалів службового розслідування:

1) при розслідуванні комісією під головуванням голови правління 
ПАТ «Укрзалізниця» та комісією ПАТ «Укрзалізниця» - 10 років;

2) за наявності загиблих або травмованих працівників ПАТ 
«Укрзалізниця» -  45 років;

3) за наявності загиблих і травмованих пасажирів, або сторонніх осіб 
-  10 років;

4) за відсутності загиблих або травмованих осіб -  5 років.
Згідно з законодавством України експерт, який приступив до виконання 

експертизи, в погоджений термін в разі необхідності може направляти 
клопотання на додаткові матеріали. Важливо, щоб формування відповіді на 
дане клопотання відбувалося якнайшвидше, щоб не дати час для зміни даних і 
унеможливити втручання в об’єкти дослідження. Для цього слідчому 
необхідно уважно контролювати весь процес службового розслідування.

Цими діями забезпечиться велика імовірність достовірності інформації 
про ЗТП. Це важливо, оскільки експерт не має права за власною ініціативою 
збирати матеріали для проведення експертизи; спілкуватися з особами, які 
беруть участь у справі, а також з іншими учасниками адміністративного 
процесу, за винятком дій, пов'язаних з проведенням експертизи; розголошувати 
відомості, що стали йому відомі у зв'язку з проведенням експертизи, або 
повідомляти будь-кому, крім суду, про результати експертизи[3].

В процесі виконання залізнично-транспортної експертизи експерти
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детально досліджують і аналізують надані об'єкти та матеріали, на основі яких 
досліджуються дії учасників та причетних до ЗТП осіб. Кульмінацією 
дослідження при відповідно поставлених слідчим питаннях є побудова 
механізму пригоди[4] (моделі пригоди).

Слідчі відділи з розслідування злочинів у сфері транспорту слідчих 
управлінь ГУНП в Україні в складі своїх сформованих підрозділів відносно 
недавно активували свою консультаційну роботу з експертними установами 
(експертами) з питань призначення судових залізнично-транспортних 
експертиз. Сьогодні черга на виконання даних експертиз з дослідження 
залізнично-транспортних пригод прогнозовано зростає, а якість та повнота 
наданих на дослідження матеріалів часто потребує доопрацювання і особливої 
уваги, як експерта так і слідчого.

Для отримання чіткої взаємодії експерта і працівників органів 
досудового розслідування (далі - слідчих) існує необхідність у вирішенні 
питання щодо підвищення їх знань та принципів роботи залізничного 
транспорту.

Міністерством внутрішніх справ України розпочато налагодження 
зв’язків взаємодії між слідчими і експертами, шляхом організації 21 лютого 
2018 року першого науково-практичного семінару для керівників відділів з 
розслідування злочинів у сфері транспорту слідчих управлінь ГУНП України 
та судових експертів. На даний захід були запрошені судові експерти 
Львівського НДІСЕ для доповідей про особливості призначення та проведення 
залізнично-транспортних експертиз і обговорення окремих питань, які 
виникають при виконанні судових залізнично-транспортних експертиз. Цей 
семінар став підтвердженням необхідності зустрічей у такому форматі як для 
замовників експертиз, так і судових експертів. На даній зустрічі стало 
зрозуміло, що фактичний стан поінформованості працівників слідчих органів з 
особливостями функціювання залізничної галузі, з питань діяльності експертів 
в межах проведення дослідження у судовій залізнично-транспортній 
експертизі, на жаль, на низькому рівні.

На мою думку, виправити ситуацію, яка виникла, можливо. До таких 
вимушених радикальних дій з поглиблення знань слідчих в області 
особливостей функціювання залізничного транспорту належать:

1. Започаткування короткострокового інтенсивного навчання для 
працівників органів слідства і суду. Проведення такого навчання можуть 
забезпечити спеціалісти, які володіють спеціальними знаннями в галузі 
залізничного транспорту і мають досвід в їх застосуванні при виконанні 
судових залізнично-транспортних експертиз.

2. Якомога частіше запрошувати експертів для спільної роботи в 
межах науково-практичних семінарів, конференцій для обміну інформацією
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(побажаннями) і удосконалювати підходи в спільній роботі.
Унаслідок чого можна з впевненістю стверджувати, що започаткована 

консультаційно-організаційна співпраця між слідчими і експертами є вірним 
кроком до досконалої співпраці захисників права та експертів. При врахуванні 
запропонованого розвитку, майбутня співпраця має усі шанси на досконале 
існування.

Висновки. Якісно та вчасно виконані первісні слідчі дії при ЗТП та 
грамотне оформлення матеріалів для експертизи сприяють скороченню 
термінів проведення судової залізнично-транспортної експертизи і загалом 
слідства даної категорії, підвищенню обґрунтованості прийнятих щодо них 
рішень.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ 

В СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ

CURRENT QUESTIONS OF JUDICIAL EXPERTISE IN VIDEO, SOUND 

RECORDING IN THE MODERN DEVELOPMENT OF TECHNICAL MEANS

Анотація. У статті розглянуто актуальне питання судової експертизи —  відео- та звукозапису 
в розвитку технічних засобів. Зазначено недосконалість методики з аналізу аудіо- та відеоінформації. 
Описана проблема атрибуції сучасного контейнера OGG, створеного програмою кодування FFMPEG, 
який дозволяє записувати відео-, звукову інформацію в одному файлі, використовуючи різні алгоритми 
стиснення та різноманітні поєднання кодеків відео-, звукової інформації. Актуальність обраної теми 
обумовлена швидким розвитком цифрових технологій.

Запропоновані автором статті дослідження атрибутів цифрових файлів відео-, звукозаписів має 
важливе значення як при встановленні монтажу цифрових файлів відео-, звукозаписів, так і при 
встановленні автентичності цифрових файлів відео-, звукозаписів.

Ключові слова: атрибути файлу, мультимедійний контейнер, артефакт, алгоритм стиснення, 
бібліотека кодування.

Аннотация. В статье рассмотрен актуальный вопрос судебной экспертизы видео- и 
звукозаписи в развитии технических средств. Указано на несовершенство методики по анализу аудио - 
и видеоинформации. Описана проблема атрибуции современного контейнера OGG, созданного 
программой кодирования FFMPEG, который позволяет записывать видео-, звуковую информацию в 
одном файле, используя различные алгоритмы сжатия и разнообразные сочетания кодаков видео, 
звуковой информации. Актуальность выбранной темы обусловлена быстрым развитием цифровых 
технологий.

Предложенные автором статьи исследования атрибутов цифровых файлов видео, звукозаписей 
имеют важное значение как при установлении монтажа цифровых файлов видео-, звукозаписей, так и 
при установлении подлинности цифровых файлов видео-, звукозаписей.

Ключевые слова: атрибуты файла, мультимедийный контейнер, артефакт, алгоритм сжатия, 
библиотека кодирования.

Abstract. In the article the urgent issue of forensic expertise were considered - video and sound 
recording in the development of technical means. It is pointed out imperfection o f the methodology for 
analyzing audio and video information. The problem o f modern OGG container attribution container created 
by the FFMPEG encoding program is described. It allows recording video and audio information in the same 
file using various compression algorithms and various combinations of video codecs and audio information. 
The relevance of the chosen theme is due to the rapid development of digital technologies.
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The proposed author's articles research of the attributes digital’s video files, sound recordings are 
important in setting the installation of digital video files, sound recordings, and in establishing the authenticity 
of digital video files, sound recordings.

Key words: file attribute, media container, artifact, data compression, audio/video codec library.

Для сучасного судочинства характерна посилена увага до судової 

експертизи відео-, звукозапису у зв’язку з поширеним використанням 

технічних засобів відео-, звукозапису як форми фіксування кримінального 

провадження, в суді під час судового провадження та значним 

розповсюдженням технічних засобів відео-, звукозапису в повсякденному 

житті і побуті суспільства.

Кожний створений відеозвуковий файл може бути об’єктом дослідження 

судового експерта, якщо інформація, що зафіксована на ньому, сприяє 

всебічному, повному й об’єктивному дослідженню обставин справ, ухваленню 

обґрунтованих судових рішень.

Нагальні питання, що на сьогодні в Україні вирішує судова експертиза 

відео-, звукозапису, пов’язані із встановленням технічних умов та технології 

отримання відео-, звукозаписів: за допомогою якого цифрового пристрою 

відео-, звукозапису фіксувалася інформація; чи є можливість у наданого 

цифрового засобу відео-, звукозапису записати наданий на дослідження файл; 

чи є ознаки внесення змін у зафіксовану відеозвукову інформацію; 

встановлення автентичності цифрових відео-, звукозаписів, а також багато 

інших діагностичних, ідентифікаційних та класифікаційних питань.

Актуальність обраної теми обумовлена швидким розвитком цифрових 

технологій. Для загалу представлено великий вибір технічних засобів відео-, 

звукозапису із різноманітними цифровими форматами, алгоритмами стиснення 

та багатьма функціональними можливостями, що потребує від судових 

експертів застосування теоретичних і практичних знань і навичок, посиленої 

уваги до розвитку цифрових технологій та постійного вдосконалення існуючих 

методів дослідження.

Глибокий аналіз атрибутів цифрових відео-, звукових файлів надає 

можливість судовим експертам при незначній кількості експертних засобів та 

програмного забезпечення максимально відтворити інформацію про цифровий
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відео-, звуковий файл та технічний засіб фіксування наданої інформації. При 

дослідженні атрибутів цифрових відео-, звукозаписів експерт має можливість 

проаналізувати, чи вносились у зафіксовану в файлі інформацію зміни, чи не 

піддавалась інформація конвертуванню, редагуванню чи іншим змінам.

Під час вивчення літератури та методичних рекомендацій, у яких 

розглядаються методи технічного дослідження матеріалів та засобів відео-, 

звукозапису, автори статті дійшли висновку, що на сьогодні у сучасній 

літературі недостатньо вивчено та проаналізовано дослідження атрибутів 

цифрових відео-, звукових файлів. А саме: у розробленій Львівським НДІСЕ 

Міністерства юстиції України методиці технічного дослідження матеріалів 

відео-, звукозапису, що містяться на цифрових носіях інформації, авторами 

Харабугою Ю.С. та Пилюком А.Ю. дослідження атрибутів цифрових файлів 

відео-, звукозаписів висвітлено лише у розділі аналізу атрибутів файлової 

системи [1].

Метою нашої роботи є більш детальне вивчення цього питання, що є 

нагальним для судових експертів, які працюють з цифровими технічними 

засобами відео-, звукозаписів, та висвітлення отриманих практичних 

результатів.

Для початку зазначимо, що у різних джерелах [2], позначаючи дані про 

цифровий відео-, звуковий файл, використовують різні терміни: технічна 

інформація, параметри, атрибути, метадані, властивості цифрового файла.

Щоб уникнути багатозначності та синонімії, для розрізнення значення 

наведемо визначення термінів, які ми використовувати у статті:

•  Атрибут (attribute) -  додаткова одиниця з сукупності понять, що 

складають базовий набір метаданих, що визначає одне з властивостей 

елемента, з яким зазначене поняття асоційоване [3].

•  Атрибут файлу (file attribute) -  метадані, які описують файл. Атрибути 

розглядаються окремо від інших метаданих, таких як: дати, розширення імені 

файлу або права доступу до файлу [4].

Відповідно до наведених нами визначень, до атрибутів цифрових файлів 

відео-, звукозапису відносяться: формат запису із використаним алгоритмом
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стиснення, кодек, ідентифікатор кодека, бібліотека кодування, бітрейт та його 

вид, частота кадрів, розмір потоку, частота дискретизації та інші параметри, що 

описують зафіксовану в цифровому медіафайлі інформацію.

Розглянемо особливості дослідження атрибутів цифрових файлів відео-, 

звукозаписів на прикладі сучасного мультимедійного контейнера «Ogg», який 

дозволяє записувати відео-, звукову інформацію в одному файлі, 

використовуючи різні алгоритми стиснення та різноманітні поєднання кодеків 

відео-, звукової інформації.

Мультимедійний контейнер «Ogg» -  розроблений для зберігання потоків 

даних, таких, як відео, звук та текст (субтитри), використовується як в 

програмному забезпеченні комп’ютера, так і в сучасних апаратах зв’язку. 

«Ogg» є відкритим мультимедійним контейнером, не має патентних чи 

ліцензійних обмежень, тобто має декілька розробників і тому не має чіткої 

внутрішньої структури розміщення та назв полів даних [5, 6]. У

мультимедійному контейнері «Ogg» є можливість зберігати потоки інформації, 

закодовані різними кодеками, такими, як: «MPEG», «Dirac», «Theora», 

«Vorbis», «FLAC» тощо.

На зображеннях 1, 2 наведені атрибути звукових файлів мультимедійних 

контейнерів «Ogg», що використовуються для запису звуку з алгоритмом 

стиснення «Vorbis». Один із файлів було записано за допомогою смартфону, 

інший -  створено за допомогою комп’ютера та конвертовано у формат «Ogg» 

за допомогою бібліотеки «oggdropXPd.exe», що входить до стандартного 

пакета «Vorbis Tools» та знаходиться у вільному доступі у мережі інтернет [7].

Формат 
Размер Файла 
Продолжительность 
Режим общего битрейта 
Обший поток

Аудио
Идентификатор
Формат
Продолжительность 
Вид битрейта 
Битрейт
Минимальный битрейт
Каналы
Частота
Метод сжатия
Размер потока

: 0GG
: 1,55 Мбайт 
: 1 м. 19 с.
: Постоянный
: 163 Кбит/сек

710420 (0XAD714) 
Uorbis
1 и .  19 с .  
Постоянный 
184 Кбит/сек 
184 Кбит/сек
2 канала 
48,0 КГц
С потерями 
1,75 Мбайт

Рис. 1. Атрибути цифрового звукового файлу, створеного за допомогою 
смартфону.
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Формат
Р а з м е р  Ф а й л а  
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  
Р е ж и м  о б щ е г о  б и т р е й т а  
О б щ и й  п о т о к

: OGG
: 2 1 , 9  К б а й т  
: 5 с .  1 3 8  м с .
: П е р е м е н н ы й  
: 34,9 Кбит/сек

А у  д и о
И д е н т и ф и к а т о р
Ф о р м а т
П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь
В и д  б и т р е й т а
Б и т р е й т
К а н а л ы
Частота
М е т о д  с ж а т и я

7 2 1  ( 0 X 2 D 1 )
U o r b i s
5 с .  1 3 8  м с .
П е р е м е н н ы й
3 2 . 0  К б и т / с е к  
1 к а н а л
1 1 . 1  К Г ц
С  п о т е р я м и
2 0 . 1  К б а й т  ( 9 2 % )
l i b U o r b i s  ( ? ? ]  ( 2 01 Б 0 1 0 5  ( ? ? ] )

Р а з м е р  п о т о к а
Б и б л и о т е к а  к о д и р о в а н и я

Рис. 2. Атрибути цифрового звукового файлу, конвертованого за 

допомогою бібліотеки «oggdropXPd.exe».

Як зрозуміло із наведених атрибутів двох звукових файлів, атрибути 

файлу, що є автентичним, «справжнім, дійсним; який походить з 

першоджерела» [8], відрізняються від атрибутів файлу, що було виконано за 

допомогою програмного забезпечення комп’ютера: бітрейт, вид бітрейту, 

частота дискретизації, кількість каналів запису. Але найголовнішою різницею 

серед наведених атрибутів двох файлів є поява серед атрибутів артефакту 

«бібліотека кодування».

Як показує експертний аналіз, закономірною є поява артефакту 

«бібліотека кодування» серед атрибутів цифрових файлів відео-, звукозапису 

при внесенні змін у цифровий автентичний файл: конвертування, видалення 

фрагментів, зміна частоти дискретизації, зміна кількості каналів запису тощо.

Також окремо слід зазначити, якщо серед атрибутів цифрового файлу 

відео-, звукозапису наявний артефакт «програма кодування Lavf» -  це є 

ознакою цифрового монтажу та не автентичності цифрового файлу.

«Lavf» -  позначення бібліотеки кодування «libavformat», що є 

невід’ємною частиною набору вільних бібліотек «Ffmpeg». «Ffmpeg» -  набір 

бібліотек з відкритим вихідним кодом, які дозволяють записувати, 

конвертувати, монтувати цифрові відео-, звукозаписи із використанням різних 

кодеків та збереження інформації у мультимедійні контейнери.

Бібліотеки «Ffmpeg» вміщують у себе компоненти, що дозволяють 

працювати із багатьма новітніми і класичними кодеками та мультимедійними
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контейнерами. Основу бібліотек «Ffmpeg» складають: «libavcodec» -

бібліотека кодування і декодування звуку та відео; «libavformat» -  бібліотека 

мультиплексування (стиснення та об’єднання декількох потоків даних) і 

демультиплексування інформації в мультимедійному контейнері. Бібліотеки 

«Ffmpeg» було розроблено для операційної системи «Linux OS», але також 

вони підтримуються «Apple Mac OS» та «Microsoft Windows OS» [9].

Практичний досвід експертної роботи показує, що дослідження 

атрибутів цифрових файлів відео-, звукозаписів має важливе значення як при 

встановленні монтажу цифрових файлів відео-, звукозаписів, так і при 

встановленні автентичності цифрових файлів відео-, звукозаписів.
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К ВОПРОСУ АККРЕДИТАЦИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ ЛАБОРАТОРИИ

В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

TO THE QUESTION OF ACCREDITATION OF FORENSIC EXPERT 

LABORATORIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Анотація. У статті розглядається ситуація правової основи судово-експертної діяльності 
Молдови, обумовлена процесами інтеграції з судово-експертною діяльністю (СЕД) інших країн. 
Розглянуті погляди законодавчої спільноти і практиків про необхідність акредитації судово-експертної 
діяльності та адаптації експертних лабораторій до сучасних вимог судочинства, новим положенням 
управління якості, яке виникає відповідно до реальних уявлень про гармонізацію СЕД. Доказом 
розширення правової основи судово-експертної діяльності Молдови є отримання лабораторіями 
Міністерства юстиції та поліції акредитації за стандартом ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020.

Ключові слова: акредитація судово-експертних лабораторій, судово-експертна діяльність 
Молдови, система міжнародних стандартів, стандарт ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020.

Аннотация. В статье рассматривается ситуация правовой основы судебно-экспертной 
деятельности Молдовы, обусловленная процессами интеграции с судебно-экспертной деятельностью 
(СЭД) других стран. Рассмотрены взгляды законодательного сообщества и практиков о необходимости 
аккредитации судебно-экспертной деятельности и адаптации экспертных лабораторий к современным 
требованиям судопроизводства, новым положениям управления качества, которое возникает согласно 
реальным представлениям о гармонизации СЭД. Доказательством расширения правовой основы 
судебно-экспертной деятельности Молдовы является получение лабораториями Министерства 
юстиции и полиции аккредитации по стандарту ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020.

Ключевые слова: аккредитация судебно-экспертных лабораторий, судебно-экспертная 
деятельность Молдовы, система международных стандартов, стандарт ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020.

Abstract. The article discusses the situation of the legal basis for the forensic expert activity of 
Moldova, conditioned by the processes of integration with forensic expert activity of other countries. The 
views of the legislative community and practitioners on the need to accredit forensic expertise and the 
adaptation of expert laboratories to the modern requirements of legal proceedings, the new provisions for 
quality management, which arises in accordance with the real notions of the harmonization of forensic expert 
activity, are considered. Proof o f extending the legal basis for the forensic expert activity o f Moldova is the 
accreditation of ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020accreditation laboratories by the Ministry of Justice and 
Police.

Key words: accreditation of forensic expert laboratories, forensic expert activity of Moldova, system 
of international standards, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 standard.

Постановка проблемы. Актуальность данной темы обусловлена 
несколькими показателями. Во-первых, качественным переходом судебно
экспертной деятельности от производства, основанного на организации труда
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отдельных экспертов (включая создание необходимых условий), к 
высокотехнологичным процессам массового производства экспертиз [2]. Во- 
вторых, - растущими потребностями в предоставлении судам, органам следствия 
не только объективных доказательств, добытых научным путем, но и тем, что эти 
доказательства должны быть бесспорными, признанными на международном 
уровне.

Судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе 
судопроизводства и состоит из проведения исследований и дачи заключения по 
вопросам, решение которых требует наличия специальных знаний в области 
науки, техники, искусства и ремесла. Порядок осуществления всех стадий 
судопроизводства, включая производство экспертизы, регламентирован 
соответствующими нормативными правовыми документами. В Республике 
Молдова судебно-экспертная деятельность регламентируется законом «О 
судебной экспертизе и статусе судебного эксперта» от 14.04.2016 № 68 [5].

В настоящее время наблюдается тенденция к расширению правовой основы 
судебно-экспертной деятельности Молдовы, обусловленная процессами 
интеграции с судебно-экспертной деятельностью (СЭД) других стран.

При этом, многие участники данного процесса, к сожалению, включая 
ключевые фигуры, имеют очень примитивное представление о гармонизации 
судебно-экспертной деятельности, что приводит к принятию ошибочных решений 
на национальном уровне и препятствиям в развитии судебно-экспертной 
деятельности в Республике Молдова должным образом.

Практическая гармонизация судебной экспертизы происходит на основе 
аккредитации судебно-экспертных лабораторий на соответствие международным 
стандартам [2]. Адекватными к данной деятельности являются стандарты ISO/IEC 
17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий» и ISO/IEC 17020 «Общие критерии работы различных типов 
контролирующих органов».

Цель статьи. В этой связи представляется интересным рассмотрение 
эволюции взглядов законодательного сообщества и практиков о необходимости 
аккредитации судебно-экспертной деятельности [2].

Изложение основного материала. Исследователи процесса отмечают два 
основных направления:

- во-первых, отмеченные с конца 90-х годов прошлого столетия, изменения 
в самой науке управления взглядов на проблему оптимизации деятельности 
субъектов управления. Трансформация теории научной организации труда в более 
общую концепцию управления (менеджмента) качеством как универсальную 
систему обеспечения качества и эффективности, закрепленная в положениях 
системы международных стандартов ISO 9000. Возникли и стандарты для 
регулирования более специальных, «непроизводственных» видов деятельности, 
как указанные выше ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий» и ISO/IEC 17020 «Общие
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критерии работы различных типов контролирующих органов». Данные стандарты 
были разработаны для организаций, где вопросы совершенствования процессов 
уступают место более значимым факторам: квалификации и опыту работников, их 
независимости и объективности, техническому состоянию аналитического 
оборудования [6,7]. Таким образом, основные достижения теории управления 
переносятся в другие науки через нормативно-технические документы 
международного уровня создавая для собственных теоретических построений в 
рамках таких наук концептуальную и нормативную базу [5,6,7];

- во-вторых, изменения произошли и в самой науке о судебной экспертизе. 
Учеными отмечено, что такие изменения происходят по причине роста 
экспертного производства в отличных от уголовного процесса отраслях права. 
Появилось так называемое «надпроцессуальное» законодательство в области 
судебной экспертизы, призванное создать унифицированную правовую базу 
экспертной деятельности. Данные изменения происходят и в сфере вопросов 
методического и организационного обеспечения экспертной деятельности, что 
особенно заметно на примере формирования системы профильных национальных 
и международных стандартов, инвариантных к видам процесса и его стадиям, в 
рамках которых осуществляется применение специальных знаний [2].

В данном отношении в Молдове стадии процесса производства судебных и 
несудебных экспертиз детально описаны в законе о судебной экспертизе и 
описание действий эксперта, выполненных по каждому из этапов, является 
обязательным. Ниже приводим содержание соответствующих статей [5].

Статья 36. Заключение судебной экспертизы
(1) После производства судебной экспертизы содержание исследований и 

выводы судебного эксперта излагаются в заключении судебной экспертизы (далее 
-  экспертное заключение).

(2) Экспертное заключение действительно при соблюдении в совокупности 
следующих условий:

a) лаборатория, в которой производилась судебная экспертиза, является 
авторизованной, что подтверждается действующим документом;

b) исследования проводятся с учетом специализации судебной экспертизы, 
для которой была авторизована лаборатория;

c) экспертиза производится посредством утвержденных методов и 
процедур;

d) экспертиза производится с помощью стандартизированной аппаратуры -  
для случаев судебной экспертизы, при которой необходимо использование 
аппаратуры, технических средств или иного оборудования;

e) экспертиза производится судебным экспертом, включенным в 
Государственный реестр судебных экспертов, или лицом, признанным в качестве 
судебного эксперта по данному процессу заявителем экспертизы.

(3) При производстве любой судебной экспертизы составляется единое 
экспертное заключение.
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(4) Экспертное заключение составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается заявителю экспертизы, а второй хранится в архиве.

(5) К экспертному заключению в случае необходимости прилагаются 
материалы, послужившие основанием для выводов эксперта (фотоснимки, схемы, 
эскизы, графики и др.), и, по обстоятельствам, особые мнения экспертов, 
принимавших участие в производстве экспертизы.

