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об’єктів	 дослідження,	 по-друге	 особливостями	 методики	 призначення	 та	 проведення	
дослідження	 і	 по-третє,	 недостатньою	 розробленістю	 питань	 автотехнічної	 експертизи	 на	
теоретичному	рівні.	

Так	 окремі	 проблеми	 проведення	 судових	 автотехнічних	 експертиз	 були	 предметом	
дослідження	 таких	 вчених	 як	 П.	О.	Ананьєв,	 Є.	Б.	Бульбака,	 С.	П.	Варенікова,	 А.	Я.	Гордовер,	
Р.	В.	Грушин,	 С.	В.	Данець,	 У.	Е.	Ешанкулов,	 В.	А.	Іларіонов,	 В.	І.	Клименко,	 В.	В.	Косяков,	
О.	Б.	Кучерявенко,	 Э.	П.	Леневский,	 Ю.	В.	Пясецький,	 А.	И.	Овчаренко,	 С.	О.	Попов,	
М.	С.	Романов,	 О.	В.	Сараєв,	 Е.	Б.	Сімакова-Єфремян,	 А.	М.	Туренко,	 Ю.	Г.	Харченко,	
Ю.	А.	Шлепов	 та	 інші.	 Безумовно	 вказані	 науковці	 зробили	 значний	 внесок	 у	 дослідження	
розглядуваної	проблематики.	Однак	у	переважній	більшості	вони	розглядали	фрагментарно	
вказані	 питання	 і,	 зокрема,	 технічні	 та	 технологічні	 аспекти	 проведення	 автотехнічної	
експертизи.	 Поряд	 з	 цим	 залишились	 без	 уваги	 процесуальні	 питання	 призначення	 та	
проведення	 вказаної	 експертизи.	 Крім	 того,	 науково-технічний	 прогрес	 викликає	
необхідність	 розробки	 нових	 методик	 проведення	 автотехнічних	 досліджень	 та	
пристосування	їх	до	реалій	сьогодення.	

Таким	 чином,	 на	 даний	 час	 в	 Україні	 відсутні	 комплексні,	 науково-обґрунтовані	
дослідження	проблем	призначення	і	проведення	судової	автотехнічної	експертизи.	У	той	же	
час	 відсутність	 єдиного	 науково-методичного	 підходу	 істотно	 ускладнює	 організацію	
проведення	 даного	 різновиду	 експертизи,	 негативно	 позначається	 в	 цілому	 на	 якості	 й	
ефективності	 розслідування	 злочинів	 проти	 безпеки	 руху	 та	 експлуатації	 транспорту.	
Вказане	 вище	 ставить	 перед	 вченими-криміналістами	 нагальні	 потреби	 на	 базі	
загальнотеоретичних	положень	судової	експертизи	вирішити	питання	щодо	удосконалення	
теоретичних	 і	 методичних	 основ	 судової	 автотехнічної	 експертизи,	 уніфікації	
використовуваних	 експертами	 термінів,	 удосконаленні	 існуючих	 та	 розробці	 нових	
рекомендацій	з	підготовки,	організації	і	проведення	такого	роду	експертних	досліджень.	

Таким	 чином,	 об’єктивні	 потреби	 слідчої,	 судової	 та	 експертної	 практики	 в	 розробці	
наукових	 положень	 і	 практичних	 рекомендацій	 щодо	 призначення	 та	 проведення	 судової	
автотехнічної	 експертизи	 обумовлюють	 актуальність	 даної	 тематики	 та	 необхідність	 її	
теоретичної	розробки	на	науковому	рівні.	

Враховуючи	 це,	 метою	 такого	 наукового	 дослідження	 повинна	 стати	 розробка	
теоретичних	 і	 методичних	 основ	 призначення	 та	 проведення	 судової	 автотехнічної	
експертизи,	 а	 саме:	 теоретичних	 основ	 судової	 автотехнічної	 експертизи;	 особливостей	
проведення	 судової	 автотехнічної	 експертизи;	 методичних	 основ	 судової	 автотехнічної	
експертизи.	 Крім	 того,	 в	 результаті	 такого	 дослідження	 повинні	 бути	 сформульовані	
пропозицій	 щодо	 удосконалення	 законодавства	 та	 відомчих	 нормативних	 актів,	 які	
регулюють	діяльність	експертних	установ	та	правоохоронних	органів,	а	також	рекомендації	
щодо	методики	призначення	та	проведення	судової	авто	технічної	експертизи.	
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В	 криміналістичній	 ідентифікації	 практичні	 дослідження	 надають	 можливість	
виявлення	 та	 реєстрацію	 таких	 ознак	 та	 властивостей	 об’єкта,	 які	 можна	 вважати	
індивідуальними.	 В	 судово-медичній	 ідентифікаційній	 експертизі	 в	 ролі	 індивідуальних	
ознак	 особи	 традиційно	 виступали	 біохімічні	 маркери.	 До	 них	 відносяться	 деякі	 антигенні	
характеристики	 крові	 та	 тканин	 організму,	 а	 також	 ізоформи	 ряду	 ферментів,	 які	
визначаються	 при	 дослідженні	 слідів	 на	 речових	 доказах,	 виділеннях	 або	 тканинах	 тіла	
людини.	

