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поля	ототожнюваного	об’єкта.	Порівнюється	кількість	і	якість	ознак,	що	збігаються,	і	ознак,	
що	 розрізняються,	 пояснюється	 їх	 походження.	 Утворена	 сукупність	 оцінюється	 як	
неповторна,	 встановлюється	 і	 пояснюється	 вплив	 її	 на	 індивідуальність	 ознак,	 що	
розрізняються,	оцінюється	її	індивідуальність.	

Отже,	 при	 оцінюванні	 збігу	 або	 розбіжності	 ознак	 у	 процесі	 криміналістичної	
ідентифікації	 формується	 внутрішнє	 переконання	 у	 неповторності	 комплексу	 ознак,	 що	
збігаються,	а	на	його	основі	–	висновок	про	тотожність	або	розбіжність,	вид,	рід	і	клас	об’єкта.	
У	разі	групофікації	формується	висновок	щодо	схожості,	однорідності	або	спільного	джерела	
походження.		
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Криміналістика	 –	 динамічна	 наука.	 За	 своєю	 природою	 вона	 повинна	 постійно	

знаходитися	на	вістрі	науково	–	технічного	прогресу	інформаційного	суспільства	та	творчо	
трансформувати	його	досягнення	в	практику	протидії	злочинності.	

Сучасність	 поглядів,	 актуальність	 думок	 завжди	 були	 ознакою	 вченого,	 наставника,	
людини	М.	В.	Салтевського.	

Впродовж	 великого	 життя	 та	 спираючись	 на	 більш	 як	 піввіковий	 досвід	 наукової	 і	
педагогічної	роботи	в	ХНДІСЕ	ім.	засл.	проф.	Н.	С.	Бокаріуса	,	у	вищих	юридичних	навчальних	
закладах	 Міністерства	 освіти	 та	 Міністерства	 внутрішніх	 справ	 у	 містах	 Харкові	 та	 Києві	
професор	М.	В.	Салтевський	підготував	чотири	підручники.	

Підручники	 були	 видані	 у	 1987,	 1997,	 1999–2001	 (у	 двох	 частинах),	 2005	 роках.	 Всі	
підручники	є	продуктом	свого	часу	і	містять	досягнення	наукової	і	технічної	думки	розвитку	
криміналістики	та	еволюцію	поглядів	професора	М.	В.	Салтевського.	
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Підручник	 виданий	 1987	 року	 (колектив	 авторів,	 відповідальний	 редактор	 проф.	
М.	В.	Салтевський	 –	 гл.	2–8,	 16–20,	 22,	 24,	 27,	 28)	 має	 назву	 «Спеціалізований	 курс	
криміналістики»	(для	слухачів	вузів	МВС	СРСР,	що	навчаються	на	базі	середньої	юридичної	
освіти).	

Автори	 роблять	 акцент	 на	 подачі	 фундаментальних	 основ	 загальної	 та	 окремих	 теорій	
криміналістики,	розкривають	механізм	процесу	вчинення	злочину	та	утворення	матеріальних	
та	 ідеальних	 відображень	 (слідів).	 Значну	 увагу	 приділено	 систематизації	 накопичених	
криміналістичних	 знань	 і	 даних	 природничих	 та	 технічних	 наук,	 що	 застосовуються	 у	
криміналістиці.	 У	 зв’язку	 з	 цим	 частина	 навчального	 матеріалу	 наведена	 у	 проблемному	
вигляді.	Розглядаються	не	тільки	відомі	аспекти	відображення,	але	вказані	можливі	напрямки	
виявлення	 та	 використання	 ще	 не	 відомих	 засобів	 та	 методів	 відображення	 об’єктивної	
реальності,	тобто	матеріальних	та	ідеальних	відображень	події	злочину.	

Також,	у	параграфі	5	глави	4	вказаного	підручника	професор	М.В.	Салтевський	наводить	
сталу,	визнану	у	той	час	класифікацію	слідів	та	їх	поділ	на	матеріальні	та	ідеальні.	Але,	автор	
подає	своє	бачення	ідеальних	слідів.	Люди,	які	взаємодіють	з	матеріальним	середовищем	та	
учасниками	події	злочину,	відображають	їх	у	вигляді	суб’єктивних	уявних	образів,	що	мають	
назву	 –	 ідеальні	 сліди,	 або	 «сліди	 пам’яті».	 Людина	 –	 особливе	 джерело	 інформації,	 вона	
відображує	об’єктивну	реальність	на	рівні	суспільної	свідомості.	Уявний	образ,	що	виникає	в	
наслідок	цього,	тобто	уявне	відображення	–	це	«слід	пам’яті»	людини	[1,	с.	74–76].	