(6) В отступление от положений части (1) исследования и выводы эксперта 
излагаются в устной форме в случае, если экспертиза производится в присутствии 
заявителя экспертизы, который фиксирует процесс проведения исследований и 
выводы эксперта в протоколе, составленном в соответствии с процессуальным 
законодательством.

(7) Представление экспертом в заключении заведомо ложных выводов 
влечет уголовную ответственность согласно законодательству.

Статья 37. Форма и содержание экспертного заключения
(1) Экспертное заключение составляется письменно машинописным 

способом, на румынском языке и состоит из трех частей: вводной части, 
описательной части и выводов.

(2) Во вводной части экспертного заключения указываются:
a) наименование и юридический адрес публичного судебно-экспертного 

учреждения или бюро судебной экспертизы;
b) данные об акте назначения судебной экспертизы;
c) данные о заявителе судебной экспертизы;
d) наименование и юридический адрес лаборатории, где производилась 

судебная экспертиза;
e) подтверждение ознакомления с правами и обязанностями,

предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом, Гражданским
процессуальным кодексом или, по обстоятельствам, Кодексом о
правонарушениях, а также с ответственностью за нарушение положений статей 
312 и 315 Уголовного кодекса;

f) дата составления экспертного заключения, номер, вид и род экспертизы;
g) данные об эксперте или экспертах, принимавших участие в производстве 

экспертизы (фамилия, имя, номер лицензии, специализация, квалификационный 
класс, а также -  при наличии -  ученая степень, полученная специальность, 
трудовой стаж в качестве судебного эксперта в соответствующей специальности);

h) данные о лицах, принимавших участие, а также присутствовавших при 
производстве экспертизы

i) краткое изложение обстоятельств дела, для разрешения которого 
запрашивается производство экспертизы;

j) перечень материалов и объектов, представленных для экспертизы;
k) вопросы, поставленные для разрешения;
l) в случае дополнительной или повторной экспертизы -  данные первичной 

экспертизы (номер и дата составления экспертного заключения, фамилии и имена
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экспертов, принимавших участие в производстве экспертизы, их выводы), а также 
основания ее назначения.

(3) В описательной части экспертного заключения в зависимости от рода 
проведенной экспертизы отражается следующая информация:

a) данные о состоянии объектов, подлежащих исследованию (наличие и 
состояние упаковки), или данные освидетельствуемых лиц, каким способом 
доставлены и как упакованы материалы и предметы, представленные для 
экспертизы;

b) поэтапное описание исследований с указанием методов исследования и 
применявшихся методик, использованных технических средств и расходных 
материалов, условий их использования и полученных результатов;

c) задачи, условия проведения и результаты экспериментов (в случае их 
проведения) и получение образцов для сравнения;

d) сведения о повреждении или израсходовании подлежащих исследованию 
объектов;

e) поэтапная оценка исследования, анализ полученных результатов, 
обоснование и формулирование выводов;

f) ссылки на иллюстрации, приложения и необходимые разъяснения к ним;
g) выявленные экспертом сопутствующие обстоятельства, вопросы в 

отношении которых не были ему поставлены;
h) предварительные выводы;
i) обоснование невозможности ответить на все либо на некоторые 

поставленные вопросы, если недостаточно представленных материалов или 
поставленные вопросы не относятся к компетенции эксперта либо уровень 
развития науки и экспертная практика не позволяют ответить на поставленные 
вопросы;

j) краткая характеристика использованных устройств и материалов, режима 
фиксации и печати. Для использованных технических средств и программного 
обеспечения указывается тип, модель, производитель, наименование и версия 
программного обеспечения, режим получения и печати изображения.

(4) В финальной части экспертного заключения содержатся выводы 
эксперта, содержащие ответы на представленные заявителем экспертизы вопросы. 
Ответы на вопросы формулируются четко, во избежание различного толкования.

(5) Экспертное заключение в соответствии с компетенцией 
подписывает/подписывают составивший/ составившие его эксперт/ эксперты, 
проставляя свою печать на каждой странице и на каждом приложении.

Таким образом, нормативный акт определяет не только правила 
процессуального характера, но и методического(е), и организационно(е) 
обеспечения СЭД в Республике Молдова.

Изначально, в ст. 36 проекта закона о судебной экспертизе взамен слов 
«авторизованной», «авторизованная» были внесены слова «аккредитованной», 
«аккредитованная». Что могло привести к катастрофическим последствиям, как
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мы сейчас понимаем, в том случае, если бы данная поправка была принята.
На данный момент, в Молдове аккредитованы по стандарту ISO/IEC 17025 

экспертные лаборатории Национального центра судебных экспертиз 
Министерства юстиции и несколько судебно-экспертных лабораторий полиции 

[81-
Аккредитация судебно-экспертных лабораторий позволяет установить 

единые требования к менеджменту производства экспертиз и техническим 
требованиям, касающимся персонала, помещений и окружающей среды, 
экспертных методов и оценки их пригодности, оборудования, отбора образцов, 
обращения с объектами судебной экспертизы, обеспечения качества результатов 
исследований, процессуальной отчетности о результатах и др. [6,7].

Следует отметить, что специфика управления СЭД, определяемая в 
значительной степени процессуальной компонентой, делает невозможной 
непосредственную имплементацию разработок теории управления в СЭД без их 
переосмысления в свете теоретических и правовых особенностей судебной 
экспертизы [1,3].

Выводы. В целом, практика судебно-экспертной деятельности в 
Республике Молдова, указывает на то, что адаптация экспертных лабораторий к 
современным требованиям судопроизводства и новым положениям управления 
качества протекает согласно реальным представлениям о гармонизации СЭД. 
Доказательством этого является получение лабораториями Министерства 
юстиции и полиции аккредитации по стандарту ISO/IEC 17025 «Общие 
требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» [8].

В то же время, необходимо урегулировать национальным 
законодательством процесс унификации, апробирования (утверждения) и 
паспортизации типовых методик [1,3,4,5], так как в действующем законе о 
судебной экспертизе, этот вопрос полностью не выяснен. Это помогло бы, в свою 
очередь, не только органу аккредитации в процессе проверки и присвоения 
соответствия деятельности лаборатории международному стандарту, к примеру 
ISO/IEC 17025, но и судопроизводству в правильной оценке экспертных 
заключений.
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транспортних досліджень
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ВИХІДНІ ДАНІ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ 

КОЛІЇ ПРИ ВИКОНАННІ ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

INITIAL DATA WHICH ARE REQUIRED FOR THE DETERMINATION OF THE 

TECHNICAL CONDITION OF THE RAILWAY TRACK IN THE 

IMPLEMENTATION OF RAILWAY-TRANSPORT FORENSIC EXPERTISE

Анотація. В даній статті розглядається питання взаємодії органів досудового розслідування та 
науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту України в частині призначення та виконання 
судових залізнично-транспортних експертиз. Особлива увага приділяється етапу збору вихідних даних, 
оскільки кількість та достовірність інформації, яка надається судовому експерту на дослідження, 
впливає на час, необхідний для виконання експертизи, та повноту висновку експерта.

Ключові слова: залізнично-транспортна пригода, елементи верхньої і нижньої будови колії, 
вихідні дані, висновок судового експерта, технічний стан колії.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопросы взаимодействия органов 
предварительного расследования и научно-исследовательских учреждений судебных экспертиз 
Минюста Украины в части назначения и выполнения судебных железнодорожно-транспортных 
экспертиз. Особое внимание уделяется этапу сбору исходных данных, поскольку количество и 
достоверность информации, предоставляемой судебному эксперту на исследование, влияет на время, 
необходимое для выполнения экспертизы, и полноту заключения эксперта.

Ключевые слова: железнодорожно-транспортное происшествие, элементы верхнего и 
нижнего строения пути, исходные данные, вывод судебного эксперта, техническое состояние пути.

Abstract. This article discusses the interaction of the preliminary investigation bodies and scientific 
research institutions of the forensic expertise of the Ministry o f Justice of Ukraine with regard to the 
appointment and execution of railway-transport forensic expertise. Particular attention is paid to the stage of 
the gathering of the initial data, since the quantity and reliability of the information provided to the forensic 
expert for the study affects the time for railway-transport forensic expertise and the completeness o f the 
expert's conclusion.

Key words: railway accidents, the elements of the track, initial data, inference of a forensic expert, 
technical condition o f the railway track.

Постановка проблеми. У зв’язку з реформуванням органів внутрішніх 
справ та прокуратури у 2015 році було розформовано лінійні відділи міліції на 
залізницях України та транспортну прокуратуру, що так само ускладнило 
взаємодію органів досудового розслідування та науково-дослідних установ 
судових експертиз Мін'юсту в частині призначення та виконання судових 
залізнично-транспортних експертиз.

Працівники лінійних відділів транспортної міліції у результаті тривалої 
співпраці із залізницею були обізнані зі специфікою її роботи та володіли 
необхідними технічними термінами. Та, на жаль, після реорганізації структур

45



Вісник ОНДІСЕ

МВС України незначна кількість колишніх працівників підрозділів 
транспортної міліції перейшла у відділення поліції та продовжила роботу з 
випадками залізнично-транспортних пригод (надалі - ЗТП). Тож на даний 
момент у працівників органів досудового розслідування виникають труднощі 
стосовно збору необхідних даних та формування матеріалів, необхідних для 
призначення і проведення залізнично-транспортних експертиз. У зв’язку зі 
специфікою збору інформації, яка базується на знанні нормативної 
документації, що діє на залізничному транспорті, при формуванні вказаних 
матеріалів значна частина інформації, що містить дані, необхідні для 
вирішення поставлених експерту питань, не включається [1]. Тож експерт 
змушений порушувати клопотання про надання додаткових матеріалів, що в 
свою чергу призводить до збільшення загального часу знаходження матеріалів 
досудового розслідування в експертній установі та, відповідно, і часу 
виконання експертизи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика збору 
достовірних та технічно спроможних даних для формування матеріалів, які 
надаються для виконання судової залізнично-транспортної експертизи, на етапі 
виникнення та становлення в Україні даного виду експертизи висвітлювалась у 
наукових працях її засновника, доктора технічних наук, професора Львівської 
філії ДНУЗТ, провідного судового експерта Львівського науково-дослідного 
інституту судових експертиз Сокола Едуарда Миколайовича.

Метою даної статті є розгляд специфіки збору вихідних даних для 
формування матеріалів, які надаються експерту для проведення судової 
залізнично-транспортної експертизи з дослідження технічного стану верхньої 
та нижньої будови колії.

Виклад основного матеріалу. Найчастіше в експертній практиці 
виникає потреба у встановленні технічного стану верхньої та нижньої будови 
колії при дослідженні випадків сходу рухомого складу з колії.

Перелік даних, необхідних для дослідження ЗТП, в залежності від її типу 
наведений у Методичних вказівках [2] та у «Порядку службового 
розслідування транспортних подій в Публічному акціонерному товаристві 
«Українська залізниця» (тимчасовий)». Але дані нормативні документи 
розроблялись для структурних підрозділів філій ПАТ «Укрзалізниця» в частині 
організації та проведення службового розслідування транспортних подій і їх 
немає у вільному доступі. Тож за умови відсутності матеріалів службового 
розслідування (проведеного відповідними комісіями) чи їх неповноти, органи 
досудового розслідування не в змозі самостійно оцінити важливість тієї чи 
іншої інформації.

Для кращого розуміння висвітленого у статті питання спочатку 
необхідно взнати що ж становить собою залізнична колія.

Випуск 3' 2018

46



Залізнична колія -  це інженерна споруда, яка складається з верхньої і 
нижньої будови колії. До верхньої будови колії належить рейко-шпальна 
решітка (рейки, шпали, бруси, рейкові скріплення та інші складові) і баластна 
призма. До нижньої будови колії -  земляне полотно та штучні споруди.

Характерними несправностями у колії, які можуть призвести до сходу 
рухомого складу можуть бути: непридатність шпал, перевідних і мостових 
брусів; непридатність скріплень; понаднормативний ухил відводу ширини колії 
чи підвищення зовнішньої рейки; понаднормативні відхилення колії у плані, за 
рівнем чи за шириною; викид колії; злам рейки; неприлягання вістряка до 
рамної рейки та інші.

Далі розглянемо перелік основних даних, які необхідні експерту для 
виконання залізнично-транспортної експертизи за експертними 
спеціальностями 10.13.1 «Дослідження інженерного обладнання верхньої 
будови колії», 10.13.2 «Дослідження інженерного обладнання нижньої будови 
колії» у випадку сходу рухомого складу.

Тож для оцінки стану залізничної колії необхідна наступна інформація
[2]:

- загальна характеристика колії у місці сходу і на прилеглих 
ділянках;

- конструкція колії в місці сходу і на прилеглих ділянках;
- стан колії після сходу (стан рейок, шпал, рейкового скріплення, 

баластного шару);
- перелік колійних робіт, які виконано за останні 10 днів перед 

сходом і в день сходу, із зазначенням їх завершення і температури в рейках;
- динаміка змін стану колії за результатами останніх весняного та 

осіннього комісійних оглядів, результатів записів до книг огляду (виявлені 
недоліки та відмітки про їх усунення), а також за даними трьох останніх (до 
сходу) проходів вагонів колією вимірювачів.

Загальна характеристика колії на ділянці сходу повинна включати: план і 
профіль, дату вкладання, тоннаж, пропущений з часу вкладання, види поїзного 
навантаження, швидкість руху вантажних і пасажирських поїздів, види 
проміжних ремонтів з часу вкладання колії з датою їх проведення, перелік 
робіт і температури рейок при їх виконанні, обмеження швидкості руху поїздів 
на ділянці сходу (якщо такі мали місце), межі їх дії та причини.

У випадку, якщо план лінії - крива ділянка, необхідно вказати довжини 
перехідних кривих, радіус, підвищення зовнішньої рейки; характеристику 
кривої за результатами останнього вимірювання колієвимірювальним вагоном; 
характеристику прямих ділянок поблизу кривої (наявність відхилень у плані, 
тощо).

Якщо у кривій ділянці колії сталося перекочування гребеня колеса через
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головку зовнішньої рейки, то також необхідні результати вимірювання стріл 
вигину, виміряних від середини хорди довжиною 20м. або 10м. на довжині 
100м. по обидві сторони від місця сходу.

Стан шпал необхідно оцінювати у місці сходу і на відстані 50м перед
ним.

За умови сходу рухомого складу при маневрах стан шпал оцінюється у 
місці сходу і на відстані 10м перед ним.

При дерев’яних шпалах визначити наявність непридатних шпал і їх 
розташування. При наявності залізобетонних шпал зазначити:

- наявність зламаних шпал;
- наявність перекошених шпал.
У випадку перекосу залізобетонних шпал, який має пряме відношення до 

сходу рухомого складу з рейок, складається схема колії з відстанями між осями 
залізобетонних шпал.

Для встановлення стану стикових скріплень необхідно зазначити:
- тип стикових накладок (чотириотворні, шестиотворні);
- наявність зламаних чи надтріснутих накладок;
- наявність перехідних накладок;
- для ланкової колії -  величина стикових зазорів у стиках рейок по 

200 м. в обидві сторони і температура рейок під час їх виміру;
- наявність горизонтальних та вертикальних уступів у стиках, їх 

величина.
В акті огляду обов’язково зазначається пошкодження накладок і болтів 

колесами рухомого складу, що зійшли з рейок (сліди ударів у торець накладок, 
сліди кочення по накладках, наявність зрізаних і зігнутих стикових болтів 
тощо).

Для встановлення стану проміжних скріплень необхідно зазначити:
- тип проміжного скріплення (у випадку різних типів скріплення 

надати схему їх встановлення у місці сходу та на відстані 50 м від нього (при 
сходженні при маневрах -  на відстані 10 м від місця сходу);

- наявність зламаних підкладок, у тому числі пошкоджених при 
сходженні (показати на схемі);

- наявність зламаних костилів, закладних та клемних болтів 
(показати на схемі);

- сліди зміщення підкладок поперек та уздовж колії;
- вихід підошви рейок із реборд підкладок, у тому числі через 

напресування снігу, льоду;
- наявність пучинних карточок більше встановлених допусків;
Дані про стан баластного шару надаються у місці сходу і упродовж 100м

до нього. При огляді баластового шару зазначити:
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- рід баласту;
- розмір плеча баластної призми;
- заповнення щебенем шпальних ящиків (при необхідності надати

схему заповнення);
- наявність вихлюпів баластового шару (надати схему колії з 

нанесенням місць вихлюпів і кількості шпальних ящиків з вихлюпами);
- сліди зміщення шпал поперек колії, величина зміщення (надати 

схему зміщення).
При визначенні геометрії рейкової колії необхідно користуватися 

колієвимірювальними стрічками та результатами ручних вимірів.
Для встановлення причин сходу рухомого складу необхідно надати 

колієвимірювальну стрічку останнього проходу колієвимірювального вагона з 
записом параметрів рейкової колії у місці сходу та упродовж 1км перед ним.

А для аналізу повторюваності відступів в утриманні колії -  
колієвимірювальні стрічки колієвимірювального вагона за останні 3 місяці до 
сходу.

Виміри колії (стрілочного переводу) вручну виконуються через 1м перед 
місцем сходу упродовж 100м, у місці сходу та упродовж 50м після місця сходу 
(якщо колія не зруйнована). Під час цих вимірів визначається ширина колії, 
положення колії за рівнем та у плані.

За результатами розшифрування колієвимірювальної стрічки і ручних 
вимірів оцінюється стан колії та відповідність цього стану встановленій 
швидкості руху поїздів на даній ділянці.

Коли після сходу рухомого складу явно вираженими є пошкодження чи 
несправності лише елементів верхньої будови колії, встановлювати технічний 
стан нижньої будови колії немає потреби.

Технічний стан нижньої будови колії, а саме земляного полотна, 
необхідно досліджувати за умови втрати його стійкості. В такому випадку 
потрібно показати стан і конструкцію земляного полотна у місці сходу (надати 
поперечний профіль, наявність «хворих» місць, склад ґрунтів); вказати вид 
останнього ремонту і динаміку змін стану земляного полотна за результатами 
останніх весняного та осіннього комісійних оглядів; надати записи книг, в яких 
наявні результати огляду земляного полотна (виявлені недоліки та відмітки про 
їх усунення).

Окрім сходу рухомого складу з рейок, за останній період часу 
збільшилась кількість дослідження випадків крадіжок матеріалів верхньої 
будови колії. Слід зазначити, що за таких обставин основна проблема полягає у 
загрозі безпеці руху, яка може виникнути внаслідок відсутності в колії 
викрадених елементів [3]. Тому при призначенні залізнично-транспортної 
експертизи на вирішення експертам слід поставити питання стосовно
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технічного стану, у якому перебувала залізнична колія після викрадення 
конкретних матеріалів верхньої будови і чи відповідала колія у даному 
технічному стані вимогам безпеки руху.

Оскільки, як показала практика судової залізнично-транспортної 
експертизи, найчастіше трапляються викрадення елементів проміжних і 
стикових скріплень, то для того, щоб відповісти на ці питання експерту 
необхідно знати технічну характеристику даної ділянки колії, а саме.

1. У випадку викрадення елементів проміжних скріплень:
- тип рейок, скріплення;
- епюру шпал (кількість шпал на 1 кілометрі);
- встановлену швидкість руху поїздів на даній ділянці;
- розташована колія у прямій чи кривій ділянці. Якщо в кривій, то 

необхідно вказати параметри кривої.
- тип і кількість викрадених елементів. Важливе значення має чи 

елементи викрадено підряд, чи вибірково.
2. У випадку викрадення елементів стикових скріплень:
- встановлену швидкість руху поїздів на даній ділянці;
- тип і кількість викрадених елементів. Важливе значення має чи 

елементи викрадено з одного стику, чи різних.
Висновки. Підсумовуючи вищевказане варто зазначити, що у зв’язку з 

реформуванням органів внутрішніх справ та прокуратури України 
загострилось питання стосовно співпраці судових експертів і працівників 
підрозділів досудового розслідування у частині методичної роботи, а саме - 
надання консультацій по збору вихідних даних для формування матеріалів та 
формулюванню питань, які ставляться експерту на вирішення.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НОСІЇВ ІНФОРМАЦІЇ ПРИ СХОДІ РУХОМОГО СКЛАДУ З 

РЕЙОК У ЗАЛІЗНИЧНО-ТРАНСПОРТНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ

INVESTIGATIONS OF NFORMATION CARRIERS WHEN DERAILMENT OF 

ROLLING STOCK DENT IN THE FORENSIC RAILWAY TRANSPORT

EXPERTISE

Вісник ОНДІСЕ 

УДК 343.148.6

Анотація. Авторами у статті відзначено, що у процесі досудового розслідування не 
виявляються, не фіксуються, не реєструються всі чинники, так само і досить важливі, що впливають на 
процес взаємодії колії та рухомого складу.

Як наслідок, дані обставини надалі істотно ускладнюють виявлення дійсних причин сходів 
рухомого складу з рейок.

Встановлено, що в судовій залізнично-транспортній експертизі саме об’єкти є джерелами і 
носіями різноаспектної інформації, що міститься в матеріалах досудового розслідування. Відзначено, 
що при формуванні зазначених матеріалів значна частина інформації, що містить дані, необхідні для 
вирішення поставлених експерту питань, не включається. Розглянуто перелік необхідних об’єктів 
залізнично-транспортної експертизи для дослідження випадків сходу рухомого складу з рейок.

Ключові слова: носії інформації, схід з рейок рухомого складу, катастрофа, аварія.

Аннотация. Авторами в статье отмечено, что в процессе досудебного расследования не 
определяются, не фиксируются, не регистрируются все факторы, в том числе и достаточно важные, 
влияющие на процесс взаимодействия пути и подвижного состава.

Как результат, эти обстоятельства в дальнейшем существенно затрудняют выявление 
истинных причин сходов подвижного состава с рельсов.

Установлено, что в судебной железнодорожно-транспортной экспертизе именно объекты 
являются источниками и носителями различной и разноаспектной информации, содержащейся в 
материалах досудебного расследования. Отмечено, что при формировании указанных материалов 
значительная часть информации, содержащей данные, необходимые для решения поставленных 
эксперту вопросов, не включается. Рассмотрен перечень необходимых объектов железнодорожно - 
транспортной экспертизы для исследования случаев схода подвижного состава с рельсов.

Ключевые слова: носители информации, сход с рельсов подвижного состава, катастрофа,
авария.

Abstract. The authors noted in the article that during the pre-trial investigation, all factors, including 
important ones, affecting the process of interaction between the track and the rolling stock are not determined, 
fixed, or recorded.

As a result, these circumstances further make it very difficult to identify the true causes of the 
derailments of rolling stock off the rails.
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It is established that in the forensic railway transport expertise, the objects are sources and carriers of 
various and various aspects of information contained in the materials o f the pre-trial investigation. It is noted 
that during the formation of these materials, a significant part of the information containing the data necessary 
for the solution of questions put to the expert is not included. The list of necessary objects of the forensic 
railway transport expertise is considered for study the derailment of rolling stock.

Key words: information carriers, derailment of rolling stock, disaster, accident.

Вступ. Типовими, що найбільш часто зустрічаються, ситуаціями 
залізничних подій, є: схід рухомого складу з рейок; зіткнення поїздів; наїзд на 
сторонні предмети та ін.

Схід з рейок рухомого складу залізничного транспорту -  подія, що призвела 
до втрати взаємодії хоча б одного колеса рухомого складу залізничного 
транспорту з рейкою в результаті зміщення колеса від свого нормального 
положення щодо головки рейки [1].

Слід зазначити, що першочергове завдання розслідування -  встановлення 
конкретної технічної причини сходу.

На підставі накопиченого багаторічного досвіду службових розслідувань, 
всі сходи рухомого складу з рейок можна розділити на такі основні види [2]:

— схід через розпирання колії (відтиснення гребенем головки однієї рейки 
внаслідок її пружного нахилу і провалювання другого колеса в середину 
колії з іншої рейки). Такий вид сходу в сучасних умовах найбільш 
поширений на ділянках з дерев’яними шпалами та типовим костильним 
скріпленням. На ділянках, де знаходяться залізобетонні шпали зі 
скріпленням КБ, нахил рейки внаслідок відриву внутрішньої кромки 
підошви від підкладок неможливий. Через те на таких ділянках схід 
рухомого складу внаслідок розпирання рейкової колії є неможливим;
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Рис. 1 Положення колісної пари перед сходом (провалюванням) в середину
колії

— схід через вижимання екіпажу (через вкочування гребеня колеса на головку 
рейки з наступним провалюванням другого колеса цієї ж колісної пари 
всередину колії). Такий вид сходу найбільш ймовірний під порожніми 
вагонами при наявності бокового зносу головки рейки;

52



Вісник ОНДІСЕ Випуск 3' 2018

Рис. 2 Положення колісної пари при вкочуванні гребеня на головку рейки

— схід через неприпустиме горизонтальне поперечне викривлення (зсув) 
колійної решітки колесами несправного візка при гальмуванні поїзда або 
через її температурний викид. Такий вид сходу найбільш характерний для 
випадків наїзду локомотива на місце недопустимого горизонтального 
викривлення колії внаслідок її температурного викиду, а також для 
випадків горизонтального поперечного здвигу рейко-шпальної решітки 
візком екіпажу внаслідок гальмування поїзда.