Індивідуалізуючі	можливості	маркерних	систем	залежать	від	 їх	поліморфності,	 іншими	
словами,	 від	 ступеня	 їх	 варіабельності	 та	 кількості	 варіантів	 в	 популяції.	 Чим	 ці	 значення	
більше,	 тим	 вище	 специфічність	 маркера,	 а	 значить,	 його	 здатність	 виділяти	 конкретний	
об’єкт	серед	інших,	навіть	подібних	за	іншими	ознаками	[1,	с.	2]	

У	 всіх	 відомих	 біохімічних	 маркерів	 індивідуалізуючий	 потенціал	 виявляється	
недостатньо	 високим	 для	 позитивної	 ідентифікації.	 Наприклад,	 деякі	 біологічні	
характеристики,	які	виявляються	класичними	серологічними	маркерами	–	еритроцитарними	
антигенами	 системи	 АВ0,	 зустрічаються	 у	 кожного	 третього	 або	 четвертого	 індивідуума.	
Очевидно,	що	ймовірність	їх	випадкового	збігу	у	різних	осіб	досить	велика.		

Таким	 чином,	 біохімічні	 маркери	 є	 групоспецифічними	 й	 тому	 ототожнення	 якщо	 і	
можливе,	то	з	використанням	багатьох	різних	систем,	кожна	з	яких,	якщо	взяти	окремо,	має	
лише	 відносне	 значення.	 Це	 означає,	 що	 існуючі	 методики	 класичного	 біохімічного	 та	
імунологічного	 аналізу,	 які	 використовуються	 для	 отримання	 експертних	 оцінок	 при	
судово-біологічній	 ідентифікації	 особи,	 здатні	 лише	 виключати	 з	 достатнім	 ступенем	
достовірності	приналежність	біологічного	матеріалу,	який	досліджується,	конкретній	особі.	
Позитивна	 ідентифікація	 несе	 умовний	 характер	 й	 обмежується	 констатацією	 тільки	
групової	приналежності	біологічних	об’єктів.	

Прогрес	 молекулярно-біологічної	 науки	 відкрив	 нові	 шляхи	 вирішення	 проблеми	
судово-медичної	 ідентифікації	 особи,	 забезпечивши	 можливість	 виявлення	
індивідуалізуючих	ознак	особи	на	рівні	генотипичної	ідентифікації.	

На	 початку	 розвитку	 метода	 генотипичної	 ідентифікації	 кінцевий	 етап	 всієї	 складної	
багатостадійної	 процедури	 зводився	 до	 аналізу	 специфічних	 графічних	 зображень	
спадкового	 матеріалу	 людини,	 подібних	 відбиткам	 пальців.	 При	 цьому	 основою	 для	
експертного	 висновку	 найчастіше	 виступало	 відображення	 індивідуальних	 характеристик	
ДНК	у	вигляді	графічного	образу,	а	саме:	специфічного	набору	ліній,	який	нагадує	картинку	
так	 званого	 бар-коду.	 Отже,	 по	 аналогії	 з	 аналізом	 дактилоскопічного	 відбитка,	 виникла	
назва	 –	 генетична,	 або	 точніше,	 геномна	 «дактилоскопія».	 Термін	 введено	 в	 1985	 році	
Джеффрісом	 (в	 англійському	 варіанті	 –	 DNA	 Fingerprinting,	 буквально	 –	 «зняття	 відбитків	
пальців	 ДНК»).	 На	 теперішній	 час	 його	 розглядають	 як	 застарілий,	 оскільки	 в	 науковій	
лексиці	він	витіснений	більш	точними	термінами,	такими	як	типування	ДНК	або	генетична	
ідентифікація	[1,	с.	2–4].		

