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систем,	 обстеження	 публічно	 недоступних	 місць,	 житла	 чи	 іншого	 володіння	 особи,	
спостереження	 за	 особою,	 місцем	 або	 річчю,	 аудіо-,	 відеоконтроль	 місця,	 тимчасове	
вилучення	 речей	 та	 документів,	 накладення	 арешту	 на	 майно	 тощо.	 Усі	 зазначені	 слідчі	
(розшукові)	 дії	 спрямовані	 на	 збір	 даних	 про	 компанію	 забудовника,	 її	 контрагентів,	
відомостей	 з	 торгового	 реєстру,	 фондових	 бірж,	 установчих	 документів,	 відомостей	 про	
земельні	ділянку	й	об’єкт	будівництва.	

Таким	 чином,	 модель	 побудови	 досудового	 розслідування	 в	 більшості	 досліджуваних	
країн	 свідчить	 про	 те,	 що	 повноваження	 прокурора	 на	 стадії	 досудового	 розслідування	
значно	 ширші	 порівняно	 з	 повноваженнями	 слідчого.	 Прокурор	 приймає	 процесуальні	
рішення	 по	 справі,	 дає	 вказівки	 щодо	 проведення	 тих	 чи	 інших	 процесуальних	 дій,	 готує	
кримінальне	провадження	до	суду,	аналізує	докази	та	складає	обвинувальний	акт,	приймає	
рішення	про	спрямування	перебігу	кримінального	провадження.	В	Україні	ж	слідчий	є	більш	
самостійним	 суб’єктом,	 який	 уповноважений	 приймати	 окремі	 процесуальні	 рішення	 в	
межах	розслідування	кримінального	провадження.	
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СЛІДЧИЙ	ЕКСПЕРИМЕНТ:	СУЧАСНА	ПРАВОВА	
РЕГАМЕНТАЦІЯ	ТА	ПРАКТИЧНЕ	ЗНАЧЕННЯ	

В	 умовах	 реформування	 законодавства	 та	 перебудовою	 правоохоронних	 органів	 нашої	
держави	неабияке	значеня	має	внесення	численних	змін	до	Кримінального	процесуального	
кодексу	(далі	–	КПК)	України	прийнятого	в	2012	році.	В	умовах	євроінтеграційних	процесів	
кримінальне	 процесуальне	 законодавство	 має	 відповідати	 європейським	 стандартам,	 тому	
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актуальним	залишається	питання	наукової	розробленості	й	практичної	значущості	системи	
організації	та	проведення	слідчих	(розшукових)	дій,	які	використовуються	не	лише	в	слідчій	
практиці.	

Чинний	 кримінальний	 процесуальний	 кодекс	 України	 висуває	 вимоги	 щодо	
встановлення	 не	 просто	 істиних,	 а	 й	 достовірних	 знань	 про	 обставини	 вчиненого	
криніального	правопорушення,	тому	при	розслідуванні	кримінальних	правопорушень	часто	
виникає	 необхідність	 проводити	 експериментально-дослідні	 дії.	 Проведення	 такого	 роду	
експериментальних	досліджень	здійснюється	за	допомогою	такої	слідчої	(розшукової)	дії	як	
«слідчий	 експеримент».	 Організаційно-практичне	 значення	 даної	 слідчої	 (розшукової)	 дії	
обумовлене	 активною	 протидією	 досудовому	 розслідуванню,	 багатоепізодністю	 і	
складністю	кримінальних	правопорушень	та	наявністю	протиріч	й	істотних	розбіжностей.	

Слід	 зазначити,	 що	 слідчий	 експеримент	 в	 більшості	 випадків,	 спрямований	 на	
перевірку	 вже	 зібраних	 фактичних	 даних	 та	 доказів	 у	 відповідному	 кримінальному	
провадженні.	Слідчий	експеримент	може	бути	проведено	тоді,	коли	є	сумніви	в	можливості	
існування	якихось	даних,	подій	або	вчинення	певних	дій	за	певних	умов,	що	мають	значення	
для	розслідування	кримінального	правопорушення.		