Рис. 3 Схема сходу через неприпустиме викривлення колійної решітки

— схід через вкочування підрізаного гребеня несправного візка на 
стрілочному переводі;

— схід через розріз стрілки;

— схід через зіткнення рухомого складу;

— схід через злам рейки.

Постановка проблеми. Практика виконання залізнично-транспортних 
експертиз причин транспортних подій (катастроф, аварій, серйозних інцидентів,
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інцидентів) у поїзній та маневровій роботі свідчить про те, що в окремих випадках 
у процесі досудового розслідування не виявляються, не фіксуються, не 
реєструються всі чинники і навіть досить важливі, що впливають на процес 
взаємодії колії та рухомого складу.

Унаслідок ці обставини надалі істотно ускладнюють виявлення дійсних 
причин сходів рухомого складу з рейок. Визначення причин проводиться 
недостатньо обґрунтовано, а в окремих випадках -  невірно.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Слід зазначити, що найчастіше 
при формуванні матеріалів досудового розслідування значна частина інформації, 
що містить дані, необхідні для вирішення поставлених експерту питань, не 
включається. Це пов’язане зі специфікою збору необхідної інформації, яка 
базується на знанні нормативної документації, що діє на залізничному транспорті. 
Частково перелік необхідних даних в залежності від типу залізнично-транспортної 
пригоди (далі ЗТП) наведений у «Методичних вказівках щодо порядку 
службового розслідування причин сходжень рухомого складу з рейок на 
залізницях України» (ЦРБ-0036) [2]. Але, оскільки, дані методичні вказівки 
розроблені для керівників структурних підрозділів, служб, працівників 
ревізорського складу з безпеки руху залізниць України в частині організації та 
проведення службового розслідування сходу рухомого складу з рейок, їх не має у 
вільному доступі, а за умови відсутності матеріалів службового розслідування 
(проведеного ревізорським апаратом залізниці) чи їх неповноти, судді, слідчі не в 
силі самостійно оцінити важливість тієї чи іншої інформації.

У зв’язку з вищевказаним, експерт часто змушений порушувати клопотання 
про надання додаткових матеріалів, що також призводить до збільшення 
загального часу знаходження матеріалів досудового розслідування в експертній 
установі.

Метою цього дослідження є наведення та аналіз переліку необхідних 
об’єктів залізнично-транспортної експертизи для дослідження випадків сходу 
рухомого складу з рейок.

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо існуючи визначення об’єктів 
експертизи.

Відповідно до [3] об’єкти експертизи - це матеріальні носії інформації про 
факти і події, джерела отримання фактичних даних, різні матеріалізовані джерела 
інформації про обставини події.

Згідно з [4] об’єкти експертизи - це матеріальні носії доказової інформації, 
які є джерелом отримання доказів (висновку експерта) за допомогою 
використання спеціальних знань.

Узагальнюючи наведені визначення, приходимо до наступного висновку: 
об’єкти судової залізнично-транспортної експертизи -  це матеріалізовані джерела 
і носії інформації про обставини події, що виступають як докази у справі при 
виконанні висновку експерта [5].

Це значить, що в судовій залізнично-транспортній експертизі саме об’єкти є
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джерелами і носіями різноманітної, різноаспектної інформації, яка міститься у 
матеріалах досудового розслідування.

В даній статті більш детально розглянемо перелік об’єктів залізнично- 
транспортної експертизи, необхідних для дослідження випадків сходу рухомого 
складу з рейок.

Аналіз практики судової залізнично-транспортної експертизи засвідчив, що 
досить часто трапляються випадки сходу рухомого складу з рейок.

При розслідуванні причин сходу колісних пар з рейок необхідно пам’ятати 
про загальноприйняті в світовій практиці три основні правила:

1) якщо зійшов з рейок локомотив або локомотив і головна частина поїзда, 
то причину сходу, насамперед, треба шукати в стані колії;

2) якщо з рейок зійшли вагони, тим більше порожні, в середній або 
хвостовій частині поїзда, то причину потрібно шукати в режимі ведення поїзда 
або в несправності ходових частин вагонів;

3) якщо під час сходу в нагромадженні вагонів, які зійшли, виявлені злами 
рейок, боковин і інших деталей, навіть при наявності старих втомних тріщин, то 
не слід беззастережно приймати ці злами як причини сходу та аварії.

Передусім необхідно визначити причину виникнення надкритичної сили, 
яка викликала їх. У більшості випадків такі злами є не причиною, а наслідком 
сходу коліс з рейок.

Отже, для того, щоб відповісти на питання, які поставлені експерту у ході 
виконання експертизи, слідчій групі, проводячи огляд місця події, необхідно знати 
наступне.

Досвід численних експертиз матеріалів кримінальних справ, порушених за 
фактами катастроф і аварій поїздів, свідчить, що правильне і своєчасне (протягом 
першого дня після події) графічне оформлення положення поїзда на 
поздовжньому профілі в характерні моменти перед сходом коліс з рейок і після 
завершення сходу, а також положення в плані вагонів, які зійшли, має велике 
значення для об’єктивної оцінки причин того, що сталося.

На жаль, найчастіше згадане графічне зображення або взагалі не 
креслиться, або робиться так, що не вказуються місця розташування світлофорів, 
не аналізується зв’язок показань локомотивної сигналізації з місцем знаходження 
локомотива на поздовжньому профілі, положення в плані вагонів, які зійшли з 
рейок, відзначається недбало, без позначення найважливіших ознак для 
визначення причин сходу.

При катастрофах і аваріях поїздів основним документом, розшифровка 
якого дозволяє об’єктивно оцінити передаварійну ситуацію, є швидкостемірна 
стрічка.

Досвід судових залізнично-транспортних експертиз свідчить, що в 
більшості випадків фотокопія швидкостемірної стрічки не робиться при її 
вилученні. Це дає можливість працівникам локомотивного депо, куди передається 
стрічка для розшифровки, проводити підчищення, підробку або навіть підміну
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стрічки. Через те потрібно зробити копію стрічки відразу після її вилучення з 
локомотива. Доцільно зняти також фотокопію натурного листа, хоча цей 
документ, зазвичай, не піддається підробці після сходу або аварії.

При визначенні причини сходу необхідно на швидкостемірній стрічці 
перевірити правильність і своєчасність гальмування поїзда.

Особливо важливо зафіксувати місце, де зупинився локомотив, оскільки 
нерідко причиною сходу або аварії є вижимання порожніх вагонів, розпирання або 
зсув рейкової колії через застосування екстреного гальмування. У таких випадках 
машиністи часто повідомляють, що екстрене гальмування застосували, коли вже 
відбувся схід. Перевірити вірність такої заяви машиніста легко, якщо точно відомо 
місце, де зупинився локомотив після сходу вагонів. Для цього необхідно 
порівняти гальмівний шлях, отриманий при аналізі швидкостемірної стрічки, з 
фактичним шляхом від місця, де зупинився локомотив, до місця сходу з 
урахуванням довжини частини поїзда, що не зійшла з рейок. Якщо гальмівний 
шлях, знайдений по швидкостемірній стрічці, більший вказаної відстані, то 
гальмування передувало сходу, а значить, і послугувало причиною вижимання 
порожніх вагонів, розпирання або зсуву рейкової колії під порожніми вагонами.

Екстрене або повне службове гальмування поїзда при несприятливих 
поєднаннях інших факторів є однією з основних причин сходу коліс з рейок.

Деякі фахівці дотримуються думки, що екстрене гальмування не може 
привести до сходу. Причому вони посилаються на те, що таких гальмувань тільки 
за одну добу на залізничних коліях буває дуже багато, але сходів не відбувається. 
Однак це не так. При певному збігу деяких несприятливих обставин, які дійсно 
бувають дуже рідко, екстрене гальмування призводить до сходу (вижимання) 
вагонів.

Також, слід відзначити, що під час проведення судових експертиз об’єкти 
дослідження можуть бути пошкоджені або витрачені лише тією мірою, в якій це 
необхідно для дослідження.

Стаття 5 Закону [6] розглядає два взаємопов’язані аспекти, які стосуються 
збереження та пошкодження об’єктів експертного дослідження.

Норма, насамперед, направлена на збереження об’єктів експертного 
дослідження для подальшого їх використання у досудовому та судовому слідстві 
як речових доказів. Вона також забезпечує збереження тих об’єктів експертного 
дослідження, які мають матеріальну чи культурну цінність або здатні 
поповнювати інформаційні фонди для здійснення СЕД (див. коментар до статті 20 
Закону [6]).

По-друге, норма обмежує пошкодження чи витрату субстрату об’єктів 
дослідження з метою забезпечення можливості проведення повторної експертизи 
як гарантії перевірки правильності експертного висновку, передбаченої статтею 4 
Закону [6].

Висновки. Проаналізувавши існуючі визначення об’єктів експертизи, ми 
можемо зробити висновок, що об’єкти судової залізнично-транспортної
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експертизи -  це матеріалізовані джерела і носії інформації про обставини події, 
що виступають як докази у справі при виконанні висновку експерта. Це означає, 
що в судовій залізнично-транспортній експертизі саме об’єкти є джерелами та 
носіями різноаспектної інформації, що міститься в матеріалах досудового 
розслідування.

Автори зазначають, що найчастіше при формуванні зазначених матеріалів 
значна частина інформації, що містить дані, необхідні для вирішення поставлених 
експерту питань, не включається. Це пов’язане зі специфікою збору необхідної 
інформації, яка базується на знанні нормативної документації, що діє на 
залізничному транспорті України.

У даній роботі розглянуто перелік необхідних об’єктів залізнично- 
транспортної експертизи для дослідження випадків сходу рухомого складу з 
рейок.
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Анотація. Як показує експертна практика, при виконанні судової залізнично-транспортної 
експертизи у випадках наїзду залізнично-транспортного засобу на перешкоду (людину) найчастіше 
відсутні відомості, які необхідні для повного та об’єктивного дослідження залізнично-транспортної 
пригоди. У даній статті вказується перелік відомостей, необхідних для дослідження даного виду ЗТП. 
Для більш детального висвітлення цього питання наведено приклад, в основу якого покладена реальна 
залізнично-транспортна пригода.

Ключові слова: залізнично-транспортна експертиза, залізнична колія, безпека руху, носії 
інформації, схід з рейок рухомого складу.

Аннотация. Как показывает экспертная практика, при выполнении судебной 
железнодорожно-транспортной экспертизы в случаях наезда железнодорожно-транспортного средства 
на препятствие (человека) часто отсутствуют сведения, которые необходимы для полного и 
объективного исследования железнодорожно-транспортного происшествия. В данной статье 
указывается перечень сведений, необходимых для исследования данного типа ЖТП. Для более 
детального освещения этого вопроса приведен пример, в основу которого положено реальное 
железнодорожно-транспортное происшествие.

Ключевые слова: железнодорожно-транспортная экспертиза, железная дорога, безопасность 
движения, носители информации, сход с рельсов подвижного состава.

Abstract. As the expert practice shows, when performing the forensic railway transport expertise in 
cases o f the collision of a railway vehicle with an obstacle (person), there is often no information necessary for 
a full and objective investigation of the railway accident. Therefore, this article indicates the list of information 
needed to study this type of RTA. For more detailed coverage of this issue, an example is given, based on a 
real railway accident.

Key words: forensic railway transport expertise, railway, traffic safety, information carriers, 
derailment of rolling stock.

Постановка проблеми. Судову залізнично-транспортну експертизу 
можна розділити на шість основних видів [1]:

— експертиза у випадку «класичного» сходу рухомого складу з рейок;
— експертиза у випадку зіткнення залізнично-транспортних засобів, наїзду
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на нерухомі перешкоди або людей;
— експертиза у випадку втрати міцності елементів верхньої будови колії, 

ходових частин або конструкції рухомого складу;
— експертиза у випадку відмови механізму управління процесами 

перевезень;
— експертиза у випадку відмови пристроїв автоматики, телемеханіки, 

зв’язку і електропостачання;
— інші експертизи (у випадках температурного викиду колії та ін.).

У даній статті більш детально розглядається експертиза наїзду 
залізнично-транспортних засобів на перешкоди або людей.

У випадку зіткнення рухомого керованого залізнично-транспортного 
засобу з перешкодою (з нерухомим або рухомим залізничним, автомобільним, 
транспортним засобом; людиною) виникає питання про можливість 
запобігання зіткненню або наїзду.

Для відповіді на це питання потрібно визначити два параметри:

зупиночний шлях рухомого залізнично-транспортного засобу х ° і відстань Х  
від місця виникнення небезпеки для руху до місця розташування перешкоди.

х  < ХЯкщо при цьому виявляється, що 0 < зупиночний шлях керованого 
залізнично-транспортного засобу менший (або дорівнює) відстані від місця, де 
машиніст виявив небезпеку, до місця розташування перешкоди, то можливість

запобігти зіткненню (або наїзд) є. Якщо ж 0 , то такої можливості немає.
З урахуванням даної умови, важливого значення набуває питання 

якомога точнішого визначення зупиночного шляху керованого залізнично -

транспортного засобу, особливо у випадках, коли х ° ~ X  .
Практика виконання залізнично-транспортних експертиз у випадках 

наїзду залізнично-транспортного засобу на перешкоду (людину) свідчить про 
те, що у матеріалах, які надані на дослідження, в більшості випадків відсутні 
необхідні відомості для об’єктивного проведення експертизи.

У результаті, ці обставини надалі істотно ускладнюють проведення 
експертизи та не дають можливості експертові відповісти на питання про 
можливість запобігання зіткненню або наїзду.

Мета даної статті полягає у розкритті специфіки проведення залізнично - 
транспорної експертизи у випадку наїзду залізнично-транспортного засобу на 
перешкоду (людину).

Виклад основної інформації. Залізнична колія -  це зона підвищеної 
небезпеки. При користуванні послугами залізничного транспорту, знаходженні 
на його об’єктах громадяни України повинні керуватися «Правилами безпеки 
громадян на залізничному транспорті України» та «Правилами поведінки
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громадян на залізничному транспорті України», невиконання яких може 
призвести до настання залізнично-транспортної пригоди (рис. 1).

Рис. 1 -  Людина на колії

У свою чергу при веденні поїзда (локомотива) локомотивна бригада 
повинна чітко виконувати вимоги «Правил технічної експлуатації залізниць 
України», «Інструкцію з сигналізації залізниць України», «Інструкцію з руху 
поїздів і маневрової роботи на залізницях України», «Інструкцію з експлуатації 
гальм рухомого складу на залізницях України», чинних інструкцій, наказів, 
вказівок та інших нормативно -  правових актів (рис. 2).

Рис. 2 -  Людина перебігає через залізничну колію перед рухомим складом

Слід зазначити, що перед експертом при проведенні судових залізнично- 
транспортних експертиз, в яких мав місце наїзд керованого залізнично - 
транспортного засобу на перешкоду (людину), ставляться питання щодо дій 
учасників залізнично-транспортної пригоди та можливості її запобігання,
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безпосередньої технічної причини виникнення ЗТП.
Дослідження обставин залізнично-транспортної пригоди проводитися 

шляхом побудови механізму даної ЗТП.
Механізм залізнично-транспортної пригоди, як і будь-яка система, що 

становить сукупність взаємодіючих елементів, характеризується змістом та 
формою [1].

Формою механізму залізнично-транспортної пригоди є його організація 
у вигляді структурної схеми, що складається з незалежних ланцюгів, вузлів і 
загального (кінцевого) ланцюга, у яких проміжні ланки (елементи), що 
створюють стійкі причинно-наслідкові зв’язки, розглядаються як технічні 
причини -  посередники.

Безпосередня ж технічна причина пригоди, яка міститься у загальному 
(кінцевому) ланцюзі механізму, характеризується тим, що між нею та кінцевим 
елементом (подією) механізму причини-посередники відсутні. Відзначений 
момент враховано при формуванні даного висновку.

Змістом механізму залізнично-транспортної пригоди є зовнішні 
взаємодії механізму з оточуючими системами та внутрішні динамічні 
перетворення, яким підлягають транспортні ситуації, що охоплюють усю 
структуру механізму.

До транспортних ситуацій відносяться: безпечна транспортна ситуація 
(БТС); загроза (потенційна чи реальна) безпеці руху (ЗБР); небезпечна 
транспортна ситуація (НТС); катастрофічна транспортна ситуація 
(КТС) (рис. 3).

Рис. 3 -  Зміст, форма та умова спрацювання механізму залізнично-
транспортної пригоди

Безпечна транспортна ситуація (БТС) характеризується тим, що вона 
містить у собі потенційну ймовірність перетворення її у загрозу безпеці руху 
(ЗБР).

Загроза безпеці руху (ЗБР), яка передбачає будь-яку невідповідність 
фактичних дій учасників ЗТП вимогам нормативних документів, 
характеризується тим, що вона містить у собі ймовірність перетворення її у
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НТС.
Небезпечна транспортна ситуація характеризується тим, що при її 

виникненні механізм ЗТП може відмовити (не спрацювати), тобто НТС містить 
у собі ймовірність запобігання спрацювання механізму ЗТП.

Катастрофічна транспортна ситуація сукупність елементів (ланок) різних 
ланцюгів механізму, які об’єднані єдиною сутністю.

Розвиток та перетворення одних транспортних ситуацій у інші 
призводить або до спрацювання механізму, або до відмови його спрацювання 
(до запобігання ЗТП).

Для більш детального вивчення даного питання розглянемо приклад, в 
основу якого покладена реальна залізнично-транспортна пригода.

До чергової частини ЛВ на ст. А УМВС України на Південно-Західній 
залізниці XX.XX.XXXX телефоном від чергового по ст. Б надійшло 
повідомлення про те, що машиніст вантажного поїзда №ХХХХ по радіозв’язку 
повідомив, що на перегоні «Б -  В» ХХ км. П-Х поїздом травмовано людину.

На розгляд експертів були поставлені наступні питання:
1. Якими положеннями нормативних документів, що діють на 

залізничному транспорті України, повинні були керуватися члени 
локомотивної бригади, а саме: машиніст локомотива та помічник машиніста до 
наїзду, у момент наїзду та після наїзду рухомого складу?

2. Чи мала місце невідповідність дій машиніста локомотива ЧМЕ-3 
№ХХХХ та помічника машиніста вимогам нормативних документів, що діють 
на залізничному транспорті України, при веденні поїзда, який здійснив наїзд, 
якщо мала, то у чому саме полягає ця невідповідність?

3. Чи можливо було з технічної точки зору запобігти залізнично- 
транспортній пригоді?

З протоколів допиту локомотивної бригади було встановлено наступне.
«XX липня XXXX року о XX год. XX хв. згідно з маршрутним листом, я 

в ролі машиніста вище вказаного локомотива разом з вантажними вагонами 
відправився зі ст. Б до ст. В. Прямуючи в даному напрямку на XX км. близько 
біля ПК №X я побачив людину, яка прямувала по коліях та час від часу 
сходила, то в ліво то в право. Після того, як побачив людину я застосував 
сигнал високої гучності та почав зменшувати швидкість тепловоза. Проїхавши 
кілька десятків метрів я побачив, що дана людина була одягнена в навушники і 
поряд з ним бігла собака, побачивши це, я одразу почав застосовувати екстрене 
гальмування тепловоза ЧМЕ-3 XXXX. Під час екстреного гальмування 
тепловоз ще рухався і на всьому шляху гальмування я постійно застосовував 
сигнал гучності, дана людина знаходилася постійно спиною до рухомого 
локомотива, в результаті вищесказаного, тепловозом було відкинуло людину 
на узбіччя. Через декілька метрів після зіткнення тепловоз зупинився, де я

62



Вісник ОНДІСЕ Випуск 3' 2018

одразу сказав помічнику піти подивитися на людину, а сам залишився 
доповідати по радіозв'язку черговому по ст. Б та викликати мед працівників».

Також працівниками міліції при участі локомотивної бригади було 
проведено слідчий експеримент, в ході якого встановлено, що локомотивна 
бригада побачила потерпілого на відстані 359м., водночас машиніст почав 
подавати сповіщальні сигнали, але не застосовував пристрої екстреного 
гальмування. Коли до потерпілого залишався 131м., машиністом було 
застосовано екстрене гальмування (рис. 4).

1 - виявлення потерпілого

2 - застосування машиністом екстрене гальмування
3 - повна зупинка поїзда

Рис. 4 -  Розвиток залізнично-транспортної пригоди
В результаті проведених експертами за методикою [10.0.08] розрахунків 

було встановлено, що зупинний шлях даного поїзда склав 135м.
Це свідчить про те, що машиніст застосував екстрене гальмування в 

умовах катастрофічної транспортної ситуації. Інакше кажучи, в цей момент у 
машиніста не було технічної можливості запобігти даній залізнично - 
транспортній пригоді.

Провівши порівняння фактичних та нормативних дій членів 
локомотивної бригади, було встановлено наступне.

Дії членів локомотивної бригади не відповідали вимогам пункту 3.18.1, 
3.19.1 Регламенту [2] у частині забезпечення безпеки руху. Було виявлено 
невідповідність у тому, що, перебуваючи у зоні граничного ризику наїзду на 
потерпілого, локомотивна бригада не застосувала екстрене гальмування, і тим 
самим не використала можливість запобігти наїзду.

Умова можливості запобігання виникненню даної залізнично- 
транспортної пригоди виглядає наступним чином:

135 м < 359 м

Слід зазначити, що для встановлення фактичних дій членів 
локомотивної бригади та потерпілих, що зі свого боку дозволить визначити 
відповідність чи невідповідність цих дій вимогам нормативних документів, 
причину ЗТП, можливості її запобігання членами локомотивної бригади та
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іншими учасниками ЗТП, необхідна наявність ряду документів, а саме [3, 4]:
— швидкостемірної стрічки поїзда (оригінал або якісна копія) в добу 

настання ЗТП або касети електронного локомотивного швидкостеміра 
комплексного локомотивного пристрою безпеки (КЛУБ);

— довідки про забезпечення поїзда гальмами форми ВУ-45 -  для 
пасажирських та вантажних поїздів (для електропоїздів довідка ВУ-45 не 
надається, тому необхідна інформація про кількість вагонів у 
електропоїзді та тип гальмівних колодок);

— у випадку відмови гальм поїзда -  Акту їх контрольної перевірки;
— натурного листа поїзда форми ДУ-1 (для вантажних поїздів), форми 

ДУ-1Л (для пасажирських поїздів);
— поздовжнього профілю та плану ділянки колії, на якій сталася ЗТП, та 

інформації стосовно типу колії (безстикова чи ланкова);
— інформації стосовно встановленої швидкості руху на даній ділянці колії;
— інформації щодо видимості, яка встановлена при огляді місця події чи 

відтворенні обставин та обстановки ЗТП;
— метеорологічної довідки в добу із зазначенням погодних умов у час 

настання ЗТП;
— Протоколів, Актів, Свідчень, які відображають фактичні дії потерпілого 

та членів локомотивної бригади;
— у випадку, якщо дана ЗТП трапилась в межах залізничного переїзду, то 

окрім перелічених вище документів необхідно надати витяг з Технічного 
паспорта дистанції колії (форма АГУ-4) таблиця 15 стосовно видимості, 
яка відкривається машиністу при наближенні до переїзду, технічні 
характеристики переїзду. При наявності переїзної сигналізації вказати у 
якому стані вона перебувала;

— у випадку настання ЗТП у межах станції необхідно надати технічно- 
розпорядчий акт станції (ТРА).
Висновки. Дослідження випадку наїзду залізнично-транспортного 

засобу на перешкоду (людину) становить собою вирішення ряду питань 
стосовно відповідності дій членів локомотивної бригади та інших учасників 
ЗТП, встановлення безпосередньої причини виникнення ЗТП та можливості її 
запобігання. Для забезпечення повноти дослідження та об’єктивності 
висновків необхідно, щоб надана експерту інформація була достовірною. До 
такої інформації, наприклад, відноситься відстань від потерпілого до рухомого 
складу у момент, коли члени локомотивної бригади побачили потерпілого і 
машиніст застосував екстрене гальмування. Вона (відстань) повинна 
визначатись при проведенні слідчого експерименту щодо відтворення 
обстановки та обставин ЗТП, або на підставі свідчень членів локомотивної
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бригади, за умови наявності прив’язок до місцевості, що дозволить уникнути 
суб’єктивності показів.
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УДК 577.1
Матарикіна О. В., завідувач сектору 

молекулярно-генетичних досліджень відділу 
біологічних досліджень

Харківський науково-дослідний експертно- 
криміналістичний центр МВС України

СУДОВА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА: 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ

JUDICIAL MOLECULAR GENETIC EXPERTISE:

CURRENT QUESTIONS OF THE IDENTITY OF THE PERSONS

Анотація. У даній статті розглянуті актуальні питання з ідентифікації особи, проаналізована 
ефективність використання ДНК-аналізу для даної ідентифікації, запропонований список факторів при 
проведенні судових експертиз об'єктів біологічного походження на прикладі ситуації, яка виникла в 
політичному та соціально-економічному житті країни, а саме: злочинів проти життя, здоров'я громадян 
за період активних бойових дій.