Через	десять	років	у	1997	році	професор	М.	В.	Салтевський	видає	другий	підручник,	який	
має	назву	«Криміналістика.	У	сучасному	викладі	юристів».	

Ця	 оригінальна	 праця	 –	 результат	 багаторічних	 досліджень	 автора	 у	 розділах	
криміналістичної	техніки	та	судової	експертизи.	

У	цьому	підручнику	значно	перероблена	його	структура,	додані	окремі	глави,	скорочені	
розділи	 криміналістичної	 тактики	 та	 методики.	 Слідам	 пам’яті	 людини	 професор	
М.	В.	Салтевський	присвячує	окрему	главу	(Глава	20.	«Сліди	пам’яті	людини»	у	розділі	«Сліди	
людини»).	Тут	автор	надає	визначення	слідів	пам’яті	їх	властивості	та	механізм	утворення;	
вказує	джерела	слідів	пам’яті,	надає	характеристику	цих	джерел;	описує	процес	виявлення	
та	можливості	фіксації	слідів	пам’яті		

Зокрема	автор	зазначає,	слід	пам’яті	–	нове	поняття	у	загальній	теорії	криміналістики.	
Слід	 пам’яті	 не	 є	 матеріальним,	 хоча	 виступає	 продуктом	 матеріальної	 діяльності.	 Слід	
пам’яті	–	ідеальне	відображення	у	матеріальному	субстраті	–	корі	головного	мозку	людини.	
Природа	 ідеальних	 відображень	 поки	 що	 залишається	 проблематичною,	 а	 методи	 та	
технічні	засоби	їх	виявлення	–	у	стадії	розробки	та	експерименту	[2,	с.	290–293].	

Через	 два	 роки,	 протягом	 1999–2001	 років	 професор	 М.	 В.	 Салтевський	 видає	 третій	
підручник	 «Криміналістика»	 (на	 цей	 раз	 у	 двох	 частинах).	 Структура	 підручника	 знову	
перероблена	 –	 зокрема	 відновлені	 розділи	 криміналістичної	 тактики	 та	 методики,	 які	
значно	доповнені.	

Слідам	 пам’яті,	 як	 і	 у	 попередньому	 підручнику,	 присвячена	 окрема	 глава.	 Тут	 автор	
здебільшого	відтворює	свої	попередні	погляди.	

У	 2005	 році	 побачив	 світ	 четвертий	 підручник	 професора	 М.	 В.	 Салтевського.	 Видання	
перероблене	 й	 доповнене	 сучасними	 матеріалами,	 що	 відображають	 останні	 досягнення	
науки	і	практики.	

Останні	 погляди	 автора	 на	 сліди	 пам’яті	 такі.	 Слід	 пам’яті	 –	 нове	 поняття	 в	 загальній	
теорії	криміналістики.	Це	не	звичайні	сліди,	які	поки	що	не	входять	до	класу	матеріальних	і	
не	досліджуються	в	трасології,	їх	називають	ідеальними	слідами,	хоча	ідеальним	може	бути	
тільки	відображення,	а	його	результат	–	слід	–	завжди	матеріальний.	Це	було	підтверджено	
відкриттям	механізму	утворення	пам’яті	(Е.	Кендел	та	група	вчених	–	лауреати	Нобелівської	
премії	–	2000	р.).	

Було	 встановлено,	 що	 надходження	 в	 мозок	 людини	 зовнішнього	 сигналу-подразника	
викликає	зміну	форми	чи	структури	речовини	білкової	молекули.	 Якщо	змінюється	 форма	
молекули	 білка,	 то	 утворюється	 слід	 короткочасної	 пам’яті,	 а	 якщо	 відбувається	 зміна	
структури	білка,	то	виникає	слід	довгострокової	пам’яті.	