Отже,	слідчий	експеримент	–	це	слідча	(розшукова)	дія	передбачена	ст.	240	КПК	України,	
котра	полягає	у	здійсненні	досліджень	з	метою	перевірки	і	уточнення	відомостей,	які	мають	
значення	для	встановлення	обставин	кримінального	правопорушення	[1].	

Щож	 до	 самого	 поняття	 «експеримент»	 (від	 лат.	 слова	 experimentum	 –	 іспит,	
дослідження)	 слід	 наголосити,	 що	 це	 –	 метод	 імпіричного	 пізнання,	 за	 допомогою	 якого	 в	
контрольованих	 і	 керованих	 умовах	 отримуюь	 знання	 щодо	 зв’язків	 між	 явищами	 і	
об’єктами	 або	 виявляють	 нові	 властивості	 об’єктів	 і	 явищ	 [2].	 Проте	 слід	 розмежовувати	
слічий	експеримент	від	експерименту	як	загальнонаукового	методу	дослідження,	що	часто	
використовується	при	провадженні	слідчих	(розшукових)	дій.		

Ведеться	 багато	 дискусій	 з	 приводу	 того	 до	 яких	 слідчих	 (розшукових)	 дій	 необхідно	
відносити	 слідчий	 експеримент,	 до	 похідних	 чи	 першочергових.	 Так	 загальноприйнятим	 є	
усталене	 правило,	 що	 ця	 слідча	 (розшукова)	 дія	 проводиться	 на	 подальшому	 етапі	
досудового	 розслідування.	 Проте	 С.	І.	Новикова	 та	 Ш.	 Ш.	Ярамиш’ян	 не	 погоджуються	 з	
даною	 інтерпретацією,	 оскільки	 несвоєчасність	 проведення	 такої	 слідчої	 (розшукової)	 дії	
може	негативно	позначитись	на	якості	досудового	розслідування	[3,	с.	10].		

Тому,	слідчий	експеримент	–	є	пізнавальною	слідчою	(розшуковою)	дією,	сутність	якої	
полягає	 у	 проведенні	 досліджень,	 що	 пов’язані	 з	 втановленням,	 перевіркою	 або	 оцінкою	
слідчих	 версій	 про	 можливість	 або	 неможливость	 існування	 певних	 обставин,	 що	 мають	
значення	для	розслідування	кримінального	правопорушення	[4,	с.	5].	

Відповідно	 до	 норм	 КПК	 України	 до	 участі	 в	 слідчому	 експерименті	 можуть	 бути	
залучені	підозрюваний,	потерпілий,	свідок,	захисник,	представник,	та	за	необхідності	може	
бути	залучений	спеціаліст	[1].	

Так,	 І.	 М.	 Лузгін	 визначав	 сутність	 експериментального	 методу	 дослідження	 фактів	 та	
явищ	у	такому	вивченні	об’єкту,	коли	створюються	штучні	умови	необхідні	для	виявлення	
тих	 чи	 інших	 властивостей	 необхідних	 для	 встановлення	 обставин	 кримінального	
правопорушення.	 Це	 свого	 роду	 випробування,	 які	 допомагають	 виділити	 явище,	 котре	
цікавить,	 та	 пізнаня	 його	 природи,	 сутності	 та	 походження,	 котре	 надає	 змогу	 встановити	
можливість	існування	в	схожих	умовах	аналогічного	явища,	або	діяння	в	минулому	[5].	

Не	 варто	 забувати	 й	 про	 те,	 що	 перевірка	 показань	 на	 місці	 дещо	 відрізняється	 від	
слідчого	 експерименту,	 а	 саме	 сутністю	 та	 суб’єктом.	 Це	 зумовлено	 тим,	 що	 перевірка	
проводиться	 з	 особою,	 яка	 безпосередньо	 сприймала	 подію,	 а	 суб’єкт	 розкриває	 спосіб	
вчинення	 кримінального	 правопорушення	 шляхом	 демонстрації	 за	 допомогою	 іміаціїних	
засобів	на	місці	події.	При	слідчому	експерименті	ж	дослідні	дії	–	є	його	сутністю	та	служать	
методом	одержання	й	перевірки	інформації	[6,	с.	225].	