Виявлена та обґрунтована необхідність проведення молекулярно-генетичної експертизи в тих 
випадках, коли відсутня можливість отримання ДНК-профілю зниклої особи.

Технологія генетичної ідентифікації надає можливість для перспектив у вирішенні цілого ряду 
спеціальних завдань в різноманітних біологічних науках, а також в сучасній криміналістиці.

Ідентифікаційний аналіз продовжує розвиватися як елемент комплексного криміналістичного 
знання, яке направлено на розслідування і розкриття тяжких злочинів.

Ключові слова: молекулярно-генетична експертиза, ідентифікація осіб, ДНК-аналіз, ДНК- 
профіль, біологічні науки.

Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальные вопросы идентификации лица, 
проанализирована эффективность использования ДНК-анализа для данной идентификации, предложен 
список факторов при проведении судебных экспертиз объектов биологического происхождения на 
примере ситуации, которая возникла в политической и социально-экономической жизни страны, а 
именно: преступлений против жизни, здоровья граждан за период активных боевых действий.

Выявлена и обоснована необходимость проведения молекулярно-генетической экспертизы в 
тех случаях, когда отсутствует возможность получения ДНК-профиля пропавшего лица.

Технология генетической идентификации предоставляет возможность для перспектив в 
решении целого ряда специальных задач в разнообразных биологических науках, а также в 
современной криминалистике.

Идентификационный анализ продолжает развиваться как элемент комплексного 
криминалистического знания, которое направлено на расследование и раскрытие тяжких 
преступлений.

Ключевые слова: молекулярно-генетическая экспертиза, идентификация лиц, ДНК-анализ, 
ДНК-профиль, биологические науки.

Abstract. This article is topical issues of personal identification are considered, the effectiveness of 
using DNA analysis for this identification is analyzed, a list o f factors is suggested for conducting forensic 
expertises of objects of biological origin on the example of a situation that has arisen in the political and 
socioeconomic life of the country, namely crimes against life , health of citizens during the period of active 
hostilities.

The necessity o f carrying out molecular genetic examination in those cases when there is no 
possibility o f obtaining the DNA profile o f the missing person is revealed and justified.

The technology of genetic identification provides an opportunity to realize the prospects in solving a 
number of special problems in a variety of biological sciences, as well as in modern criminalistics.

Identification analysis continues to evolve as an element of complex criminalistics knowledge, which 
is aimed at investigating and uncovering serious crimes.
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На сучасному етапі під впливом змін в політичному та соціально- 
економічному житті країни, а також внаслідок постійного військового 
протистояння в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, 
криміногенна ситуація в Україні має непрогнозований характер.

Спостерігаються періодичні збільшення кількості скоєних тяжких 
злочинів, а саме: злочинів проти життя, здоров’я та свободи громадян. Значні 
втрати серед захисників понесла держава за період активних бойових дій. Це 
особи, що зникли безвісти, були викрадені або захоплені у полон.

Необхідність розслідування тяжких злочинів, розшуку зниклих осіб та 
встановлення осіб загиблих, надає особливої актуальності такому напрямку 
експертної діяльності, як ідентифікація осіб із застосуванням молекулярно- 
генетичних методів дослідження (ДНК-аналізу). ДНК -  це біополімерна 
молекула, яка забезпечує зберігання, реалізацію та передачу генетичної 
інформації. Ефективність використання ДНК аналізу для ідентифікації осіб 
обумовлена низкою факторів:

1) ДНК кожної людини унікальна та залишається незмінною протягом 
всього життя;

2) ДНК дитини складається з рівних частин ДНК її батьків (за законами 
спадковості Менделя);

3) в ході дослідження отримується унікальний ДНК-профіль особи, 
який потім можна порівнювати з іншими профілями (невстановлених трупів, 
родичів безвісти зниклих, підозрюваних у скоєні злочину);

4) при отриманні позитивних результатів (порівняльних) дає високий 
ступінь ймовірності;

5) ДНК може бути виділена з вкрай малої кількості біологічного 
матеріалу (достатньо десяти клітин, що містять ядра);

6) на відміну від протеїнів, молекула ДНК в твердих тканинах, таких як 
кісткова та зубна, відрізняється стійкістю та більш тривалими термінами 
збереження, що дає можливість виділити та дослідити її через декілька 
десятків років після смерті людини.

При проведенні судових експертиз об’єктів біологічного походження 
вирішуються два основних завдання криміналістичної ідентифікації. Перше -  
ідентифікація особи за допомогою встановлення індивідуальної тотожності 
порівнювальних об’єктів. При цьому порівнюються властивості одного 
об’єкта (наприклад -  сліди крові невстановленої особи, вилучені при огляді 
місця події) з властивостями іншого об’єкту (наприклад, встановленої особи 
потерпілого або підозрюваного). Принцип тотожності відповідає тому, що 
описується в класичній криміналістичній ідентифікації. Друге -  це коли
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ідентифікація особи проводиться за допомогою встановлення біологічної 
спорідненості. Процес ототожнення має місце і в цьому випадку 
ідентифікується, ототожнюється носій генетичних властивостей, які 
обумовлені характером спорідненості [1, с. 1087].

Таким чином, генетична ідентифікація -  це дослідження генетичних 
властивостей біологічних об’єктів з метою вирішення питань про їх 
тотожність або біологічну спорідненість.

Об’єктами судової молекулярно-генетичної експертизи найчастіше 
виступають зразки крові та слини від живих осіб, а також зразки крові та 
тканин (у тому числі кісткова та зубна) від трупів. В залежності від того, який 
наявний біологічний матеріал для проведення ДНК-аналізу з метою подальшої 
ідентифікації, застосовуються прямий або порівняльний аналіз.

Прямий аналіз проводиться з метою встановлення генетичних ознак 
особи (наприклад, зниклої особи) з предметів її індивідуального користування 
(зубна щітка, станок для гоління, гребінець), або предметів натільного одягу 
(непрасована білизна). В подальшому отримані генетичні ознаки зниклої 
особи безпосередньо порівнюються на тотожність з генетичними ознаками 
невстановлених трупів. За умови впевненості приналежності предметів 
індивідуального користування зниклій особі та отримання якісного ДНК- 
профілю з них, пряма ідентифікація є найпереконливішою з високими 
показниками ймовірності [4, с. 15].

В тих випадках, коли відсутня можливість отримання ДНК-профілю 
зниклої особи, проводиться порівняльний аналіз. Термін «порівняльний» в 
даному випадку використовується в контексті порівняння з ДНК-профілями 
родичів зниклих осіб. Це більш складний, але більш поширений аналіз, який 
полягає в порівнянні генетичних ознак близьких родичів зниклої особи та 
генетичних ознак невстановлених трупів з метою встановлення біологічної 
спорідненості.

В ході проведення молекулярно-генетичних експертиз досліджується 
ядерна ДНК. Близькі біологічні родичі мають певну частку загальних 
генетичних ознак, встановлених при використанні аналізу ядерної ДНК. 
Частка генетичних ознак двох індивідуумів визначається ступенем 
спорідненості. У батьків та дітей п’ятдесят відсотків генетичних ознак, 
встановлених при використанні аналізу ядерної ДНК, є загальними, тому 
порівняння між прямими родичами надає найбільш переконливий результат. У 
онуків та їх бабусь та дідусів - в середньому одна чверть. Розподіл та 
комбінація успадкованих генетичних ознак у братів та сестер взагалі є різними 
(співпадає лише у однояйцевих близнюків), тому провести ідентифікацію 
особи за наявності генетичних ознак, встановлених при використанні методу 
аналізу ядерної ДНК брата або сестри, неможливо.

Випуск 3' 2018

68



В системі підрозділів експертної служби МВС України створено низку 
ДНК-лабораторій, обладнаних сучасною технікою, яка не поступається за 
своїми можливостями обладнанню лабораторій розвинутих країн Європи. 
Завдяки можливостям таких лабораторій стає можливим збільшувати 
автоматизований облік отриманих генетичних ознак для використання їх в 
подальшому порівнянні. При цьому, активно використовуються регіональні 
колекції обліку генетичних ознак людини, за рахунок яких регулярно 
поповнюється і центральна база -  Державний науково-дослідний експертно- 
криміналістичний центр МВС України.

Технологія генетичної ідентифікації, яка виникла на базі новітніх 
досягнень академічної біологічної науки, спочатку лише позначила 
перспективи, вказала нові можливості та шляхи вирішення цілого ряду 
спеціальних задач у різноманітних біологічних науках, а також в сучасній 
криміналістиці. Очевидно, що реалізація цих можливостей неминуче 
позначилась на подальших поглиблених розробках, модифікацій і адаптування 
методу в руслі кожного конкретного напрямку. Що стосується 
криміналістичних аспектів генетичної ідентифікації, то ідентифікаційний 
аналіз стрімко продовжує свій розвиток вже не тільки як галузь молекулярно- 
генетичних досліджень, але й як елемент комплексного криміналістичного 
знання, яке направлене на розслідування й розкриття тяжких злочинів.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОГО 

СЕРЕДОВИЩА МІСТ І ВІДТВОРЕННЯ ВТРАЧЕНИХ ПАМ'ЯТОК -  ОДНА З

УМОВ ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

LEGAL SUPPORT OF PRESERVING THE HISTORICAL ENVIRONMENT OF 

CITIES AND RECONSTRUCTION OF LOST OBJECTS OF CULTURAL 

HERITAGE AS ONE OF THE CONDITIONS OF CITIES’ STEADY

DEVELOPMENT

Анотація. У статті наведено інформацію щодо актуальності теми збереження пам'яток як 
умови сталого розвитку історичних міст, згадані основні законодавчі та нормативні документи у сфері 
охорони культурної спадщини, збереження традиційного характеру історичного середовища та 
відтворення втрачених пам'яток.

Аналіз пам'яткоохоронного законодавства, діючої нормативної бази і практики їх застосування 
в Україні дають підставу вважати за необхідне вдосконалити цю сферу регулювання з огляду на 
численні порушення діючих умов та обмежень у сфері містобудівної діяльності щодо територій з 
особливим статусом в історичних містах. Однією з важливих тем формування традиційного характеру 
історичного середовища є відтворення видатних втрачених об'єктів культурної спадщини з огляду на їх 
містоутворюючу роль на прикладі відтвореного у 1999-2010 роках Одеського кафедрального Спасо- 
Преображенського собору.

Ключові слова: пам'яткоохоронне законодавство, нормативна база, історичне середовище, 
відтворення втрачених пам'яток.

Аннотация. В статье приведена информация об актуальности темы сохранения памятников 
как условия устойчивого развития исторических городов, упомянутые основные законодательные и 
нормативные документы в области охраны культурного наследия, сохранения традиционного 
характера исторической среды и воссоздания утраченных памятников.

Анализ законодательства по охране памятников, действующей нормативной базы и практики 
их применения в Украине дают основание считать необходимым усовершенствование этой сферы 
регулирования, учитывая многочисленные нарушения действующих условий и ограничений в сфере 
градостроительной деятельности для территорий с особым статусом в исторических городах. Одной из 
важных тем формирования традиционного характера исторической среды является воссоздание 
выдающихся утраченных объектов культурного наследия с учетом их градообразующей роли на 
примере восстановленного в 1999-2010 годах Одесского кафедрального Спасо-Преображенского 
собора.

Ключевые слова: законодательства по охране памятников, нормативная база, историческая 
среда, воссоздание утраченных памятников.

Abstract. This article contains information about the importance of preserving the historical objects 
as a vital condition of a normal development of historical cities. The main legislative and regulatory 
documents in the fields of protecting of cultural heritage, preserving the traditional character and 
reconstructing of the lost objects are mentioned.

The analysis o f the legislation of preserving the objects of cultural heritage, the current regulations 
and practices of their implementation in Ukraine give grounds for considering importance of improving the 
regulations with the consideration of numerous violations of conditions and restrictions of urban planning of 
the cities with the status of historical sites.

One of the important topics of the formation of traditional historical character is the re-creation o f the
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lost objects of cultural heritage with the consideration o f their role in the city-forming, using as an example the 
reconstructed in 1999-2010 the Transfiguration Cathedral in Odessa.

Key words: legislation and regulations o f preserving the objects of cultural heritage, historical 
environment, the reconstruction of the lost objects.

Постановка проблеми. Збереження культурної спадщини для 
нинішнього і майбутніх поколінь є одним із пріоритетів для урядів і органів 
місцевого самоврядування по всьому світу. У Європейському союзі 2018 рік 
оголошено роком культурної спадщини. Міністерство культури України також 
ініціювало тему приєднання до заходів, що проводяться Європейськими 
країнами в рамках цього року і звернулося до Кабінету Міністрів з 
пропозицією оголосити й в Україні 2018 рік роком культурної спадщини. 
Разом з тим в Україні існує багато невирішених проблем в пам'яткоохоронній 
сфері як на рівні законодавства і нормативної бази, так і при їх реалізації на 
практиці. Це часто призводить до негативних наслідків в частині охорони 
історичної забудови, порушення її традиційного характеру, появи дисонуючих 
будівель і споруд. Вдосконаленню законодавчої та нормативної бази повинно 
передувати всебічне вивчення національного та міжнародного досвіду в цій 
сфері, аналіз негативних і позитивних прикладів формування традиційного 
характеру середовища історичних міст, при необхідності -  з відтворенням 
втрачених пам'яток.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Темі охорони об'єктів 
культурної спадщини, збереження історичного середовища і відтворення 
втрачених пам'яток присвячені міжнародні хартії [1, 2, 3, 4], конвенції [5], 
рекомендації [6], заходи Європейської комісії [7, 8], роботи В.В. Вечерського 
[9], Ю.Г. Лосицького [10], В.М. Мещерякова [11] та інших. Разом з тим 
повсякденна практика втручання в історичну забудову потребує відповідного 
моніторингу і аналізу, з метою своєчасного реагування та недопущення 
послідовного руйнування історичних міст України.

Виклад основного матеріалу. Історичні населені пункти є гордістю 
розвинутих країн, а ставлення до культурної спадщини показує 
цивілізованість держави. Крім гордості за свою країну, яку відчувають 
мешканці успішних історичних міст усього світу, вони реально відчувають 
економічні переваги дбайливого ставлення до історичного середовища у 
вигляді постійного розвитку туризму і пов'язаних з ним галузей економіки. 
Сталий розвиток багатьох міст світу заснований у великій мірі на успішній 
роботі величезної кількості громадян, зайнятих в цій сфері. Конкуренція 
історичних міст і боротьба за туристичні потоки стимулює органи місцевого 
самоврядування постійно вдосконалювати свою діяльність у сфері охорони 
культурної спадщини, розробляти комплексні програми та механізми для 
забезпечення кваліфікованого підвищення статусу історичних територій,
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ансамблів та збережених об'єктів культурної спадщини.
Зміст таких комплексних програми та механізми їх реалізації відповідно 

до вимог національного пам'яткоохоронного законодавства, міжнародно- 
правових актів і зобов'язань, взятих на себе державою Україна, в тому числі 
зобов'язань перед ЮНЕСКО, має бути пріоритетним для всіх суб'єктів -  від 
органів державної влади і місцевого самоврядування -  до кожного 
громадянина.

Міжнародний центр вивчення, збереження та відновлення культурних 
цінностей (ICCROM) опублікував інформацію про те, що 7 грудня 2017 року 
на Європейському культурному форумі в Мілані 2018 рік був офіційно 
оголошений Європейським Роком культурної спадщини [7]. У документах 
форуму сказано, що 2018 рік покликаний акцентувати увагу на багатстві 
культурної спадщини, її ролі у формуванні почуття загальної ідентичності і у 
майбутньому Європи. Крім того, культурна спадщина створює зростання і 
робочі місця в містах і регіонах і займає центральне місце в обмінах Європи з 
рештою світу. Близько 7,8 млн. робочих місць в ЄС пов'язані зі спадщиною 
(наприклад, в сфері туризму, виробництва та безпеки). У секторі культурної 
спадщини ЄС зайнято більше 300.000 чоловік, а 453 зареєстрованих об'єкта 
ЮНЕСКО роблять Європу регіоном, на який припадає майже половина 
світового списку всесвітньої спадщини.

Форум збігся з випуском нового огляду Європейської комісії по 
культурній спадщині та її ролі в сприйнятті європейців [8]. Відповідно до 
проведеного у вересні-жовтні 2017 року і опублікованого в грудні 2017 року 
огляду, 8 з 10 європейців вважають, що культурна спадщина не тільки 
важлива для них особисто, а й для їх спільноти, регіону, країни і 
Європейського союзу в цілому. Переважна більшість громадян пишається 
культурною спадщиною, незалежно від того, розташована вона в своєму 
регіоні або країні, або в іншій європейській країні. Понад 7 з 10 європейців 
також згодні з тим, що культурна спадщина може поліпшити якість життя. 
Дослідження також показує, що 9 з 10 вважають, що культурна спадщина має 
викладатися в школах. Три чверті європейців вважають, що держави-члени ЄС 
повинні виділяти більше ресурсів для захисту культурної спадщини.

Основні шість принципів охорони й реставрації нерухомих пам'яток 
вперше викладені в Афінській хартії 1931 року [1], ці фундаментальні 
принципи сприяли розвиткові широкого міжнародного руху, знайшли 
відображення в національних документах, діяльності ICOMOS та UNESCO, а 
також у створенні в 1960 році останньою ICCROM -  Міжнародного 
дослідницького центру зі збереження та реставрації культурних цінностей 
(Римський центр). У зв'язку з критичним осмисленням складності й 
різноманітності поточних проблем, принципи згаданої хартії неодноразово
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переглядалися. Основними документами, які були прийняті у наступні роки, 
були: Міжнародна хартія з охорони й реставрації нерухомих пам'яток і 
визначних місць (Венеціанська хартія), 1964 р. Венеція, II Міжнародний 
конгрес архітекторів і технічних спеціалістів у галузі нерухомих історичних 
пам'яток [2]; Міжнародна хартія про охорону історичних міст (Вашингтонська 
хартія) 1987 р. [3] Ризька хартія про автентичність та історичну реконструкцію 
культурної спадщини, 2000 р., Рига, регіональна конференція за участю 
делегацій Естонії, Латвії, Литви, Білорусі та України, спільно з колегами з 
ICCROM, Канади, США й Великобританії [4]; Конвенція про охорону 
всесвітньої культурної і природної спадщини, Генеральна конференція 
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, сімнадцята 
сесія, 1972 р. Париж [5]; Рекомендації щодо збереження і сучасна роль 
історичних ансамблів. Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з 
питань освіти науки і культури, дев'ятнадцята сесія, 1976 р. Найробі [6].

Законодавчо-нормативна база України щодо збереження традиційного 
характеру історичного середовища існує, але є недосконалою і перебуває на 
стадії активного реформування. Діючий профільний Закон України «Про 
охорону культурної спадщини» (2000, зі змінами) спрямований на 
адміністративне регулювання збереження та використання пам'яток та 
територій з особливим статусом, але не містить положень щодо відтворення 
втрачених пам'яток. На зміну цьому закону Міністерство культури України за 
останні роки підготувало вже декілька редакцій нового закону, які активно 
обговорювалися у професійних колах, але мали багато суттєвих зауважень та 
не знайшли підтримки.

Державні будівельні норми (ДБН) України містять окремі положення, 
які спрямовані на захист історичної забудови. ДБН 360-92** «Планування і 
забудова міських і сільських поселень», містить розділ «Охорона історичного 
середовища, пам'яток історії та культури» із загальними напрямами можливої 
діяльності з урахуванням категорії цінності території. ДБН Б.2.2-3:2012 
«Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» 
має визначення понять історичних ареалів, заповідних територій, комплексних 
зон охорони, охоронних зон окремих об'єктів, зон регулювання забудови 
тощо. ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на 
державному та регіональному рівнях» містить вимоги фіксації меж територій, 
які мають планувальні обмеження, наприклад нерухомі об'єкти культурної 
спадщини, землі історико-культурного призначення. Формування відповідної 
документації регламентує також ДБН Б.2.2-2008 «Склад, зміст, порядок 
розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації 
щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток 
архітектури та містобудування». У 2017 році введений в дію ДБН А.2.2-14-
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2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам'яток 
архітектури та містобудування», який не розрахований для використання при 
розробці документації щодо відтворення втрачених об'єктів культурної 
спадщини, але певною мірою містить терміни та визначення понять, які 
можливо використати при формуванні науково-проектної документації щодо 
відтворення втрачених пам'яток.

Таким чином, вітчизняне законодавство та державні будівельні норми 
не містять вимог щодо відтворення видатних втрачених об'єктів культурної 
спадщини, що дозволяє повноцінно формувати традиційний характер 
історичного середовища вулиці, площі, ансамблю, ядра історичного центру, 
історичного ареалу та інших територій з особливим статусом.

За інформацією В.В. Вечерського, у 1994 році Мїнїстерство культури 
України провело науково-практичний семїнар "Відтворення втрачених 
пам'яток: їсторичний i правовий аспекти", за результатами якого було вперше 
на офіційному рівні ухвалено "Методичні рекомендації з відтворення 
втрачених пам'яток" [9, С. 33]. У них, зокрема, було зазначено, що 
«відродження знищених пам'яток -  це не інтелігентська забаганка, а нагальна 
суспільна потреба, бо українська духовна спадщина у ХХ столітті зазнала 
безпрецендентного винищення. Водночас, при натурному повномасштабному 
відтворенні зруйнованих архітектурних витворів виникають проблеми, що 
ставлять цю діяльність на межу, за якою розпочинається фальсифікація 
культурних цінностей. Тож у загальному випадку відтворені об'єкти не 
можуть визнаватися повновартісними пам'ятками історії та культури, а 
набувають значення лише символів певних історичних епох. Стосовно 
відтворення втрачених старовинних споруд не може бути універсальних чи 
догматичних засад, придатних на всі випадки. У кожному випадку питання 
слід розв'язувати з урахуванням всіх аспектів конкретної ситуації, а саме: 
історико-культурного значення, містобудівної доцільності, документальності 
та композиційної узгодженості з довкіллям. Неприпустимим вважається 
натурне повномасштабне відтворення втрачених унікальних пам'яток 
архітектури в первісному вигляді або ж на підставі гіпотез і аналогій». У 
Венеційській хартії 1964 року зазначено: "Реставрація припиняється там, де 
розпочинається гіпотеза" [2].

На державному рівні тема відтворення втрачених пам'яток була 
офіційно проголошена президентом Л.Д. Кучмою, який підписав Указ від 9 
грудня 1995 року № 1138/95 «Про заходи щодо відтворення видатних пам'яток 
історії та культури». Цим Указом створено Комісію з питань відтворення 
видатних пам'яток історії та культури при Президентові України, яку очолив 
академік НАН України Петро Тронько. На виконання Указу 23 квітня 1999 
року постановою Кабінету Міністрів України № 700 була затверджена
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«Програма відтворення видатних втрачених пам'яток історії та культури 
України», яка містила перелік втрачених об'єктів, що підлягають відтворенню, 
а також "Порядок розробки, погодження та затвердження проектної 
документації на відтворення втрачених пам'яток архітектурної спадщини" 
(затверджено наказом Держбуду України від 22 квітня 1998 року № 86, зі 
змінами від 28 квітня 2000 р. № 89) який діяв до 2007 року.

Відповідно до цієї Програми різноманітність історико-культурних 
регіонів України зумовила особливості формування Переліку видатних 
пам'яток історії та культури, які передбачалося відтворити. Видатною 
пам'яткою історії та культури міг бути визнаний об'єкт, який відповідає 
принаймні одному з таких критеріїв:

- здійснював значний вплив на розвиток культури, архітектури, 
містобудування, мистецтва впродовж тривалого історичного періоду;

- був безпосередньо пов'язаний з історичними подіями, розвитком ідей, 
видатними особами, які мали значний вплив на хід національної історії, 
розвиток культури і мистецтва;

- представляє шедевр творчого генія, став етапним твором видатних 
архітекторів чи художників;

- був унікальним твором зниклої культури чи мистецького стилю.
Відповідність кожного об'єкта цим критеріям оцінювалася

спеціалізованими науковими радами і була підставою для включення до 
Програми. Критеріями для відтворення видатних втрачених пам'яток історії та 
культури є:

- знищення в результаті акту вандалізму, воєнних дій, стихійних лих, 
пожежі або інших причин руйнівного характеру;

- необхідність відтворення цілісності історичного ансамблю 
(комплексу);

- забезпеченість втраченого об'єкта архівною фіксаційною
документацією, необхідною для відтворення (описи, обміри, проектні та 
виконавчі креслення, гравюри, малюнки, фото, макети).