Далі	 професор	 М.	 В.	 Салтевський	 робить	 передбачення.	 Зараз	 важко	 прогнозувати	
наслідки	цього	відкриття.	Зрозуміло	лише	одне,	що	деякі	методологічні	основи	теорії	права,	
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доказування	 в	 судочинстві	 зазнають	 корінних	 змін.	 Сліди	 пам’яті	 будуть	 фіксувати	 і	
вилучати	із	джерела	технічними	засобами.	Це	буде	революція	в	доказуванні	і	встановленні	
істини.	Зміниться	тактика	роботи	зі	слідами	пам’яті	[3,	с.	185].	

Слід	пам’яті	–	уявний	образ	становить	реальну	зміну	–	реальний	слід	у	матеріальному	
субстраті	 головного	 мозку	 людини.	 Звідси	 некоректно	 називати	 уявний	 образ	 ідеальним	
слідом	або	поділяти	сліди	на	ідеальні	та	матеріальні.	
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Дослідження	 з	 використання	 запаху	 людини	 для	 її	 розшуку	 та	 ідентифікації	
проводяться	 в	 багатьох	 країнах	 світу.	 Криміналістична	 одорологія	 сьогодні	 вже	 має	 свою	
історію,	 а	 усього	 пів	 століття	 тому	 про	 неї	 не	 згадувалось	 у	 підручниках	 з	 криміналістики.	
Так,	 у	 підручнику	 «Криміналістика»	 виданому	 1976	р.	 Ленінградським	 державним	
університетом	у	главі	10	«Трасологія»	виділено	самостійний	підрозділ	«інші	сліди».	У	ньому	
розглядаються	 інші	 речові	 сліди,	 що	 мають	 криміналістичне	 значення:	 мікросліди,	 сліди	
нашарувань,	 мікрочастинки,	 сліди	 біологічного	 походження	 (крові,	 слини,	 сперми,	 сечі,	
волосся).	Про	сліди	запаху	не	згадується.	

У	цей	же	час	у	Київській	вищій	школі	МВС	СРСР	(Національна	академія	внутрішніх	справ)	
М.	 В.	 Салтевським	 видано	 лекцію	 «Криминалистическая	 одорология	 (работа	 с	 запаховыми	
следами).	З	цього	часу	питання	про	дослідження	слідів	запаху	з	метою	розкриття	злочинів	
знаходять	 відображення	 в	 усіх	 посібниках	 і	 підручниках,	 які	 були	 підготовлені	
М.	В.	Салтевським.	

З	 метою	 поширення	 знань	 про	 можливості	 використання	 запахових	 слідів	 в	 роботі	
оперативних	 і	 слідчих	 підрозділів	 М.	 В.	Салтевський	 1982	 року	 підготував	 лекцію	 для	
слухачів	 факультету	 підвищення	 кваліфікації	 [1].	 Через	 декілька	 років	 підготовлено	
підручник,	в	якому	у	самостійному	розділі	розкрито	питання	про	засоби	та	прийоми	роботи	
з	запаховими	слідами,	а	також	дослідження	і	використання	запахових	слідів	[2,	с.	139–145].	

М.	В.	Салтевський	 був	 активним	 провідником	 знань	 про	 можливості	 та	 порядок	
використання	 запахових	 слідів	 у	 практичну	 діяльність	 правоохоронних	 органів.	 Надовго	
запам’яталися	 заходи,	 які	 він	 організовував.	 Про	 один	 із	 них	 слід	 навести	 відомості,	 що	
дозволить	 усім	 присутнім	 на	 ньому	 згадати	 цього	 видатного	 науковця.	 У	 дев’яності	 роки	
минулого	 століття	 М.	В.	Салтевський	 працював	 на	 кафедрі	 криміналістики	 КВШ	 МВС	 СРСР.	
На	захід	запросили	слухачів	цього	навчального	закладу,	а	також	представників	кінологічної	
служби	УМВС	у	м.	Києві.	Зала	вміщувала	понад	300	слухачів.	Останнього,	хто	входив	до	зали,	
запросили	 зачинити	 двері.	 Через	 деякий	 час	 на	 ручку,	 якої	 торкалася	 ця	 особа,	 поклали	
шматок	 фланелевої	 тканини	 та	 накрили	 фольгою.	 Після	 виступів	 декількох	 осіб	 з	
повідомленнями	 про	 можливості	 одорологічних	 досліджень	 (приблизно	 півтори	 години)	
запросили	 з	 зали	 сім	 осіб,	 серед	 яких	 був	 слухач,	 що	 останнім	 торкався	 ручки	 дверей.	

©	Лук’янчиков	Є.	Д.,	2017	