Підсумовуючи	 вищевикладене	 необхідно	 зазначити,	 що	 слідчий	 експеримент	 є	 досить	
складною	дією	,	та	в	деяких	випадках	–	необхідною,	адже	результат	правильно	проведеного	
слідчого	експерименту	мають	важливе	значення	у	процесі	доказування	та	доведення	вини	
особи,	яка	підозрюється	у	вчинені	злочину.		
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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ	ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	РОЗСЛІДУВАННЯ	
ЗЛОЧИНІВ:	НАУКОВІ	ЗАСАДИ	ТА	НАПРЯМИ	РЕАЛІЗАЦІЇ	

Діяльність	 з	 розслідування	 злочинів	 завжди	 привертала	 увагу	 вчених	 і	 практиків,	
піддавалася	 детальному	 вивченню,	 з	 метою	 постійного	 її	 розвитку	 та	 удосконалення.	 Як	
вказано	 М.	 В.	 Салтевським,	 судово-слідча	 діяльність	 з	 розслідування	 та	 попередження	
злочинів	 представляє	 собою	 дослідницьку,	 пізнавальну	 діяльність,	 що	 характеризується	
загальними	 закономірностями	 пізнання.	 Разом	 з	 тим,	 пізнання	 не	 можна	 ототожнювати	 з	
процесом	 розслідування,	 що	 здійснюється	 у	 формі	 процесуального	 доказування.	
Розслідування	 слід	 розуміти	 як	 двоєдиний	 процес,	 що	 характеризується	 з	 однієї	 сторони	
пізнавальною,	 а	 з	 іншою	 –	 засвідувальною	 діяльністю	 слідчого	 [1,	 с.	3–4].	 Зважаючи	 на	
складність	 та	 багатоаспектність	 діяльності	 з	 розслідування	 злочинів,	 необхідність	
вирішення	 актуальних	 проблем	за	 сучасних	 реалій	 боротьби	зі	злочинністю,	 існує	потреба	
залучення	 до	 вирішення	 загальних	 та	 окремих	 завдань	 розслідування	 криміналістичних	
знань,	 вмінь	 та	 навичок,	 тобто	 мова	 йде	 про	 необхідність	 відповідного	 криміналістичного	
забезпечення.		

Методологічний	рівень	дослідження	окреслених	питань	передбачає	визначення	шляхів	
вирішення	 проблеми	 невідповідності	 кількісного	 зростання	 злочинів,	 застосування	
удосконалених	 засобів	 і	 методів	 злочинної	 діяльності	 та	 підвищення	 ефективності	
діяльності	з	розслідування	 злочинів,	рівня	 її	криміналістичного	забезпечення,	які	сьогодні	
не	повною	мірою	відповідають	потребам	практики.		

На	 думку	 В.	 Ю.	 Шепітька,	 сучасний	 стан	 криміналістики	 не	 може	 обмежуватися	 тими	
завданнями,	 які	 були	 поставлені	 на	 її	 вирішення	 у	 минулому	 столітті.	 За	 нових	 умов	
актуальними	завданнями	криміналістики	є:	взаємопроникнення	криміналістики	і	практики	
правозастосовних	 органів;	 залучення	 інновацій	 у	 практичну	 правозастосовну	 діяльність;	
розробка	 новітнього	 «продукту»	 криміналістики	 для	 практики;	 уніфікація	 наукових	
криміналістичних	 рекомендацій	 та	 їх	 адаптація	 до	 практики	 застосування;	 створення	
спільних	 науково-практичних	 колективів	 для	 розробки	 ефективних	 криміналістичних	
рекомендацій.	 Завдання	 криміналістики	 в	 сучасних	 умовах	 обумовлені	 необхідністю	
системного	 криміналістичного	 забезпечення	 відповідних	 органів	 правозастосування,	
спрямовані	 на	 оптимізацію	 процесу	 розслідування	 злочинів,	 встановлення	 істини	 у	 справі,	
відновлення	справедливості	[2,	с.	58].	

Як	 свідчить	 аналіз	 наукової	 літератури,	 поняття	 «криміналістичне	 забезпечення»	 є,	
напевне,	однією	із	найбільш	дискусійних	наукових	категорій	криміналістики,	погляди	щодо	
визначення	її	змісту	суттєво	відрізняються.	
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