Для визначення можливості відтворення об'єкта мінімально необхідний 
набір фіксаційної документації повинен включати:

- креслення плану і двох фасадів;
- натурну фото-фіксацію -  три фотографії загального вигляду з різних 

точок і фотографії фрагментів або деталей.
Фіксаційною документацією не можуть бути натурні фотографії об'єкта 

без креслень. Рішення про достатність документації для відтворення об'єкта 
приймається в кожному конкретному випадку спеціалізованою науковою 
радою.

Відтворення об'єкта при відсутності архівної документації та натурних
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досліджень на підставі тільки наукової реконструкції не допускається.
Об'єкт повинен відтворюватися, як правило, на його історичному місці, 

зафіксованому обмірами або збереженими автентичними фрагментами 
фундаментів. Відтворення об'єкта на іншому місці, в разі забудови його 
історичної території, допускається у виняткових випадках.

Для фінансового забезпечення відтворення видатних пам'яток історії та 
культури у встановленому законодавством порядку залучаються кошти 
державного та місцевих бюджетів, юридичних і фізичних осіб, благодійні 
внески і пожертвування Всеукраїнського фонду відтворення видатних 
пам'яток історико-архітектурної спадщини імені О. Гончара, його відділень та 
представництв.

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування 
можуть знаходити інші джерела фінансування відповідно до законодавства 
України. Відтворення містобудівних комплексів і ансамблів проводиться, як 
правило, за кошти інвесторів.

Постанова Кабінету Міністрів України № 700 від 23 квітня 1999 року 
«Програма відтворення видатних втрачених пам'яток історії та культури 
України» діяла до 21 березня 2007 року, коли Кабінет Міністрів України 
прийняв постанову від № 543 (543-2007-п) «Про визнання такими, що 
втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України з питань відтворення 
видатних пам'яток історії та культури», пунктом 2 якої дав доручення 
Міністерству культури і туризму України та Міністерству регіонального 
розвитку та будівництва України розробити «Порядок відтворення визначних 
об'єктів архітектурно-містобудівної спадщини». Такий документ був 
розроблений і спільним наказом двох міністерств від 05.11.2007 № 69/299 
введений в дію (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 листопада 
2007 за № 1315/14582). Цей документ єдиний, який регламентує в Україні 
процедуру відтворення втрачених пам'яток починаючи з 2007 року.

Міністерство культури України на даний час є центральним органом 
виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, який формує і 
реалізує політику держави у цьому напрямку. Ведучу роль у формуванні 
законодавчої та нормативно-правової бази тривалий час мали: Спеціальний 
науково-реставраційний проектний інститут «Укрпроектреставрація», ЗАТ (м. 
Київ); Державне підприємство Український регіональний спеціалізований 
науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація», (м. Львів); 
НДІ пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України; Науково- 
дослідний інститут теорії та історії архітектури та містобудування 
(НДІТІАМ); Центр пам’яткознавства НАН України; Українське товариство 
охорони пам'яток історії та культури (УТОПІК) та інші.

В якості методологічної бази у сфері охорони культурної спадщини
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було використано Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної 
спадщини (ратифікована Верховною Радою Української РСР, 1988) [4] та інші 
матеріали міжнародних інституцій: настанови, меморандуми і постанови; 
соціологічні дослідження; текстові та графічні матеріали; інші доступні 
документи за відповідною тематикою, що оприлюднені на профільних 
офіційних сайтах.

Існуюче законодавство, в тому числі у сфері охорони культурної 
спадщини, та діючи державні будівельні норми не є перешкодою для 
будівництва великої кількості явно дисонуючих об'єктів на територіях з 
особливим статусом в історичних містах України. Відсутність політичної волі 
керівництва держави та недосконалість державної законодавчо-нормативної 
бази щодо збереження традиційного характеру історичного середовища і 
відтворення втрачених пам'яток погіршує потенційні можливості розвитку 
туристичної привабливості України і, відповідно, зменшує надходження 
коштів в бюджети всіх рівнів.

Доповнення законодавства України і державних будівельних норм 
відповідними положеннями, в тому числі щодо відтворення видатних 
втрачених об'єктів культурної спадщини з метою повернення традиційного 
характеру середовища історичним містам, дозволило би забезпечити сталий 
розвиток туристичної галузі на підставі своєрідності національних і 
регіональних особливостей, культурного і ландшафтного контексту, зручності, 
комфортності та естетичної привабливості історичного середовища.

Доцільність або недоцільність відтворення видатних втрачених об'єктів 
культурної спадщини обговорюється фахівцями вже декілька десятиліть і 
часто має протилежні погляди -  від повного заперечення до повної підтримки. 
З одного боку -  копія не може замінити автентичної пам'ятки, з другого -  
неможливо повноцінно сформувати традиційний характер історичного 
середовища містобудівного ансамблю без відтворення втрачених пам'яток, як 
його елементів.

Архітектор Ю.Г. Лосицький в статті «До питання відтворення 
втрачених пам’яток архітектури» [10] узагальнив різноманітні погляди і 
приклади відтворення, в тому числі питання -  наскільки копія споруди може 
компенсувати втрату оригіналу: «Роль копії в мистецтві і культурі величезна, 
хоча досить низько оцінена і тому мало вивчена. Саме завдяки копіям 
збереглося досить багато шедеврів мистецтва, наприклад, значна частина 
втраченої в оригіналі давньогрецької скульптури дійшла до нас завдяки 
римським копіям і людство зберегло в такий спосіб величезні духовні 
цінності. З одного боку, досконалу копію не можуть відрізнити від оригіналу 
досвідчені експерти, тоді в чому різниця між копією й оригіналом, як твором 
мистецтва? З іншого боку, найдосконаліша копія твору втрачає цінність, у
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всякому разі грошову, як тільки виявляється, що це копія. Теоретичне 
осмислення проблеми копіювання (відтворення) архітектурних шедеврів 
знаходиться в компетенції реставраційної науки, за недовгу історію якої 
погляди на те, що і як потрібно реставрувати, швидко змінювалися від 
стилістично цілісних реставрацій до переконання, що єдиним методом 
реставрації є анастилоз... Підходячи з цієї точки зору до оцінки архітектурних 
шедеврів минулого, стає цілком зрозуміло, чому суспільство прагне 
відтворити Старе място і королівський палац у Варшаві -  вони є творами 
мистецтва і духовної культури Польщі нітрохи не нижчими і не менш 
вартісними для суспільства, ніж музика Шопена або вірші Міцкевича. В 
культурі кожного суспільства є певне коло творів архітектурного мистецтва, 
художня цінність яких значно вища за цінність їх, як пам'яток матеріальної 
культури».

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 318 
затверджений Порядок визначення меж та режимів використання історичних 
ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території 
історичних ареалів населених місць:

1. Історичні ареали визначаються тільки в населених місцях, що 
занесені до Списку історичних населених місць України, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України.

2. Історичний ареал охоплює історично сформовану частину населеного 
місця, що зберегла старовинний вигляд, розпланування і характер забудови.

3. Режими використання історичних ареалів визначаються їх історико- 
культурним потенціалом (кількістю, видами, типами і категоріями об'єктів 
культурної спадщини, загальною містобудівною структурою, наявністю чи 
відсутністю заповідників, а також установленими зонами охорони пам'яток).

4. Відповідальними за визначення меж і режимів використання 
історичних ареалів є Мінкультури та уповноважені ним органи охорони 
культурної спадщини.

5. Межі історичних ареалів визначаються спеціальною науково- 
проектною документацією під час розроблення історико-архітектурних 
опорних планів цих населених місць.

6. Історичний ареал - це найбільш освоєна в минулому і добре 
збережена частина території населеного місця, що відрізняється традиційним 
характером середовища і значною кількістю об'єктів культурної спадщини від 
інших, менш освоєних або погано збережених частин населеного місця.

Межі історичних ареалів слід проводити вздовж розпланувальних і 
природних рубежів, що відокремлюють історичний ареал від решти міських 
територій, і визначати історико-архітектурним опорним планом населеного 
місця. Історико-архітектурні опорні плани розробляються на основі
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комплексних досліджень усієї території історичного населеного місця та його 
найближчого оточення.

Відповідно до змін до цього Порядку 2018 року, проектна документація 
на нове будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт (крім 
реконструкції та капітального ремонту квартир чи окремих приміщень, які 
здійснюються без зміни об’ємно-просторових характеристик) у межах 
історичних ареалів населених місць розробляється з урахуванням вимог 
затвердженого в установленому законом порядку історико-архітектурного 
опорного плану. У разі незатвердження історико-архітектурного опорного 
плану населеного місця, що внесене до Списку історичних населених місць 
України, документація на нове будівництво, реконструкцію та капітальний 
ремонт у межах історичного ареалу розробляється з урахуванням вимог 
історико-містобудівного обґрунтування, порядок розроблення якого 
визначається наказом Мінкультури та Мінрегіону.

Відповідно до законодавства та діючих нормативних документів у 
складі генеральних планів історичних населених місць обов’язково повинен 
бути спеціальний розділ -  історико-архітектурний опорний план. Без цього 
розділу проект генерального плану не розглядається органами державної 
експертизи та не може бути затверджений у встановленому порядку.

На території Одеської області під охороною держави знаходиться 
близько чотирьох з половиною тисяч об’єктів культурної спадщини 
(архітектури і містобудування, історії, монументального мистецтва, 
археології), з яких 87 -  пам’ятки національного значення, інші -  місцевого. Є 
один об’єкт ЮНЕСКО -  південний пункт Дуги Струве в селі Стара Некрасівка 
Ізмаїльського району. Ядро історичного центру Одеси у 2009 році внесено до 
попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

12 населених місць області включені у список історичних населених 
місць України, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 
липня 2001 року № 878 (Одеса, Ананьїв, Балта, Білгород-Дністровський, 
Болград, Велика Михайлівка, Ізмаїл, Кілія, Вилкове, Кодима, Овідіополь, 
Рені). У двох з них (Одеса та Ізмаїл) розроблені історико-архітектурні опорні 
плани, що визначають межі історичних ареалів з відповідними архітектурними 
та містобудівними обмеженнями. Разом з тим слід відмітити, що ІАОП Одеси 
був погоджений та затверджений у встановленому порядку в 2008 році і у 
2015 році увійшов як складова частина до генерального плану міста. ІАОП 
Ізмаїлу, затверджений Міністерством культури Україні в 2009 році, не був 
погоджений Ізмаїльською міською радою та не увійшов до складу 
генерального плану міста до теперішнього часу.

Згідно науково-проектної документації «Історико-архітектурний 
опорний план. Проект зон охорони. Визначення меж історичних ареалів м
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Одеси », затвердженої наказом Міністерства культури і туризму України від 
20.06.2008 № 728/0 / 16-08, в місті Одесі визначені два історичні ареали - 
Центральний історичний ареал і історичний ареал « Французький бульвар ». 
Документацією визначені також комплексна охоронна зона історичного 
центру міста, охоронні зони окремих груп пам'яток, зони охорони 
археологічного культурного шару, зони регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту. Ця науково-проектна документація увійшла як 
складова частина до затвердженого Одеською міською радою у 2015 році 
генерального плану міста.

Слід відзначити, що у пам'яткоохоронному законодавстві України 
відсутнє таке поняття, як комплексна охоронна зона, є лише охоронні зони 
окремих пам'яток. Застосування в офіційній містобудівний документації 
відсутнього у законодавстві терміну може викликати проблеми і суперечності 
в разі розгляду цього питання у судовій справі.

Затвердженими режимами використання історичних ареалів м. Одеса 
передбачені, зокрема, збереження традиційного характеру історичного 
середовища та обмеження щодо максимально допустимих висотних 
параметрів для нових об’єктів будівництва. На жаль зазначені обмеження, що 
запровадженні з метою збереження комфортного містобудівного середовища 
Одеси, а також недопущення його спотворення новими багатоповерховими 
об’єктами, ігноруються проектувальниками і забудовниками в найбільш 
цінних історичних частинах міста.

Загрозою збереження традиційного характеру історичного середовища 
міста Одеси є хаотична багатоповерхова забудова її центральної частини. 
Найбільш негативний суспільний резонанс отримали факти підготовки робіт 
та зведення багатоповерхових житлових комплексів по вул. Бєлінського, 16, 
Асташкіна, 29, Великій Арнаутській, 26-30, Великій Арнаутській, 23/1 та 
Осіпова, 40.

Центральним органом охорони культурної спадщини є Міністерство 
культури України. В Одесі є два органи охорони -  міське та обласне 
управління. Повноваження цих структур визначені 5 і 6 статтями чинного 
Закону України «Про охорону культурної спадщини». Міське управління у 
відповідності до профільного закону має повноваження готувати висновки 
щодо проектів робіт на пам'ятках місцевого значення і для об'єктів, 
розташованих на території історичних ареалів Одеси, за винятком пам'яток 
національного значення. Обласне управління розглядає, погоджує 
документацію і дає дозвіл на виконання робіт на пам'ятках місцевого значення 
та в їх зонах охорони. Центральний орган уповноважений контролювати, 
розглядати, погоджувати документацію і давати дозвіл на роботи на пам'ятках 
національного значення, в їх зонах охорони і на території історичних ареалів.
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Відповідно до частини третьої статті 32 в редакції Закону N 2245-IV 
(2245-15) на охоронюваних археологічних територіях, у межах зон охорони 
пам'яток, історичних ареалів населених місць, занесених до Списку 
історичних населених місць України, забороняються містобудівні, 
архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, 
земляні роботи без дозволу відповідного органу охорони культурної 
спадщини. Положення цих та інших статей закону в більшості випадків не 
виконуються на практиці, в першу чергу це стосується вимог до режиму 
використання територій історичних ареалів. Також відсутні дійові механізми 
контролю та покарання за порушення вимог законодавства у сфері охорони 
культурної спадщини.

Мій особистий досвід, як керівника творчого колективу 
проектувальників відтвореного у 1999-2010 роках Одеського кафедрального 
Спасо-Преображенського собору (рис. 1), викладений у монографії [11], яка 
може бути використана в тому числі щодо надання практичних рекомендацій 
для проектувальників інших відтворюваних об'єктів в частині об'ємно- 
просторового, архітектурно-планувального, конструктивного, інженерно- 
технічного і художньо-декоративного рішень та авторського нагляду.

Вісник ОНДІСЕ Випуск 3' 2018

Рис.1. Відтворений собор у структурі забудови історичного центру Одеси.
Ф от о О. К уцького

Висновки. Законодавство та нормативна база України у сфері охорони 
культурної спадщини потребують вдосконалення, особливо в частині
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формування традиційного характеру середовища в історичних місцях та 
відтворення втрачених об'єктів у структурі містобудівних ансамблів. Процес 
формування ідеології відтворення втрачених пам'яток не завершено, кожний 
такий випадок є унікальний і потребує індивідуального підходу.

Вдосконалення законодавства та базової нормативно-правової 
документації, за наявності політичної волі керівництва держави і органів 
місцевого самоврядування, дозволить зберегти унікальну історико-культурну 
спадщину України для нинішнього та майбутнього поколінь, а також 
сприятиме розвитку туризму і пов'язаних з ним галузей економіки, що 
забезпечить сталий розвиток історичних місць.
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КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ НАУКОВОГО ТВОРУ ЯК ОБ’ЄКТА СУДОВОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ У СФЕРІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

QUALIFYING SIGNS OF A SCIENTIFIC WORK AS AN OBJECT OF FORENSIC 

EXAMINATION IN THE FIELD OF COPYRIGHT

Анотація. Публікація присвячена проблемам теорії та практики ідентифікації літературних 
творів наукового характеру як об’єктів інтелектуальної власності та розвиває положення «Методики 
проведення експертних досліджень літературних творів наукового характеру (VII. 1.1 -2017/2)», 
підготованої НДЦСЕ з питань інтелектуальної власності під керівництвом автора цієї публікації.

Обґрунтовано висновок про те, що для того, щоб результат інтелектуальної діяльності людини 
був віднесений до «галузі науки», за своєю сутністю (походженням) та змістом він має відповідати 
наступним критеріям: 1) бути одержаним в результаті цілеспрямованої наукової або науково-технічної 
діяльності, у формах, визначених чинним законодавством (науково-дослідні, дослідно- 
конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, 
виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, 
спрямовані на отримання наукового результату); 2) мати науковий результат - нові та оригінальні 
знання про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, а також їх взаємозв’язок, ціннісні 
характеристики etc, одержані в процесі фундаментальних або прикладних наукових досліджень; 3) 
бути відображеним у будь-якій матеріальній формі, на будь-якому матеріальному носії (у тому числі й 
на електронно-цифрових носіях), існувати об’єктивно - у формі звіту, наукової праці, наукової 
доповіді, наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 
наукової статті, наукового відкриття.

Досліджено, узагальнено та систематизовано кваліфікуючі ознаки літературних творів 
наукового характеру. Наведено характеристику ключових, найбільш значущих із цих ознак.

Ключові слова: об’єкт інтелектуальної власності, авторське право, літературний твір 
наукового характеру, науковий твір, кваліфікуючі ознаки наукового твору.

Аннотация. Публикация посвящена проблемам теории и практики идентификации 
литературных произведений научного характера как объектов интеллектуальной собственности и 
развивает положения «Методики проведения экспертных исследований литературных произведений 
научного характера (VTL1.1-2017/2)», подготовленной НИЦСЭ по вопросам интеллектуальной 
собственности под руководством автора этой публикации.

Обоснован вывод о том, что для того, чтобы результат интеллектуальной деятельности 
человека был отнесен к «области науки», по своей сути (происхождению) и содержанию он должен 
соответствовать следующим критериям: 1) быть полученным в результате целенаправленной научной 
или научно-технической деятельности, в формах, определенных действующим законодательством 
(научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, технологические, 
поисковые и проектно-изыскательские работы, изготовление опытных образцов или партий научно - 
технической продукции, а также другие работы, направленные на получение научного результата) 2) 
иметь научный результат - новые и оригинальные знания о закономерностях развития природы, 
общества, человека, а также их взаимосвязь, ценностные характеристики etc, полученные в процессе 
фундаментальных или прикладных научных исследований; 3) быть отраженным в любой материальной 
форме, в любом материальном носителе (в том числе и на электронно-цифровых носителях), 
существовать объективно - в форме отчета, научной работы, научного доклада, научного сообщения о
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научно исследовательской работе, монографического исследования, научной статьи, научного 
открытия.

Доказаны, обобщены и систематизированы квалифицирующие признаки литературных 
произведений научного характера. Приведена характеристика ключевых, наиболее важных из этих 
признаков.

Ключевые слова: объект интеллектуальной собственности, авторское право, литературное 
произведение научного характера, научное произведение, квалифицирующие признаки научного 
произведения.

Abstract. This publication is devoted to the problems o f the theory and practice of identification of 
literary works o f a scientific nature as objects of intellectual property and develops the position "Methods of 
carrying out expert researches of literary works of a scientific nature (VII.1.1-2017 / 2)" prepared by Research 
Center for Forensic Examination on Intellectual Property issues under the direction o f the author of this 
publications.

It is substantiated that in order for the result of human intellectual activity to be attributed to the 
"branch o f science", by its essence and the content, it must meet the following criteria: 1) to be obtained as a 
result o f purposeful scientific or scientific and technical activity, in the forms determined by the current 
legislation (research, developmental, design, technological, search and design work, production of prototype 
samples or scientific and technological products, as well as other works aimed at obtaining a scientific result); 
2) to have a scientific result - new and original knowledge about the laws o f the development of nature, 
society, man, as well as their interconnection, value characteristics etc, obtained in the process of fundamental 
or applied scientific research; 3) be displayed in any material form, on any material medium (including on the 
electronic digital carriers), to exist objectively - in the form of a report, a scientific paper, a scientific report, a 
scientific report on science -research work, monographic research, scientific article, scientific discovery.

The qualifying features o f literary works of a scientific character are investigated, generalized and 
systematized. The characteristics of key, most significant of these features are presented.

Key words: intellectual property object, copyright law, literary work of a scientific nature, scientific 
work, qualifying attributes of a scientific work.
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Постановка проблеми. Нині літературні твори наукового характеру 
отримали не лише своє якісне, а й кількісне зростання як в Україні, так і за 
кордоном. Численність тільки дисертаційних досліджень на здобуття доктора 
та кандидата наук в Україні сягає біля 8,5 тис. на рік (2016-2017 рр.) Хоча, ці 
дані є не точними, оскільки на сайті профільного міністерства на разі відсутня 
офіційна інформація про кількість дисертацій, захищених в Україні за 1991
2018 роки. Але, зростання кількості наукових творів є очевидним.

Цьому, на нашу думку, сприяють такі чинники, як: а) збільшення знань 
про природу, людину та Всесвіт; б) невпинне збільшення кількості інформації 
та полегшення доступу до інформації через глобальну мережу Інтернет; в) 
спрощення та здешевлення процесів видання та поширення наукових творів. І, 
звичайно ж, престижність у суспільстві наукових ступенів і вчених звань.

Останній чинник, з одного боку, стимулює розвиток науки, а з іншого 
сприяє зростанню квазінаукової продукції. Остання тенденція не є новою, чи 
притаманною виключно Україні. Так, свого часу відомий український 
правозахисник-дисидент В. Стус (1938-1985 рр.) писав: «Люди ведуть 
паразитарне існування -  на науці, що є тільки guasi. Вони набралися фраз, як 
бліх, вигадують проблеми, категорії, тенденції, цитують чуже, обсмоктують 
чуже, а чи чують себе кастратами духовними? Що їм відміряно? Що -  
покладено їм? Ніц. Смерть, спостигла їх іще до народження» [1, с. 30]. На 
жаль, кількість таких «мертвих» наукових творів збільшується разом із 
збільшенням кількості наукових творів в цілому.

На сьогодні запобігання неправомірних запозичень у наукових творах -
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важлива задача для України. Так, у Законі України «Про вищу освіту» 
унормовано категорію «академічний плагіат» та негативні наслідки його 
виявлення при атестації здобувачів вищої освіти (ст. 6) [9]. Цей Закон також 
зобов’язав університети «вживати заходів, у тому числі шляхом 
запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та 
виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково- 
педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та 
притягнення їх до дисциплінарної відповідальності» (ст. 32) [9].

У 2017 році Уряд України затвердив Положення про Національний 
репозитарій академічних текстів, ресурси якого, після його створення, мають 
стати «допоміжними засобами для експертизи академічних текстів на плагіат». 
Але і в 2018 році відповідна робота іще триває та є далекою від завершення. 
Множиться кількість програмних продуктів, які рекламують себе як 
достовірні засоби «виявлення плагіату». Громадські організації самотужки 
«виявляють плагіат» у дисертаціях і інших наукових творах посадових осіб 
державної влади та місцевого самоврядування та політиків.

Але, усі ці важливі публічні заходи (не рідко -  політизовані) не можуть 
підмінити собою фахову судову експертизу літературних творів наукового 
характеру. В Україні її здійснюють судові експерти, атестовані в 
установленому законодавством порядку за спеціальністю 13.1.1 -
«Дослідження, пов’язані з літературними, художніми творами, та інші». Нині 
їх кількість становить 46 судових експертів.

У Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань 
інтелектуальної власності Міністерства юстиції України було проведено 
значну кількість відповідних експертиз і експертних досліджень. Результати 
відповідних експертиз і експертних досліджень дозволяють встановити не 
лише факти неправомірного чи правомірного використання наукових творів, а 
й вирішити низку інших, не менш важливих завдань. Результати судової 
експертизи літературних творів наукового характеру використовуються в 
Україні: 1) судами; 2) органами досудового слідства (плагіат в НДР, 
виконаних за кошти Державного бюджету); 3) фізичними особами -  авторами 
і співавторами наукових творів; 4) юридичними особами, у тому числі й 
університетами, видавництвами, редколегіями та ін.; 5) громадськими 
організаціями, у тому числі й міжнародними NGO.

На виконання чинного законодавства та на основі емпіричного досвіду, 
Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної 
власності Міністерства юстиції України у 2016-2017 рр. було розроблено 
«Методику проведення експертних досліджень літературних творів наукового 
характеру (VII.1.1-2017/2)» [5]. Одним із завдань цієї Методики стало 
визначення сутності та змісту категорії «літературний твір наукового 
характеру» та виявлення ознак такого наукового твору. Це, на наш погляд, 
дозволить ідентифікувати науковий твір, відрізнивши його від інших, 
споріднених, але не тотожних об’єктів інтелектуальної власності.

Щодо самої категорії «літературний твір наукового характеру», яка на 
сьогодні стала загальновживаною в юридичній науці та судово-експертній 
практиці, зазначимо наступне. На сьогодні в Україні поза межами дискусії
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залишається той факт, що результати і досягнення науки можуть бути 
виражені у літературній формі - шляхом їх запису чи опису, отже результати 
наукових пошуків можуть бути реалізовані в формі науково-літературного 
твору [7, с. 35].

Оскільки літературний твір прийнято розуміти в широкому значенні, як 
оригінальний письмовий твір художнього, публіцистичного і прикладного 
характеру [8, c. 126], закономірно вважати науковий літературний твір 
різновидом літературного твору. Адже більшості науковим творам (наукові 
статті, монографії, дисертації та ін.) загалом притаманна форма, яка є 
традиційною й для літературних творів. Хоча, науковий твір має ознаки, які 
вирізняють його із поміж інших літературних творів, про що йдеться далі.

«Великий енциклопедичний юридичний словник» визначає науку як 
«сферу людської діяльності, функцією якої є вироблення і теоретична 
систематизація об’єктивних знань про дійсність. Вона також є однією з форм 
суспільної свідомості, складовою духовної культури суспільства. Термін 
застосовується, крім того, для окремих галузей науки» [2, с. 501-502].

Таким чином, наука - це цілеспрямована інтелектуальна діяльність 
науковця чи групи учених щодо дослідження закономірностей розвитку 
природи, людини, суспільства та держави, результати якої втілюються в ідеях, 
концепціях, теоріях, доктринах, ученнях та реалізовуються як нові знання для 
забезпечення соціального прогресу.

Основні категорії наукової діяльності на сьогодні унормовані у ст. 1 
Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 26 листопада 
2015 р. Наведемо ключові, найбільш важливі із них, які важливо, як на наш 
погляд, знати судовому експерту, який здійснює дослідження літературних 
творів наукового характеру.

«...наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована 
на одержання і використання нових знань. Основними її формами є 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження;

науково-технічна діяльність - інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання і використання нових знань у всіх галузях техніки і 
технологій. Її основними формами (видами) є науково-дослідні, дослідно- 
конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та 
проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій 
науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням 
наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

науково-організаційна діяльність - діяльність, що спрямована на 
методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково- 
технічної та науково-педагогічної діяльності;

фундаментальні наукові дослідження - наукова теоретична та (або) 
експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про 
закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв’язку;

прикладні наукові дослідження - наукова діяльність, спрямована на 
одержання нових знань, що можуть бути використані для практичних ц ілей . 

наукова робота - дослідження з метою одержання наукового результату; 
науковий результат - нове знання, одержане в процесі фундаментальних
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або прикладних наукових досліджень та зафіксоване на носіях наукової 
інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, наукового 
повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного дослідження, 
наукового відкриття тощо...» [11].

Отже, для того, щоб результат інтелектуальної діяльності людини був 
віднесений до «галузі науки», за своєю сутністю (походженням) та змістом він 
має відповідати наступним критеріям:

• бути одержаним в результаті цілеспрямованої наукової або 
науково-технічної діяльності, у формах, визначених чинним законодавством 
(науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, 
технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних 
зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, 
спрямовані на отримання наукового результату);

• мати науковий результат - нові та оригінальні знання про
закономірності розвитку природи, суспільства, людини, а також їх 
взаємозв’язок, ціннісні характеристики etc, одержані в процесі
фундаментальних або прикладних наукових досліджень;

• бути відображеним у будь-якій матеріальній формі, на будь- 
якому матеріальному носії (у тому числі й на електронно-цифрових носіях -  
автор), існувати об’єктивно - у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді, 
наукового повідомлення про науково-дослідну роботу, монографічного 
дослідження, наукової статті, наукового відкриття тощо [12, с. 78].

Щодо матеріального втілення наукового твору, тобто форми 
літературних творів наукового характеру, то їм, на нашу думку, властиві 
наступні особливості:

- науковий твір є результатом фахової наукової діяльності ученого 
або людини, яка здобуває статус ученого через захист кваліфікуючої наукової 
роботи (магістерська робота, дисертація тощо). Його автор (творець), як 
правило, є ученим із відповідним науковим статусом (науковий ступінь, вчене 
звання тощо), та/або наукові чи науково-педагогічні посади (докторант, 
доцент, науковий співробітник, старший науковий співробітник, головний 
науковий співробітник, професор, директор науково-дослідного інституту 
тощо);

- віднесення наукового твору до конкретної галузі науки і групи 
спеціальностей, перелік яких затверджено Міністерством освіти і науки 
України [10];

- ідентифікація предмету наукового дослідження через 
універсальний класифікатор УДК (Універсальна десяткова класифікація), яка 
використовується на сьогодні в усьому світі, або класифікатор ББК 
(Бібліотечно-бібліографічна класифікація), який діяв в Україні до 22 березня 
2017 р.;

- науковий твір має чітко визначити мету, задачі, предмет та об’єкт 
(об’єкти) дослідження, оригінальну методологію наукового дослідження 
(обов’язковий складник такого наукового твору як дисертація), містить 
теоретичні та теоретико-методологічні узагальнення (висновки, положення) та 
практичні рекомендації (наприклад, у праві -  щодо удосконалення
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правотворчої та правозастосовної діяльності);
- системне, послідовне та чітке викладення матеріалу із 

використання наукового понятійно-категоріального апарату, в тому числі й 
спеціальної наукової термінології, характерної для тієї галузі знань, у якій 
створюється науковий твір;

- особливості внутрішньої побудови (структури) наукового твору 
відповідно до особливостей виду наукового твору (монографія, дисертація, 
науковий звіт, наукова стаття, магістерська робота, реферат, анотація тощо). 
Ідеться про послідовний поділ на розділи, частини, пункти, підпункти, 
параграфи, абзаци із застосуванням цифрової або літерної нумерації, 
обов’язкову рубрикацію (мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, 
методологія дослідження тощо -  для дисертацій) [4];

- наявність у творі повного та об’єктивного аналізу досліджуваного 
об’єкту та предмету із використанням наукової методології;

- викладення тексту наукового твору від третьої особи, відсутність 
емоційно-експресивної лексики, а також діалогів, за винятком цитувань 
діалогів, які є об’єктом чи предметом наукового дослідження (до прикладу -  
дослідження художнього твору);

- наявність належно оформлених посилань на першоджерела 
(автор, назва твору, видавництво, місце і рік видання тощо), цитування з 
чітким визначенням початку та закінчення цитати, у тому числі нормативно- 
правових актів, хоча останні не охороняються авторським правом; дотримання 
міжнародних стилів цитування та посилання для наукових робіт [6], які 
публікуються в виданнях, включених до міжнародних науково-метричних баз;

- наявність списку використаних джерел, оформлені згідно з 
міжнародним чи національним стандартом. До прикладу, відповідно до ДСТУ 
8302:2015, чинним з 1 липням 2016 року;

- наявність у тексті наукового твору та додатках до нього графіків, 
таблиць, діаграм, інших графічних відображень описаних процесів 
дослідження;

- ідентифікація наукового твору відповідно до Міжнародного 
стандартного номеру книги ISBN (International Standard Book Number);

- обсяг тексту наукового твору. До прикладу, обсяг монографії, що 
подається на здобуття наукового ступеня доктора наук повинна мати обсяг 
основного тексту для гуманітарних і соціальних наук -  не менше 15 
авторських аркушів, а в галузі природничих і технічних наук -  не менше 10 
авторських аркушів [3] та ін.

Наведені кваліфікуючі ознаки літературних творів наукового характеру 
не вичерпні й можуть бути розширені та деталізовані. Але, уже названі ознаки 
дозволяють відрізнити наукові твори від белетристики та інших видів 
літературних творів, а також дозволяють класифікувати відповідні об’єкти 
авторського права.
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УДК 629.1
Шевцов С. О., к.п.н., заступник директора 
Харківський науково-дослідний експертно- 

криміналістичний центр МВС України

КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ 

РУХУ У РІЗНИХ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ СИТУАЦІЯХ

CRITERIA FOR DETERMINING THE MOMENT OF RISK HAZARD FOR 

MOVEMENT IN VARIOUS ROAD-TRANSPORT SITUATIONS

Анотація. У статті розглядається проблема визначення моменту виникнення небезпеки руху в 
різних дорожньо-транспортних ситуаціях. Розглянуто роботи дослідників з даної тематики й описані їх 
результати. У роботі наведена найбільш оптимальна методика із встановлення критеріїв джерела 
небезпеки і визначена реалізація функції забезпечення належного інформування учасників дорожнього 
руху, яка можлива шляхом внесення змін до ПДР. Дані зміни рекомендують всім учасникам 
дорожнього руху вчитись правильно оцінювати обстановку, адекватно та своєчасно реагувати на її 
зміни, об'єктивно оцінювати дії учасників руху та ступінь відповідальності за порушення. Автор 
описує ознаки виникнення небезпеки для руху, вказує на істотні проблеми в ПДР і дає правові 
рекомендації..

Ключові слова: дорожньо-транспортна ситуація, момент виникнення небезпеки руху, критерії 
джерела небезпеки, ознаки небезпеки для руху, Правила дорожнього руху України.

Аннотация. В статье рассматривается проблема определения момента возникновения 
опасности движения в разных дорожно-транспортных ситуациях. Рассмотрены работы исследователей 
по данной тематике и описаны их результаты. В работе приведена наиболее оптимальная методика по 
установлению критериев источника опасности и определена реализация функции обеспечения 
надлежащего информирования участников дорожного движения, которая возможна путем внесения 
изменений в ПДД. Данные изменения рекомендуют всем участникам дорожного движения учиться 
правильно оценивать обстановку, правильно и своевременно реагировать на ее изменения, объективно 
оценивать действия участников движения и степень ответственности за нарушение. Автор описывает 
признаки возникновения опасности для движения, указывает на существенные проблемы в ПДД и дает 
правовые рекомендации.

Ключевые слова: дорожно-транспортная ситуация, момент возникновения опасности 
движения, критерии источника опасности, признаки опасности для движения, Правила дорожного 
движения Украины.

Abstract. The article with the problem of determining the moment of occurrence of the danger of 
movement in different traffic situations is considered. The work of researchers on this topic is considered and 
their results are described. іп the work provides the most optimal technique for establishing the criteria for the 
source of danger and defines the implementation of the function of ensuring proper information for road users, 
which is possible by making changes in the SDA. These changes recommend that all road users learn to 
correctly assess the situation, react correctly and timely to its changes, objectively evaluate the actions of the 
participants in the movement and the degree o f responsibility for the violation. The author describes the signs 
of a danger to the movement, indicates significant problems in the traffic rules and describes legal 
recommendations.

Key words: road transport situation, time of occurrence o f traffic hazard, criteria of the source of 
danger, signs of danger to traffic, traffic regulations of Ukraine.

Практичний досвід судово-експертного супроводу кримінальних 
проваджень за фактами злочинних порушень правил безпеки дорожнього руху 
і експлуатації транспортних засобів вказує на необхідність подальшої 
розробки загальнотеоретичних, методологічних основ автотехнічної
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експертизи як основного засобу доказу.
Особливої уваги з цього приводу заслуговує відпрацювання 

концептуального підходу до визначення моменту виникнення небезпеки для 
руху (далі -  моменту небезпеки) водія транспортного засобу (далі -  ТЗ). 
Обумовлено це тим, що від об’єктивності визначення моменту небезпеки 
залежить і об’єктивність та всебічність оцінки дій водія. Питання розробки 
єдиного підходу до визначення моменту небезпеки в ході розвитку судової 
автотехнічної експертизи довгий час не вирішувалося.

Одним із перших цю проблему пропонував вирішити Ейвін Г.П., який 
на симпозіумі із проблем автотехнічної експертизи (Баку, 1968) відзначив 
наступне: «...у зв’язку із тим, що в ст....«Правил руху...» відсутні критерії для 
визначення моменту виникнення небезпеки, в експертній практиці різних 
науково-дослідних експертних установ немає єдиної методики у встановленні 
цього моменту...». Саме Ейвін Г.П. пропонував рішення даного питання 
віднести до компетенції експерта-автотехніка і звертав увагу на те, що 
«...залежність висновків експертизи від установлення моменту виникнення 
небезпеки визначає необхідність застосування єдиної методики у всіх 
науково-дослідних установах...» [8, с. 49-53].

Детальніше до питання про «момент виникнення небезпечної 
обстановки» підійшов Крісті М.М. (1971), який, окрім загального підходу до 
визначення моменту, розглянув низку конкретних типових випадків 
виникнення небезпеки, що створюються як діями водіїв (при зіткненнях ТЗ), 
так і діями пішоходів (при наїзді ТЗ на пішохода). Проте, навіть у цих 
розглянутих випадках наводилася характеристика дорожньо-транспортної 
ситуації (далі -  ДТС) із одного боку. Не враховувалися дані про місце події і 
характеру руху ТЗ (відносно якого вирішується питання) перед подією [2, с. 
67-70].

Дещо з іншого боку розглядав зазначену проблему Романов М.С. 
(1975), який вважав, що вирішення питання про момент виникнення небезпеки 
«...пов’язане із встановленням в дорожньо-транспортній ситуації ознак, що 
вказують на джерело небезпеки...». Дослідник вперше запропонував при 
оцінці ДТС враховувати тип (вигляд) небезпеки і її рівень.

При цьому оцінка характеру небезпеки (її джерела), на його думку, 
повинна бути підставою для вибору водієм попереджувальних заходів навіть 
тоді, коли небезпека ще не виявилася в яких-небудь діях. Аналізуючи різні 
типи небезпеки, розглядаючи питання передбачення водія і характер 
попереджувальних заходів, Романов М.С. стверджував, що: «...розроблення 
чітких критеріїв, за якими визначається джерело дорожньо-транспортної 
небезпеки, має першочергове значення...» [3, с. 97-98].

Пізніше в методичній роботі Василевського К.О. і Шаркової Т.Ф. (1980)
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було запропоновано декілька варіантів розвитку ДТС, пов’язаних із наїздом на 
пішохода, де розглядалися дії пішохода (біжить через проїжджу частину, йде 
проїжджою частиною, входить у небезпечну зону, діти дошкільного віку без 
нагляду дорослих поблизу небезпечної зони, поява предметів гри дітей на 
проїжджій частині), але знову ж таки у відриві від характеристики місця події 
(ділянка дороги або перехрестя, ширина проїжджої частини, організація руху і 
тому подібне) і характеру руху ТЗ (розміщення по ширині проїжджої частини, 
траєкторія руху і тому подібне) [1, с. 15-19].

Дійсно, наявність інформації тільки про дії пішохода і відсутність 
інших характеристик не дозволяють повною мірою оцінити ДТС, що 
відбулася.

Що стосується зіткнень транспортних засобів, то загальним 
положенням при визначенні моменту виникнення небезпеки Василевський 
К.О. і

Шаркова Т.Ф. пропонували вважати наступне: «...небезпека виникає в 
мить, коли для запобігання дорожньо-транспортній події водій повинен був 
вжити необхідні заходи, якщо у нього була об’єктивна можливість виявити 
суперечливі вимогам Правил дії водія іншого транспортного засобу, які 
призвели до події». Дуже нечітка характеристика визначального моменту.

У тому ж 1980 році Іларіоновим В.О. був запропонований також 
загальний підхід до визначення моменту виникнення небезпеки для зіткнень 
ІЗ, який полягав у наступному: «...водій, який користується переважним 
правом на рух, повинен вжити заходи щодо запобігання ДТП із моменту, коли 
він має можливість виявити, що інший ТЗ до моменту зближення із ним 
опиниться на смузі руху керованого ним транспортного засобу...». При 
розгляді ДТС, пов’язаних із наїздами на пішоходів, Іларіонов В.О. був 
достатньо короткий: «...якщо на відстані, що не перевищує зупинний шлях ТЗ, 
дії пішохода такі, що він до моменту зближення може опинитися на смузі руху 
ТЗ, водієві слід негайно застосувати екстрене гальмування...» [4, с. 166, 176, 
177].

До 2003 року ні в юридичній, ні в спеціальній літературі, ні в Правилах 
дорожнього руху України (далі -  ПДР) більше не розглядалися питання 
визначення ознак і критеріїв, що дозволяють об’єктивно встановити момент, 
коли водій повинен був оцінити ДТС як небезпечну для руху. Тобто, в який 
момент водій зобов’язаний був вживати відповідні заходи для запобігання 
дорожньо-транспортної пригоди (далі -  ДТП). Рекомендації, що існували, не 
охоплювали усього діапазону найбільш поширених ДТП і не враховували 
характерних особливостей для кожної ДТС. Тому розробка основоположних 
критеріїв для визначення джерела небезпеки або ознак її виникнення, ставала 
гостро актуальною проблемою. І така проблема була вирішена у 2003 році
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фахівцями Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при 
ГУМВС України в Харківській області (далі -  НДЕКЦ), які розробили та 
впровадили в експертну практику відповідні рекомендації [6].

Загальновідомо, що найбільш складним у слідчій і експертній практиці 
завжди було питання про те, до чиєї компетенції входить визначення (вибір) 
моменту виникнення небезпеки для руху. Саме від правильно установленого 
моменту виникнення небезпеки залежить і об’єктивність рішення основного 
питання: «Чи була у водія ТЗ технічна можливість запобігти ДТП?», що 
відноситься до компетенції експерта-автотехніка.

У практиці експлуатації ТЗ під небезпекою мається на увазі сукупність 
обставин, що загрожують аварійними наслідками і вимагають від водія 
вживання заходів, спрямованих на попередження події. Вважається, що 
поняття небезпеки не відноситься до категорії складних, оскільки воно носить 
форму буденного знання водія. У той же час знання водіїв із практики не 
охоплюють належно всіх сторін цього складного і суперечливого чинника.

Виходячи з досвіду експертної діяльності, при визначенні моменту 
виникнення небезпеки, слід враховувати, що у процесі управління ТЗ перед 
водієм стоїть завдання постійного забезпечення безпеки руху. Тому оцінка 
ДТС вимагає від нього (водія) прийняття рішення із питань: [6, с. 27]

1) чи є джерело виникнення небезпеки;
2) які запобіжні заходи необхідно вжити для виключення можливості 

виникнення небезпеки;
3) у який момент слід здійснити запобіжні заходи.
Діяльність експертів-автотехніків щодня пов’язана з аналізом механізму 

ДТП. Тому різноманіття ДТС дозволяє їм установити певні закономірності, 
що стосуються моменту виникнення небезпеки для руху, з якого водій 
повинен був вжити заходи щодо зниження швидкості або зупинки ТЗ.

Запропонована методика визначення моменту виникнення небезпеки 
поєднує в собі характерні ДТС та враховує низку різних критеріїв. Так, до 
критеріїв, що дозволяють об’єктивно оцінювати дорожню обстановку і 
своєчасно виявляти ознаки виникнення небезпеки для руху віднесені [7]:

1) ширина проїжджої частини і організація руху (одна або декілька смуг 
у кожному напрямі, односторонній рух і т.ін.).;

2) характер дій пішохода (стоїть, біжить, відновлює рух, змінює напрям 
руху, темп руху і т.ін.) або характер дій водія ТЗ (починає рух, маневрує, 
застосовує екстрене гальмування і т. ін.);

3) дорожня обстановка (містила чи ні ознаки небезпеки);
4) передбачений ПДР спосіб запобігання події;
5) дії, що рекомендуються (технічно обґрунтовані), спрямовані на 

запобігання події.
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В основі систематизованих експертами-автотехніками даних міститься 
ситуаційний підхід, який поєднує у собі вимоги ПДР і можливість 
розпізнавання ознак виникнення небезпеки.

Методичний підхід з визначення моменту небезпеки, запропонований 
експертами-автотехніками, залишається актуальним та найбільш 
обґрунтованим для потреб органів слідства та експертних установ. Зазначений 
підхід був презентований і у підручнику для вищих навчальних закладів 
«Автотехнічна експертиза. Дослідження обставин ДТП», розробленому 
науковцями Харківського національного автомобільно-дорожнього 
університету [5, с. 95-98, 202-208] у співавторстві з фахівцями Харківського 
НДЕКЦ.

Однак залишається не виконаною основна функція, задля якої 
спеціалістами і проводилася така об’ємна аналітично-статистична робота -  не 
забезпечене належне інформування учасників дорожнього руху, яке б 
дозволило водіям ТЗ адекватно реагувати на зміни ДТС. Реалізація такої 
функції можлива шляхом внесення змін до ПДР, які б дозволяли всім 
учасникам дорожнього руху вчитись правильно оцінювати обстановку, 
адекватно та своєчасно реагувати на її зміни, об’єктивно оцінювати дії 
учасників руху та ступінь відповідальності за порушення.

Наявність таких положень у ПДР дозволить дійти більшої 
однозначності у висновках судових автотехнічних експертиз, призначених у 
кримінальних провадженнях за фактами ДТП.
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Тези доповідей

Білоус І. В., завідувач відділу почеркознавчих 
досліджень лабораторії криміналістичних видів 
досліджень

Київський науково-дослідний інститут судових 
експертиз Міністерства юстиції України

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ЯК  

СПОСОБУ ЕЛЕКТРОННОГО ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО 

ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ

Радіочастотна ідентифікація (англ. Radio Frequency IDentification, далі 
RFID) - сучасна прогресивна технологія автоматичної ідентифікації об’єктів, 
яка дозволяє автоматизувати процес збору та обробки інформації 
безконтактним способом за допомогою радіосигналів, що зчитуються з даних 
записаних та збережених в так званих транспондерах, або RFID-мітках [1].

Галузі застосування даної технології досить поширені. Вона 
використовується, щоб ідентифікувати, простежити, розсортувати і виявити 
необмежену кількість предметів, людей, документів, транспортних засобів, 
одягу, контейнерів тощо. Також технологія може бути використана для 
автоматизації виробничих процесів, автоматизації систем управління, 
організації систем контролю доступу та систем безпеки, контролю і обліку 
робочого часу, побудові дисконтних і логістичних систем, захисту товарів та 
документів від підробок. Оснастивши бланк документа RFID-міткою із 
записаними в її пам’ять номером документа і іншими необхідними 
реквізитами, забезпечується додаткова міра захисту бланка від можливої 
підробки.

RFID-мітка - безконтактна інтегральна мікросхема, яка є складним 
аналогово-цифровим напівпровідниковим приладом - електронним
мікрочипом, з’єднаним з антеною, що дозволяє здійснювати передачу даних 
між чипом і кодуючим/зчитувальним пристроєм без необхідності в прямому 
електричному контакті. На чипі записуються та зберігаються персональні 
данні про власника документа. Чип являє собою захищений носій даних, які 
одноразово записуються на нього під час персоналізації документа і не 
можуть бути змінені або видалені з персоналізованого документа.

RFID мітки, як елемент електронного захисту, використовуються в 
ідентіфікаційних документах багатьох країн. Перші RFID-паспорта 
(електронні паспорта) були введені в Малайзії у 1998 році. В 2003 році
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авіатранспортним комітетом Ради ІСАО (Міжнародної Організації Цивільної 
Авіації (англ. International Civil Aviation Organization, далі ICAO) для 
забезпечення максимально можливого рівня безпеки використання 
машинозчитувальних документів, що засвідчують особу в якості основи для 
нового стандарту, була схвалена рекомендація, щодо введення в дію 
паспортів, що містять електронні носії інформації [2].

Необхідність передавати і зберігати великий обсяг інформації зумовило 
вибір ICAO на користь саме мікросхем безконтактних карт. Їх переваги 
полягають в тому, що передача інформації вимагає менше часу в порівнянні з 
контактними пристроями. Коли карта знаходиться в межах зони дії пристрою, 
що зчитує, зв’язок не залежить від розташування паспорта щодо цього 
пристрою, що також дозволяє прискорити процес верифікації особи. При 
цьому в електронних паспортах використовуються пасивні RFID-мітки малого 
радіусу зчитування. Важливою властивістю функціональних можливостей 
мікросхеми, що є наслідком безконтактного режиму роботи RFID-мітки, є 
термін її функціонування. Оснастивши мікросхему RFID-мітки приймально- 
передавальною антеною, повністю виключивши при цьому електромеханічні 
контакти, надавши роль джерела живлення тієї ж антени, розробники 
отримали мікроприлад (сучасну мініатюрну RFID-мітку), термін 
функціонування якого визначається терміном зберігання заряду в 
енергонезалежній пам’яті кремнієвої мікросхеми. Сьогодні мікроелектронне 
виробництво гарантує збереження інформації (заряду), записаної на RFID 
мітку, протягом 10 років.

RFID мітка, як носій інформації в документах, що посвідчують особу, 
повинна відповідати певним вимогам. Відповідно до рекомендацій ICAO 
вбудована в документ мікросхема безконтактної карти повинна бути 
сумісною із стандартом ISO 14443 типу А або типу В [3]. Дальність 
зчитування (досягається комбінацією електронного машинозчитувального 
документу і зчитувального пристрою) повинна складати до 10 см. Ємність 
пам’яті безконтактної мікросхеми визначається на розсуд держави видачі, але 
складає як мінімум 32 кілобайти. Ця мінімальна ємність необхідна для 
зберігання обов’язкового зображення особи (зазвичай 15-20 кілобайт), 
дубліката даних з машино зчитувальної зони і необхідних елементів захисту 
даних.

З метою забезпечення глобальної інтероперабельності машинного 
зчитування збережених даних, передбачено використання логічної структури 
даних (LDS), яка визначає формат запису даних на безконтактній мікросхемі.

Основною метою застосування і використання сучасних методів 
шифрування, зокрема інтероперабельних схем інфраструктури відкритих 
ключів (PKI), є посилення захисту шляхом застосування автоматизованих
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засобів автентифікації електронних паспортів та їх законних власників на 
міжнародному рівні. Крім того, на державному рівні передбачена реалізація 
заходів щодо збереження даних, наявних на мікросхемі, а також здійснення 
комплексу заходів, пов’язаних з ідентифікацією особи та надання доступу до 
даних виключно уповноваженим особам або організаціям.

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що застосування 
технології радіочастотної ідентифікації, а саме зберігання даних на 
безконтактну інтегральну мікросхему як носія інформації в документах, що 
посвідчують особу, здатне гарантувати цілісність, автентичність, 
конфіденційність даних та забезпечує високий рівень ідентифікації і захисту, а 
також унеможливлює підроблення документів.

Поряд з цим слід погодитися з думкою більшості співробітників 
правоохоронних органів, які займаються питаннями протидії підробки 
документів у всьому світі, що інтегральна мікросхема в сучасних 
ідентифікаційних документах - це лише один з елементів захисту, який 
повинен застосовуватися в комплексі з іншими методами. Необхідно 
розробляти та впроваджувати інші сучасні технології, здатні протидіяти 
підробкам, які забезпечать захист інформації електронних носіїв інформації, 
персональних даних в документах та забезпечать надійний процес 
ідентифікації та верифікації осіб.
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ДЕЯКІ НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВИХ 
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СІЛЬСЬКІЙ РАДІ ВНАСЛІДОК НЕДОТРИМАННЯ ВИМОГ ДІЮЧОГО 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ НАРАХУВАННІ ПРЕМІЙ СІЛЬСЬКОМУ ГОЛОВІ

Вісник ОНДІСЕ Випуск 3' 2018

Актуальність теми зумовлена зростанням кількості судових справ щодо 
підтвердження суми матеріальних збитків, завданих сільській раді внаслідок 
недотримання вимог діючого законодавства при нарахуванні премій 
сільському голові.

Слід пам’ятати, що відповідно до п. 1.1. розділу ІІІ Економічна 
експертиза Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і 
призначення судових експертиз та експертних досліджень [1] проведення 
ревізійних дій (визначення експертами -  економістами будь-яких економічних 
показників без попереднього проведення документальних перевірок 
фінансово-господарської діяльності суб’єктом контролю) не належить до 
завдань економічної експертизи.

Таким чином, питання для проведення дослідження повинно бути 
поставлене наступним чином: Чи підтверджуються документально висновки 
акту перевірки щодо розміру суми матеріальних збитків, завданих бюджету 
сільської ради внаслідок недотримання вимог діючого законодавства при 
нарахуванні премій сільському голові?

Конституція України [2] гарантує кожному громадянину право на 
заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Пунктом 7 ст. 65 Господарського кодексу України [3] визначено, що на 
всіх підприємствах, які використовують найману працю, між власником або 
уповноваженим ним органом і трудовим колективом, або уповноваженим ним 
органом повинен укладатися колективний договір, яким регулюються 
виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 
адміністрацією підприємства.
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Відповідно до статей 1 та 2 Закону України «Про колективні договори 
і угоди» [4], колективний договір укладається на основі чинного 
законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання 
виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження 
інтересів працівників та роботодавців. Колективний договір укладається на 
підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності і 
господарювання, які використовують найману працю і мають право 
юридичної особи.

Нарахування премій сільському голові передбачається Положенням про 
преміювання працівників апарату сільської ради, яке може бути додатком до 
Колективного договору, також може бути додатком до рішення сесії сільської 
ради.

Як правило, в Положенні про преміювання зазначені:
- порядок та умови преміювання (відповідно до особистого вкладу в 

загальні результати роботи, до державних і професійних свят та ювілейних 
дат, в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі відповідного 
органу, та економії коштів на оплату праці, тощо);

- визначені показники роботи для надання премії (добросовісне 
ставлення до виконання своїх посадових обов’язків, дотримання в роботі 
вимог трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, 
відсутність порушень трудової дисципліни, своєчасне і якісне складання 
податкової, фінансової та статистичної звітності, відсутність фінансових 
порушень, тощо).

Відповідно до пп. г п. 4 Постанови Кабінету Міністрів України № 1295 
від 24.10.2006 «Про умови оплати праці працівників органів місцевого 
самоврядування та їх виконавчих органів» [5], преміювання голів, в тому 
числі, сільських рад, надання їм матеріальної допомоги і встановлення 
надбавок до посадових окладів здійснюється за рішенням відповідної ради, а 
інших працівників апарату ради та виконавчих комітетів - за рішенням голови 
відповідної ради, сільського, селищного, міського голови у межах, 
затвердженого радою фонду оплати праці працівників апарату відповідного 
органу.

Відповідно до п.6 Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 
09.03.2006 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників 
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших 
органів» [6]:

«Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і 
районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм надбавок, надання 
матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією 
постановою, у межах, затверджених видатків на оплату праці. Рішення про
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зазначені виплати приймається відповідною радою.».
Підсумовуючи вищевикладене, відповідно до державних нормативних 

актів нарахування премії голові сільської ради проводиться відповідно до 
рішень сесій сільської ради, у межах затвердженого фонду оплати праці при 
умові відсутності заборгованості за обов'язковими платежами. Розмір премії 
сільського голови також встановлюється рішенням сесії.

В ході дослідження необхідно проаналізувати дані Рішень сесії 
сільської ради щодо преміювання сільського голови за період, які повинні 
містити ті показники роботи для надання премії, які визначені в прийнятому 
Положенні про преміювання.

В даних «Розпоряджень про преміювання працівників апарату 
управління сільської ради» підставою для преміювання сільського голови 
повинно бути рішення сесії.

Інформацію щодо нарахованої заробітної плати сільському голові 
відображено в Книгах обліку заробітної плати за рік або в розрахунково - 
платіжних відомостях за період, в тому числі і суми нарахованих премій.

Для відповіді на поставлене на дослідження питання необхідно 
провести співставлення даних нарахованих премій в Книзі обліку заробітної 
плати (розрахунково-платіжних відомостях) та премій, зазначених в 
розпорядчих документах сільської ради: рішеннях сесії (виконавчого
комітету) та розпорядженнях сільського голови, в яких йдеться посилання на 
рішення сесії сільської ради.

Відповідно до статей 7 та 8 Закону України «Про збір та облік єдиного 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI 
від 08.07.2010 [7], єдиний внесок нараховується на суму нарахованої кожній 
застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну 
та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у 
тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону 
України «Про оплату праці» [8], та суму винагороди фізичним особам за 
виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами. Розмір 
єдиного внеску встановлюється у законодавчо встановлених відсотках до 
визначеної бази нарахування.

Слід зазначити, що відповідно до п.13 ст. 9 Закону України «Про збір та 
облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» 
№ 2464-VI від 08.07.2010 (у редакції Закону України № 406-VII від 04.07.2013) 
[9], суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок 
майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і 
строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику за погодженням 
з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
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державної бюджетної політики центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

Тобто, сума нарахованого єдиного соціального внеску на зайво 
нараховану премію сільського голови можливо зарахувати в рахунок 
наступних платежів з цього внеску.

Визначення показника матеріальної шкоди (збитку) наведено у Порядку 
взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами 
прокуратури, внутрішніх справ і служби безпеки України [10] як втрату 
активів, в тому числі, через перерахування (сплату) коштів. Відповідно до 
визначень Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» [11], грошові кошти є оборотними 
активами підприємства.

Таким чином, встановлені Актом перевірки матеріальні збитки, завдані 
бюджету сільської ради внаслідок недотримання вимог діючого 
законодавства, при нарахуванні премій сільському голові, можуть бути 
підтверджені в сумі не відповідності нарахованим преміям в Книзі обліку 
заробітної плати (розрахунково-платіжних відомостях), зазначеним в 
розпорядчих документах сільської ради: рішеннях сесії (виконавчого
комітету) та розпорядженнях сільського голови, в яких йдеться посилання на 
рішення сесії сільської ради. Матеріальні збитки не можуть бути підтверджені 
в сумі нарахованого єдиного соціального внеску на зайво нараховану премію 
сільського голови.

Вважаємо, що наведені вище норми законодавства допоможуть 
експертам-економістам при підтверджені розміру матеріальної шкоди 
(збитків), завданих бюджету сільської ради внаслідок недотримання вимог 
діючого законодавства при нарахуванні премій сільському голові, 
встановленому Актом перевірки.
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Запобігання екологічних ризиків - пріоритетний напрямок внутрішньої і 
зовнішньої політики держав. Починаючи з 60-х років ХХ століття, із 
загостренням проблем навколишнього природного середовища, 
виокремлюються такий напрямок державної політики, як «екологічна 
політика». Держави диференціюють екологічну політику з прив’язкою до 
окремих галузей: зміна клімату, підвищення ефективності використання 
природних ресурсів, охорона біорізноманіття тощо.

Національна екологічна політика будується на уніфікованому підході до 
організації природоохоронних заходів, але у різних країнах зберігаються свої 
особливості. За способом організації екологічної політики виокремлюють дві 
групи країн: перша -  західноєвропейські країни і Японія; друга -  США і 
Канада. У країнах першої групи основний акцент при реалізації екологічної 
політики здійснюється на систему законів. У країнах другої групи для 
обґрунтування політичних заходів основна увага приділяється різним 
програмам, планам, рекомендаціям [1].

Промислово розвинені країни, які раніше зіткнулися з проблемою 
погіршення стану природного середовища, були змушені розпочати розробку 
методики і системи оцінки впливу на навколишнє середовище. Незмінним 
лідером за показниками економічного розвитку є США. Екологічну оцінку 
впливу на довкілля у США було запроваджено законом «Про національну 
політику у сфері навколишнього середовища» (1969 р.). У ньому 
пропонувалося «враховувати при прийнятті відповідальних рішень екологічні 
наслідки діяльності, яку планується здійснювати». Прийняттю рішень, здатних 
спричинити «значні екологічні наслідки», має передувати складання 
спеціальної «Декларації про екологічні наслідки» (Environmental Impact 
Statement -  EIS). У цьому документі було закладено й методологічні основи її 
проведення, що передбачає запровадження міждисциплінарного підходу, при 
якому забезпечується інтеграція природознавчих та суспільних наук, при 
проектуванні середовища проживання, при плануванні та прийнятті рішень».

Становленню методології екологічної експертизи сприяли американські 
суди, до яких зверталися громадські та державні організації, громадяни у 
зв’язку із недотриманням приписів NEPA, це сприяло формуванню процесу 
Environmental Impact Assessment (EIA). Було сформульовано основні вимоги 
до процесу EIA: всебічні дослідження і виявлення очікуваних екологічних 
наслідків альтернатив запропонованої діяльності; можливість
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використовувати EIS при прийнятті рішень із проекту; доступність EIS для 
зауважень зацікавлених сторін, у тому числі населення [2].

В середньому у США щорічно проводиться екологічна експертиза для 1 
тис. нових федеральних проектів, при цьому тимчасове або часткове 
зупинення виконання проектів, заборона на їх здійснення стосуються не 
більше 2-3% їх загального числа.

Лідером серед європейських країн у сфері захисту навколишнього 
середовища є Німеччина. Нормативно-правове врегулювання питань оцінки 
впливу на навколишнє природне середовище представлено низкою законів: з 
одного боку, мова йде про міжнародні конвенції та директиви ЄС, 
імплементовані національним законодавством, з іншого боку -  про 
регулювання втручання специфічними для країни інструментами.

Інститут оцінки впливу на навколишнє середовище у Німеччині було 
запроваджено ще до прийняття відповідної Директиви ЄС 1985 р. 
федеральним законом «Про охорону природи» (1976 р.). Нормативно-правова 
база з охорони навколишнього середовища у Німеччині налічує багато 
законодавчих актів та правових положень. Базові з них -  це федеральний 
закон про охорону природи, про ландшафтне планування, закони про емісії, 
про генні технології, про включення у плани економічного розвитку питань 
охорони навколишнього середовища. У 2002 і 2009 роках внесено зміни до 
закону «Про охорону природи», що вплинули на регулювання інституту 
оцінки впливу на навколишнє середовище. У теперішній редакції від 29 липня 
2009 року він регулюється у §§ 13-19 [3].

На рівні земель екологічне управління із реалізації впливу на 
навколишнє середовище у Німеччині організовано по-різному, що пов’язано із 
відмінностями у розмірі та структурі земель. Відмінності полягають у назві 
управлінських структур, а не у їх функціях. У структурі урядів в усіх землях 
створено екологічні міністерства.

У Японії екологічні експертизи почали проводитися з 1965 року. На 
початку 70-х років ХХ століття у країні було створено систему 
природоохоронних органів, до якої включено Міністерство з питань охорони 
навколишнього середовища. Для екологічної політики Японії характерним є 
поєднання адміністративних та економічних методів регулювання. 
Адміністративні заходи -  це запровадження стандартів якості продукції і 
навколишнього середовища; екологічна експертиза; угоди між місцевими 
органами влади та підприємствами щодо контролю за забрудненням; система 
арбітражу екологічних конфліктів. У Японії запроваджено один із 
найсуворіших у світі нормативів щодо забруднення атмосферного повітря, 
який перевершує аналогічні параметри в інших країнах у 2-3 рази. Економічні 
заходи -  це платежі за природні ресурси (вони спрямовуються на 
фінансування екологічних проектів); податки на джерела викидів сірки, 
податки на споживачів бензину, підвищений податок на купівлю земель у 
межах міст чи поряд із ними [4].

У Японії здійснюється екологічна оцінка впливу на навколишнє 
природне середовище промислових та соціальних проектів (незалежно від їх 
масштабів) за наступними напрямками: забруднення повітря, води, ґрунту
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важкими металами та хімічними речовинами, осідання ґрунту, рівень шуму, 
вібрація та неприємний запах; вплив на навколишнє природне середовище й 
культурні пам’ятки; затемнення сусідніх будинків (відповідність 
встановленим стандартам), створення перешкод радіохвилям, утилізація та 
заховання твердих відходів, вплив на комунікації.

В Японії не вбачають антагоністичними такі явища, як економічне 
зростання та екологічне регулювання. Тому сучасна екологічна політика 
країни спрямована на збалансування економічного зростання та охорони 
природного навколишнього середовища та використання еколого- 
технологічного підходу. У сфері оцінки впливу на навколишнє природне 
середовище має попереджувальний характер, вибудувана на принципі 
«попередити негативний вплив на навколишнє середовище значно легше, ніж 
виправити наслідки цього негативного впливу», що підвищує статус 
екологічної експертизи серед інших форм і методів управління 
природокористуванням. Позитивним досвідом для України є також 
стандартизація робіт з екологічного експортування, їх комп’ютеризація.

Отже, нормативне врегулювання оцінки впливу на навколишнє 
природне середовище налічує майже 50 років. За цей період розроблялися й 
удосконалювалися моделі її проведення на національному та міжнародному 
рівнях. Промислово розвинені країни, які раніше зіткнулися з проблемою 
погіршення стану природного середовища, були змушені розпочати розробку 
методики і системи оцінки впливу на навколишнє середовище. У зарубіжних 
країнах простежується тенденція актуалізації уваги до цього питання.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДОКАЗЫВАНИИ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Применению экспертных технологий при производстве судебных 
экспертиз уделялось внимание в работах Н.И. Клименко, А.М. Моисеева, С.М. 
Плешакова, Е.Р. Российской, М.Г. Щербаковского.

Как указывал А.М. Моисеев в своей работе «Экспертные технологии: 
теория формирования и практика применения» [2], впервые понятие и 
содержание экспертных технологий раскрывалось в статье «Актуальные 
проблемы экспертной технологии в условиях НТР» [5], где М.Я. Сегай и В.К. 
Стринжа под экспертной технологией подразумевали:

совокупность правил, приёмов и средств наиболее рациональной и 
эффективной организации производства судебных экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях;

описание технологических схем, процессов, карточек; 
разработку общих и отдельных положений в отношении дальнейшего 

усовершенствования указанных правил, приёмов, средств, технологических 
схем, процессов, карточек.

Щербаковский М.Г. [6] в своей монографии рассматривал экспертную 
технологию как целостную структуру практического решения экспертных 
заданий, которая включает материально-техническое обеспечение и 
применение экспертно-методического и организационно-управленческого 
комплекса. Основную цель экспертных технологий вышеуказанный автор 
видит в оптимальном объединении всех структурных элементов экспертной 
деятельности, которая упорядочивает процесс их практической реализации.

Россинская Е.Р. [4] в структуре предмета судебной экспертологии 
выделяет судебно-экспертные технологии, которые включают в себя 
следующие структурные элементы:

Методология судебно-экспертной деятельности;
Процесс экспертного исследования и его стадии;
Судебно-экспертные методики, их типизация, сертификация и 

валидация, стандартизации судебно-экспертной деятельности;
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Профилактическая деятельность эксперта, экспертные ошибки и их 
профилактика.

Моисеев А.М. [2] дал следующее определение «экспертных 
технологий» -  это система рабочих операций, которые составляют 
рациональные действия по оптимальному использованию судебным 
экспертом, имеющихся в наличии ресурсов (материальных, технических и 
финансовых, трудовых, интеллектуальных, нормативно-правовых) для 
обеспечения результативного проведения судебных экспертиз.

Клименко Н.И. [1] выделяет такие основные черты экспертных 
технологий:

комплексность (разные виды деятельности),
системность, стадийность (дифференциация по отдельным 

взаимосвязанным схемам), взаимодействие субъекта экспертных технологий 
со следователем, судьей, оперативным работником, руководителем 
экспертного учреждения, обвиняемым, потерпевшим, другими лицами, 
которые реализуют свои права и обязанности в процессе судебно-экспертной 
деятельности;

прогнозирование (предвидение экспертных ситуаций и способов их 
решения),

ситуационность (применение их в зависимости от ситуации 
расследования или рассмотрения дела).

Моисеев А.М. [2], исходя из вышеуказанного, экспертную технологию 
трактует как управленческую структуру для обеспечения оптимального 
решения судебным экспертом конкретного задания в судебно-экспертной 
практике.

Таким образом, в работах, посвящённых изучению теоретических основ 
экспертных технологий и формированию понятийного аппарата, предлагаются 
несколько различные формулировки содержания понятия экспертных 
технологий и основных элементов, входящих в их состав. Между тем анализ 
вышеуказанных источников, позволяет сделать вывод, что применение 
научно-обоснованных экспертных технологий дает возможность обеспечить 
наиболее рациональную и эффективную организацию производства судебных 
экспертиз, а также гарантировать полноту и объективность предоставляемого 
заключения.

Применение современных достижений экспертных технологий имеет 
немаловажное значение и для эффективного установления судом или 
органами досудебного расследования определенных фактов, которые касаются 
нарушений прав интеллектуальной собственности.

В связи с изменением процессуальных норм, регулирующих судебно
экспертную деятельность, а также введением в действие Высшего суда по
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вопросам интеллектуальной собственности, вопросам применения экспертных 
технологий для доказывания обстоятельств, связанных с нарушением прав 
интеллектуальной собственности, мы думаем, будет уделяться особое 
внимание.

Одним из принципов судопроизводства, предусмотренных новыми 
редакциями ГПКУ, ХПКУ и КАСУ, является состязательность сторон, что 
обеспечивается, в том числе, возможностью сторонам по делу самостоятельно 
привлекать экспертов и предоставлять суду заключение, которое имеет равное 
процессуальное значение, что и заключение эксперта, составленное по 
определению суда.

Состязательность сторон в предоставлении доказательств повысит 
требования к качеству предоставляемых экспертных заключений, их полноте, 
научной обоснованности и объективности.

Повышение эффективности технологии производства судебных 
экспертиз в сфере интеллектуальной собственности, на наш взгляд, напрямую 
будет зависеть от внедрения в процесс производства экспертиз различных 
программных продуктов для автоматизации обработки определенных 
неструктурированных данных и разработки методических подходов к 
решению экспертных задач. Особое значение также будет иметь развитие 
коммуникационных площадок, на которых эксперты смогут делиться 
накопленным опытом решения различных экспертных заданий и 
вырабатывать новые подходы к взаимодействию с судом и другими 
участниками процессов.
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Питання, пов’язані із призначенням і проведенням судових експертиз, 
регламентуються законодавством України, що передбачає порядок підготовки 
матеріалів, призначення, проведення судових експертиз та стосується інших 
питань, пов’язаних з використанням спеціальних знань у різних видах 
судочинства. Процес призначення та проведення судових експертиз в 
адміністративному провадженні досить повно прописаний в Кодексі 
адміністративного судочинства України (далі -  КАСУ). В КАСУ також 
встановлені вимоги щодо збирання матеріалів для експертного дослідження, 
визначені зміст та структура ухвали про призначення експертизи, окреслені 
наслідки ухилення учасника справи від участі в експертизі, надана інформація 
щодо судових витрат тощо.

Регламентація самого порядку проведення судової експертизи в КАСУ 
прописана доволі лаконічно, оскільки методика проведення експертного 
дослідження не є предметом правового регулювання. Зокрема, процедура та 
послідовність здійснення операцій, відносно дослідження об’єктів судової 
експертизи, визначаються специфікою предмета експертизи та методами, які 
застосовуються судовим експертом. Особливості виконання окремих 
процедур містять методичні та інструктивні матеріали інформативного 
характеру, а природа таких процедур залишається специфічною та належить 
до сфери професійних знань та досвіду судового експерта.

Зупинимось більш докладно на питаннях, пов’язаних із провадженням 
судових експертиз в адміністративному судочинстві з урахуванням тих змін, 
які нормовані в новій редакції КАСУ. Стаття 102 КАСУ визначає вимоги 
щодо призначення експертизи судом і містить низку новел, а саме:

а) частина 1 статті 102 КАСУ визначає дві групи умов, за сукупністю 
яких призначається експертиза, вказується, що суд за клопотанням учасника 
справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності 
таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні 
спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні 
обставини неможливо; жодною стороною ненаданий висновок експерта з цих 
самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають 
обґрунтовані сумніви щодо їх правильності [2].

б) частина 2 статті 102 КАСУ вказує, які види експертиз (за
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процесуальною ознакою) у разі необхідності може призначити суд, а саме: у 
разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, додаткову чи 
повторну експертизу.

Як випливає з ч. 1 ст. 102 КАСУ, тільки адміністративний суд вправі 
«призначити» експертизу, саме для цього на нього покладається обов’язок 
визначити наявність підстави її призначення. Окрім того, визначаючи 
необхідність використання спеціальних знань, адміністративний суд має 
виявити об’єктивно наявну необхідність у застосуванні таких знань для 
отримання судового доказу. При призначенні експертизи судом експерт або 
експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої 
згоди не досягнуто, у встановлений судом строк, експерта чи експертну 
установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право 
визначити експерта чи експертну установу самостійно. У разі необхідності 
може бути призначено декілька експертів для підготовки одного висновку, в 
цьому випадку йдеться про комісійну або комплексну експертизу.

У статті 102 КАСУ особлива увага приділяється питанням, які має 
вирішити експерт. Частиною 6 цієї статті визначено, що питання, які 
ставляться експерту, і його висновок мають знаходитись у межах компетенції 
експерта й не можуть виходити за межі його спеціальних знань. Окремим 
пунктом статті прописана норма, відносно до якої призначений судом експерт 
невідкладно повинен повідомити суд про неможливість проведення ним 
експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення 
інших експертів [2].

Законодавцем чітко прописані положення щодо ухвали про 
призначення експертизи (ст. 103 КАСУ). Так, про призначення експертизи суд 
постановляє ухвалу, в якій зазначає: підстави проведення експертизи; питання, 
з яких експерт має надати суду висновок; особу (осіб), якій (яким) доручено 
проведення експертизи; перелік матеріалів, що надаються для дослідження; 
інші дані, які мають значення для проведення експертизи [2]. Суд в ухвалі 
призначає провідного експерта або експертну установу, якщо доручає 
проведення експертизи кільком експертам чи експертним установам. Ухвала 
про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення 
експертизи, та учасникам справи. Об'єкти та матеріали, що підлягають 
дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи 
(провідному експерту або експертній установі).

Однією з важливих частин ухвали суду про призначення експертизи є 
правильно й вичерпно сформульовані питання. Практика показує, що 
формулювання питань для суду є складною справою, оскільки вони можуть 
бути поставлені нечітко, неточно чи некоректно, або без урахування сучасних 
можливостей судової експертизи. З метою правильного визначення завдань
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експертизи та чіткого формулювання питань експерту наказом Міністерства 
юстиції України затверджені Науково-методичні рекомендації з питань 
підготовки і призначення судових експертиз [1], а також видані спеціальні 
посібники, в яких визначені завдання, що вирішуються за допомогою окремих 
видів експертиз, наведений орієнтовний перелік питань, окреслені об’єкти та 
матеріали, які повинні надаватися для проведення експертизи [3]. В статті 103 
КАСУ прописана норма, яка дозволяє звертатись за консультацією до 
експерта для правильного формулювання питань експертизи. За цією нормою 
у разі необхідності суд може заслухати експерта щодо формулювання 
питання, яке потребує з'ясування, та за його клопотанням дати відповідні 
роз'яснення щодо поставлених питань [2].

При отриманні ухвали у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу 
доручення призначений судом експерт невідкладно подає до суду клопотання 
щодо його уточнення або повідомляє суд про неможливість проведення ним 
експертизи за поставленими питаннями (ч. 7 ст. 102 КАСУ). В ухвалі про 
призначення експертизи суд попереджає експерта про кримінальну 
відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без 
поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків. Таке 
попередження знаходить своє відображення у висновку експерта.

Стаття 104 КАСУ є новою, спрямована на реалізацію диспозитивного 
принципу та створення умов змагальності сторін у судовому процесі й 
визначає порядок проведення експертизи на замовлення учасників справи. 
Так, у статті зазначається, що учасник справи має право подати до суду 
висновок експерта, складений на його замовлення. Інакше кажучи, 
законодавством передбачена можливість звернення учасника справи із 
питанням щодо проведення експертизи не до суду, а безпосередньо до 
експертної установи чи судового експерта. Однак, форма такого звернення, 
його зміст та структура залишились поза увагою законодавця.

Як і у випадку призначення експертизи за ініціативою суду, порядок 
проведення досліджень та складення висновку експерта за результатами 
проведеного позасудового експертного дослідження визначається відповідно 
до законодавства. Якщо позасудове експертне дослідження пов'язане з повним 
або частковим знищенням об'єкта або зміною його властивостей, експерт має 
повідомити про це особу, яка до нього звернулася, в порядку, визначеному 
частиною четвертою статті 106 КАСУ.

Окремо у даній статті прописані вимоги до висновку експерта, які 
містять відомості про експертне дослідження, пов’язане із частковим або 
повним знищенням об’єкта. Так, висновок експерта, складений за 
результатами позасудового експертного дослідження, під час якого був 
повністю або частково знищений об'єкт експертизи, який є доказом у справі,
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або змінення його властивості, не замінює сам доказ та не є підставою для 
звільнення від обов'язку доказування. Така вимога законодавця спонукає 
експерта до пошуку та розробки нових сучасних не руйнуючих методів 
дослідження об’єктів і надає суду можливість призначення (за необхідності) 
додаткової, повторної чи інших експертиз для вирішення публічно-правового 
спору в адміністративному суді. Окрім того, такий висновок експерта до 
розгляду судом не приймається, крім випадків, коли особа, яка його подає, 
доведе можливість проведення додаткової та повторної експертизи з питань, 
досліджених у висновку експерта (ч.5 ст. 104 КАСУ) [2]. Саме тому частини 4 
та 5 статті 104 КАСУ вимагають особливої уваги експерта щодо обрання 
методів дослідження наданих на експертизу об’єктів та виключення, за 
можливості, таких, які призводять до повного або часткового знищення цих 
об’єктів.

У висновку експерта, коли експертиза проводилась на замовлення 
учасника справи, також зазначається, що висновок підготовлено для подання 
до суду та експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо 
неправдивий висновок. Стаття містить окреме положення щодо прав і 
обов’язків експерта, оскільки прямо вказує: експерт, який склав висновок за 
зверненням учасника справи, має такі самі права і обов'язки, що й експерт, 
який здійснює експертизу на підставі ухвали суду. Крім того, за заявою 
учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував 
висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не 
приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав [2].

Законодавець визначив також умови та особливості проведення 
експертизи у статті 106 КАСУ констатував, що експертиза проводиться у 
судовому засіданні або поза межами суду, якщо це потрібно у зв'язку з 
характером досліджень, або якщо об'єкт досліджень неможливо доставити до 
суду, або якщо експертиза проводиться на замовлення учасника справи. 
Окрема увага в означеній статті КАСУ приділяється обов’язку експерта 
забезпечити збереження об’єкта дослідження [2].

Новою є стаття КАСУ, що визначає наслідки ухилення учасника справи 
від участі в експертизі, а саме: у разі ухилення учасника справи від подання до 
суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, 
документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, 
суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має 
значення, може визнати встановленою обставину, для з'ясування якої 
експертиза була призначена, або відмовити у її визнанні (ст. 107 КАСУ) [2].

Таким чином, законодавче забезпечення процесу призначення та 
проведення експертиз в адміністративному судочинстві є підґрунтям 
об'єктивного, аргументованого, справедливого вирішення адміністративних
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справ, які входять до його компетенції й стосуються різноманітних галузей 
науки, техніки тощо. Вважаємо за доцільне використовувати норми КАСУ 
щодо провадження судових експертиз в адміністративному судочинстві, 
також, і для розгляду справ про адміністративні правопорушення.
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ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
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Аналіз Закону України №2147а від 03.10.2017 «Про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 
кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 
законодавчих актів» (далі -  Закон №2147а) в аспекті змін до Кримінального 
процесуального кодексу України (далі -  КПК) та Закону України «Про судову 
експертизу» поряд із позитивними тенденціями свідчить і про певні прогалини 
та суперечності, які існують у цьому правовому полі. У своїх публікаціях ми 
вже звертали увагу на дані питання [1, с.63-69; 2, с.68-70]. Приділялася цьому 
увага й іншими авторами, які вказували як на позитивні, так і на проблемні 
положення нового законодавства [3, с. 89-95; 4; 5 тощо]. Новели, введені у 
вказані закони, покликані сприяти подоланню процесуальних проблем, які 
перешкоджають ефективному судовому захисту в Україні, та мали б усунути 
формалізм у дотриманні конституційних та встановлених законом принципів 
судочинства, недостатній рівень єдності та послідовності правозастосовної 
практики, недосконалість, а подекуди -  відсутність ефективних 
процесуальних інструментів для захисту прав та інтересів осіб, які 
звертаються до суду, тощо. Однак деякі з норм про призначення та проведення 
судової експертизи, які відображені у Законі №2147а, не дають підстав для 
упевненості в тому, що згадувані принципові положення реалізувалися у 
повному обсязі.

У попередніх публікаціях нами вже зверталася увага на необхідність 
уточнення частини першої ст. 242 КПК в аспекті того, що експертиза 
проводиться не експертною установою, а судовим експертом (експертами); на 
невиправданість застосування сполучника «або», який викривлює сенс підстав 
для проведення експертизи. Крім того, як новою, так і попередніми 
редакціями частини 1 статті. 242 КПК не передбачено призначення експертизи 
за клопотанням потерпілого, саме тому, цю прогалину треба ліквідувати. У 
вказаній статті та в статті 243 КПК «Порядок призначення експертизи» не 
враховано ту обставину, що правозахисну діяльність слідчого судді (суду) на 
стадії досудового розслідування необхідно переорієнтувати на забезпечення 
невід’ємних прав потерпілого. Потерпілий не є стороною кримінального 
провадження за виключенням випадку, коли він реалізує своє право
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підтримувати обвинувачення в суді у разі відмови прокурора від підтримання 
державного обвинувачення. При цьому він не наділений правом самостійно 
клопотатися перед слідчим суддею про призначення експертизи на стадії 
досудового розслідування. У той же час, захисній функції підозрюваного, 
обвинуваченого надано статусу основоположного характеру. Такого 
положення у змагальному процесі не повинно бути, бо подібний судовий 
захист прав учасників процесу не можна вважати повноцінним.

Крім того, зауважимо, що надання виключного права призначення 
судової експертизи у кримінальному процесі на стадії досудового 
розслідування слідчим суддею чи судом, неповною мірою кореспондується із 
принципом змагальності сторін (обвинувачення та захисту) і свободи в 
поданні ними своїх доказів суду та доведенні перед судом їх переконливості. 
Адже даний принцип встановлений як одна із загальних засад кримінального 
провадження. Більш того, Законом № 2147а-19 у цивільному, господарському 
та адміністративному процесах експерт може залучатися як судом, так і 
самостійно учасниками справи. Вважаємо, що має застосовуватися єдиний 
підхід у цьому питанні.

Слід підкреслити, що як попередня, так і чинна редакція КПК взагалі 
не передбачають норм щодо процесуальних підстав для диференціації видів 
судових експертиз: первинної, додаткової, повторної, комісійної та
комплексної. Саме тому, вважаємо за доцільне відобразити ці норми у КПК, 
доповнивши статтю 242 КПК, відповідно, четвертою, п’ятою, шостою, 
сьомою, восьмою, дев’ятою та десятою частинами та викласти їх у такій 
редакції:

«...4. За наявності підстав, вказаних у першій та другій частинах цієї 
статті, може бути призначена первинна, додаткова або повторна експертизи, 
які можуть бути виконані як одноосібно так і декількома експертами.

5. Первинною є експертиза, коли об’єкт досліджується уперше.
6. Додатковою є експертиза, якщо необхідно провести додаткові 

дослідження раніше досліджуваних об’єктів або додаткових матеріалів з 
раніше вирішуваного питання.

7. Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті 
самі об’єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної 
(попередніх) експертизи (експертиз).

8. Експертиза, проведена двома або більше експертами одного напряму 
знань, є комісійною. Комісія експертів може утворюватися як слідчим суддею 
(судом), який призначив експертизу, так і керівником експертної установи.

Якщо за результатами проведених досліджень думки експертів 
збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з 
висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх питань
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або з питань, які викликали розбіжності.
9. У випадку, коли для вирішення питання потрібні спеціальні знання з 

різних галузей науки, техніки, мистецтва тощо, або різних напрямів однієї 
галузі знань, призначається комплексна експертиза, що може бути виконана як 
декількома експертами різних напрямів знань, так і одним експертом, який 
володіє знаннями з різних галузей. Комісія експертів проводить дослідження, 
виходячи з компетенції кожного із її членів, про що зазначається у висновку, 
та формулює загальний висновок. Висновок підписується всіма експертами.

Якщо експерти не дійшли згоди при формулюванні спільного 
висновку, комісією складається один висновок комплексної експертизи. У 
синтезуючій частині висновку мають бути наведені результати досліджень 
кожного з експертів і викладені причини розбіжностей думок членів комісії в 
оцінюванні результатів для формулювання спільного висновку; кожний 
експерт зобов’язаний обґрунтувати причини своєї незгоди з думкою інших 
членів комісії. У висновку з питання, що потребує спільного вирішення, 
членами комісії має бути повідомлено про неможливість його вирішення. Крім 
того, експерти формулюють окремі проміжні висновки за результатами 
проведених ними досліджень.

10. Інші питання здійснення судово-експертної діяльності у 
кримінальному провадженні передбачаються Законом України «Про судову 
експертизу».

Враховуючи наведені аргументи щодо необхідності забезпечення прав 
потерпілого у кримінальному провадженні, треба внести відповідні 
доповнення до ст. ст. 242 та 243 КПК щодо реалізації його права клопотатися 
перед слідчим суддею про призначення експертизи.

Крім того, вважаємо доцільним використання єдиної термінології за 
текстом КПК, оскільки в ньому щодо експертизи застосовуються різноманітні 
словосполучення: то «доручення проведення експертизи», то «залучення 
експерта», то «призначення експертизи». Краще у всіх випадках щодо 
відповідної ухвали використовувати єдиний термін -  «про призначення 
експертизи».

Законом №2147а у Закон України «Про судову експертизу» також 
вносяться певні зміни. Позитивно треба оцінити викладення норм щодо 
матеріально-соціального забезпечення судового експерта (ст. ст. 18 та 181). У 
той же час, спостерігаються й новели, які не дозволяють однозначно 
сприймати їх зміст. Так, не зважаючи на ту обставину, що у КПК право 
призначення експертизи залишається тільки за слідчим суддею або судом, в 
Законі України «Про судову експертизу» у новій статті 7-1 «Підстави 
проведення судової експертизи» вказується на те, що підставою проведення 
судової експертизи є відповідне рішення органу досудового розслідування. Не
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зрозуміло, яке рішення вказаного органу мається на увазі, бо органи 
досудового розслідування відповідно до нової редакції статті 242 КПК не 
мають таких повноважень. Викликає сумнів і те, що законодавець у вказаній 
новій нормі називає договір -  підставою для проведення експертизи. Адже 
договір з експертом чи експертною установою у разі проведення експертизи 
на замовлення інших осіб, може бути підставою для її оплати, а процесуальні 
кодекси як підставу для проведення експертизи вказують на замовлення сторін 
у справі. Це питання потребує уточнення.

Інша проблема полягає у визначенні поняття судової експертизи, 
зафіксованому у новій редакції ст.1 Закону України «Про судову експертизу» і 
стосується словосполучення: «що є або будуть предметом судового розгляду». 
Адже, не завжди висновки судового експерта, надані на стадії досудового 
розслідування, стають предметом судового розгляду, оскільки слідчий може 
визнати їх неналежним або недопустимим доказом, а тому й не 
використовувати у процесі доказування, обґрунтував це відповідно до 
законодавства. Крім того, у попередніх публікаціях ми вже звертали увагу на 
той факт, що у новій редакції визначення втрачає безпосереднього суб’єкта 
дослідження (судового експерта) та що у ньому змішуються поняття об’єкта 
та предмета судової експертизи. За нашим твердим переконанням в законі, як 
нормативно-правовому акті, об’єктами судової експертизи мають бути названі 
тільки безпосередні об’єкти, які у передбаченому законом порядку можуть 
бути представленні судовому експерту для дослідження, а це матеріальні (або 
матеріалізовані) носії інформації.

Крім того, стаття 1 Закону України «Про судову експертизу» має 
містити й інші основні терміни та визначення, які використовуються в цьому 
Законі. Пропонуємо доповнити дану статтю такими термінами та 
визначеннями:

- експертне дослідження -  процес пізнавальної діяльності судового 
експерта;

- зразки для експертного дослідження -  вилучені в установленому 
законом порядку об'єкти матеріального світу (їх фрагменти, частки, відбитки 
тощо), що відображають властивості живої людини, трупа, тварини, рослини, 
речовини, предмета, документи тощо, необхідні для проведення експертного 
дослідження та надання висновку експерта;

- кваліфікація судового експерта -  обсяг знань та навичок, необхідний 
для проведення судової експертизи за відповідною експертною спеціальністю, 
що встановлюється шляхом атестації судового експерта в порядку, 
визначеному цим Законом;

- методика проведення судових експертиз -  результат наукової роботи, 
що містить систему методів, які застосовуються в процесі послідовних дій
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експерта з метою виконання певного експертного завдання;
- об'єкти експертного дослідження -  матеріальні та матеріалізовані носії 

інформації, що досліджуються судовим експертом шляхом використання 
спеціальних знань у межах предмета експертного дослідження: речові докази, 
похідні речових доказів, зразки, документи, тіло й стан психіки людини, трупи 
(їхні частки), тварини (їхні частки), рослини (їхні частки), будівлі, споруди, 
ділянки місцевості тощо, а також відомості, що зафіксовані в матеріалах 
справи та інших носіях інформації;

- предмет судової експертизи -  встановлювані на підставі спеціальних 
знань судового експерта фактичні дані та обставини явищ і процесів, що 
мають значення для кримінального провадження, вирішення цивільної, 
господарської, адміністративної справи, справи про адміністративне 
правопорушення або виконання рішень суду;

- спеціальні знання -  професійні знання та вміння фахівця у відповідній 
галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо (крім знань у галузі права), 
набуті ним у процесі навчання та практичної діяльності за відповідною 
спеціальністю (фахом);

- судово-експертна діяльність -  вид діяльності, пов’язаної з 
організацією та проведенням судових експертиз, експертних досліджень, 
науково-методичним, організаційно-управлінським, кадровим забезпеченням 
правосуддя незалежною, кваліфікованою та об'єктивною експертизою, 
орієнтованою на використання досягнень науки і техніки;

- спеціальність судового експерта -  окремий напрямок спеціальних 
знань, що визначає компетенцію судового експерта з проведення певного виду 
експертних спеціальностей, за яким присвоюється кваліфікація судового 
експерта.

Крім того, статтю 1 даного Закону необхідно доповнити частиною 
третьою такого змісту: «Інші терміни, що їх вжито у цьому Законі, 
визначаються спеціальними нормами у цьому Законі та інших нормативно- 
правових актах України».

Із врахуванням наведеного, з метою удосконалення законодавства, що 
регулює судово-експертну діяльність, та забезпечення однозначного 
застосування понятійного апарату у цій галузі, пропонуємо ввести перелік в 
Закон України «Про судову експертизу» основних термінів, що
використовуються у ньому, щоб вони кореспондувалися із процесуальним 
законодавством та дозволяли однозначно їх тлумачити.
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Адміністративне законодавство, яке регулює питання акредитації 
органів з оцінки відповідності (далі -  ООВ) складається із системи 
нормативно-правових актів, у яких містяться найбільш загальні й важливі 
адміністративно-правові норми в даній сфері. Зокрема, адміністративне 
законодавство в галузі акредитації судово-експертних установ (далі -  СЕУ) 
України включає низку вітчизняних і міжнародних нормативно-правових 
актів:

-  Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» 
від 17 травня 2001 року № 2407-III, «Про судову експертизу» від 25 лютого 
1994 року № 4038-XII, «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» від 
15 січня 2015 року № 124-VIII, «Про метрологію та метрологічну діяльність» 
від 5 червня 2014 року № 1314-VII, «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 
1315-VII;

-  постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку здійснення моніторингу відповідності вимогам до національного 
органу з акредитації та внесення зміни до пункту 4 Положення про 
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 16 грудня 2015 
року № 1170, «Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації 
методик проведення судових експертиз» від 2 липня 2008 року. № 595;

-  накази Мінекономрозвитку України від 31 липня 2015 року № 
906 «Положення про Національне агентство з акредитації України», від 21 
листопада 2002 року № 339 «Про затвердження опису та правил застосування 
національного знака акредитації», від 21 листопада 2002 року № 339 «Правила 
застосування національного знака акредитації», від 5 вересня 2012 року № 973 
«Про затвердження Методики визначення вартості робіт з акредитації та 
моніторингу»;

-  Регламент (ЄС) № 765/2008 Європейського Парламенту та Ради, 
що встановлює вимоги для акредитації та нагляду за ринком щодо реалізації 
продукції та скасовує Регламент (ЄЕС) № 339/93;

-  інші нормативно-правові акти, які містять норми 
адміністративного права.
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У зв’язку з тим, що СЕУ є «нестандартним» ООВ, в перерахованих 
нормативно-правових актах відсутнє чітке визначення даного суб’єкту 
акредитації та відповідних вимог до нього. Окрім цього, в законодавчих актах, 
що регламентують судово-експертну діяльність досі не визначено акредитацію 
СЕУ як правову норму. Дана обставина може бути реалізована шляхом 
усунення прогалин у зазначеному законодавстві, оскільки жодне 
найдосконаліше законодавство не в змозі врахувати всі різноманіття 
суспільних відносин, які потребують правового регулювання. Так, за 
визначенням В. М. Хропанюка, прогалина в законодавстві -  це відсутність 
правової норми при вирішенні конкретних життєвих випадків, які 
охоплюються правовим регулюванням і повинні бути вирішені на підставі 
права [3; 267-268]. Схожу інтерпретацію визначення прогалини в
законодавстві давав А. С. Піголкін, розуміючи останні як повну або часткову 
відсутність правового регулювання тієї сфери відношень, які об’єктивно 
потребують регламентації і без обов’язкових для виконання юридичних норм 
не можуть нормально функціонувати [4; 478].

На думку М. В. Цвіка, прогалини в праві (законодавстві) -  це пропуск у 
регулюванні певних відносин [1, 369]. Крім того, вчений зазначав, що причини 
прогалин в законодавстві різні. Це стосується обох видів -  первинних і 
похідних прогалин. Первинні прогалини зумовлені тим, що законодавець не 
врахував у формулюваннях нормативних актів всю багатоманітність життєвих 
ситуацій, що вимагають правового регулювання. Це може трапитися також 
через прорахунки, допущені при розробці закону, у використанні прийомів 
юридичної техніки. Похідні прогалини з’являються об’єктивно внаслідок 
постійного розвитку суспільних відносин, виникнення нових життєвих 
ситуацій, які не могли бути заздалегідь передбачені законодавцем [1; 369-370].

Заповнити прогалину -  фактично означає заповнити пропуск (пустоту) 
у тілі права, подолати ж прогалину -  означає перейти через пустоту, не 
заповнивши її по суті. Тому роль засобів, спрямованих на заповнення 
прогалин, можуть відігравати лише ті явища, які юридичною наукою 
розуміються як джерела права. Способи ж подолання прогалин -  це ті правові 
інструменти, які дозволяють одночасно вирішити казус, що знаходиться у 
сфері правового регулювання, якщо нормами права його безпосередньо не 
передбачено [5; 47].

Для усунення (заповнення) зазначених прогалин пропонуємо доповнити 
статтю 7 «Суб’єкти судово-експертної діяльності» Закону України «Про 
судову експертизу» від 25 лютого 1994 року № 4038-XII після визначення 
державних спеціалізованих установ абзацом такого змісту: «Компетентність 
державних спеціалізованих установ (підрозділів) підтверджується 
акредитацією в галузі судово-експертної діяльності, що здійснюється у
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порядку, встановленому законодавством України».
Оскільки чинний Закон України «Про судову експертизу» потребує 

вдосконалення з метою створення умов для належного та ефективного 
експертного забезпечення правосуддя, народним депутатом України І.О. 
Латним внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України 
«Про судово-експертну діяльність в Україні», метою якого є врегулювання 
суспільних відносин щодо здійснення судово-експертної діяльності в Україні, 
визначення правових, організаційних та фінансових основ судово-експертної 
діяльності в умовах проведення судової реформи та аналізу багаторічної 
практики роботи судових експертів, фахівців, та судової практики в частині 
прийняття рішень за результатами проведених судових експертиз та 
експертних досліджень. У разі прийняття зазначеного Закону буде 
встановлено єдині термінологічні визначення понятійного апарату, що 
використовується у судово-експертній діяльності; забезпечено системний 
підхід до організації діяльності усіх суб’єктів цієї сфери; визначено правовий 
статус та межі повноважень суб’єктів судово-експертної діяльності; 
врегулювано питання матеріального та соціального забезпечення судових 
експертів . Однак, в даному проекті Закону відсутня будь-які норми, що 
регулюють акредитацію СЕУ.

Виходячи з наведеного, пропонуємо доповнити статтю 1 «Основні 
терміни, що використовуються в Законі» проекту Закону пунктом 14 такого 
змісту: «Акредитація державної спеціалізованої установи -  процедура 
офіційного визнання національним органом України з акредитації 
компетентності державної спеціалізованої експертної установи (або її 
окремого структурного підрозділу) в галузі судово-експертної діяльності, що 
здійснюється у порядку, встановленому законодавством України». Також 
необхідно доповнити статтю 14 «Суб’єкти судово-експертної діяльності» 
проекту Закону п’ятою частиною такого змісту: «Компетентність державних 
спеціалізованих установ (підрозділів) підтверджується акредитацією в галузі 
судово-експертної діяльності, що здійснюється у порядку, встановленому 
законодавством України».

Крім того, з метою гармонізації міжнародних стандартів ISO 17025 та 
17020 з урахуванням вимог законодавства України, що регламентує діяльність 
СЕУ, зокрема, й щодо спеціальної термінології, необхідна розробка та 
затвердження наказом Мінекономрозвитку України загальних Правил 
акредитації СЕУ України, в яких буде визначено регламентацію як самої 
процедури акредитації, так і проведення моніторингу шляхом повторних 
оцінок.
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