Молекулярно-генетичний	 ідентифікаційний	 аналіз	 дозволяє	 досліджувати	 особливі	
ділянки	 ДНК,	 строго	 специфічні	 для	 кожного	 індивідуума,	 та	 отримати	 таким	 чином	
унікальне	 генетичне	 «відображення»	 людини,	 яке	 неможливо	 ні	 приховати,	 ні	 змінити,	 ні	
підробити.	 Індивідуалізуючі	 ознаки,	 які	 визначаються	 на	 рівні	 ДНК,	 характеризуються	
майже	 абсолютною	 стійкістю,	 тобто	 зберігаються	 в	 організмі	 людини	 незмінними	 все	 її	
життя,	та	є	незмінними	в	її	біологічних	слідах.	Тому	ідентифікаційна	значимість	генетичних	
ознак	є	надзвичайно	високою	[2,	с.	3;	3,	с.	5].		

ДНК-типування	 на	 сьогодні	 стало	 найбільш	 доказовим	 методом	 аналізу	 біологічного	
матеріалу	при	проведенні	судово-медичної	ідентифікаційної	експертизи.	Ці	технології	міцно	
увійшли	 в	 арсенал	 експертної	 діяльності	 судово-медичних	 служб	 більшості	 розвинутих	
країн	світу:	Австралії,	Австрії,	Великобританії,	Німеччини,	 Італії,	 Іспанії,	Канади,	Росії,	США,	
Франції,	 Швейцарії,	 Японії.	 В	 Україні	 даний	 метод	 ідентифікації	 особи	 в	 Експертній	 службі	
МВС	 почав	 працювати	 з	 90-х	 років	 у	 Державному	 науково-дослідному	 експертно-
криміналістичному	центрі.	Понад	15-річний	досвід	впровадження	молекулярно-генетичних	
методів	 дослідження	 в	 практику	 роботи	 правоохоронних	 органів	 в	 Україні	 переконливо	
свідчить	про	те,	що	ефективність	розслідування	багатьох	тяжких	злочинів	проти	особи	може	
бути	суттєво	підвищена.	
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У	 першу	 чергу	 мова	 йде	 про	 ідентифікацію	 осіб	 при	 розслідуванні	 тяжких	 злочинів,	
таких	 як	 вбивства,	 зґвалтування,	 нанесення	 тяжких	 тілесних	 ушкоджень,	 а	 також	 інших	
злочинів,	які	потребують	судово-медичного	дослідження	речових	доказів.	В	останні	роки,	у	
зв’язку	 зі	 складною	 ситуацією,	 що	 склалася	 на	 території	 нашої	 держави,	 постійно	
зростаючого	 рівня	 криміногенності,	 та	 у	 зв’язку	 з	 озброєними	 конфліктами	 та	
терористичними	 актами,	 виникла	 необхідність	 в	 розслідуванні	 не	 менш	 тяжких	 злочинів,	
пов’язаних	з	викраденням	людей,	замовними	вбивствами	а	також	проведення	розслідувань	
за	 фактами	 виявлення	 невпізнаних	 трупів.	 Функціонування	 молекулярно-генетичних	
лабораторій	 Експертної	 служби	 МВС	 України,	 оснащених	 сучасним	 обладнанням,	 яке	 не	
поступається	 аналогічному	 у	 лабораторіях	 по	 всьому	 світі,	 сприяє	 якості,	 об’єктивності	 та	
всебічності	 розслідувань.	 На	 території	 України	 функціонують	 7	 таких	 лабораторій	 у	
науково-дослідних	експертно-криміналістичних	центрах	МВС	України:	Державний	науково-
дослідний	експертно-криміналістичний	центр	та	шість	обласних	(Вінницький,	Запорізький,	
Київський,	Львівський,	Миколаївський,	Харківський).		

Одним	з	найважливіших	аспектів	є	можливість	використання	криміналістичних	обліків	
генетичних	 ознак	 людини	 з	 інформаційно-пошуковими	 автоматизованими	 системами.	
Автоматизовані	 обліки	 призначені	 для	 накопичування	 та	 зберігання	 отриманих	 в	 процесі	
дослідження	даних,	з	метою	подальшої	перевірки	шляхом	порівняння	їх	з	тими	даними,	що	
вже	зберігаються	в	базі.		

В	 Експертній	 службі	 МВС	 України	 на	 регіональному	 рівні	 функціонують	 колекції	
генетичних	ознак	людини,	що	складаються	з	ДНК-профілів,	встановлених	в	ході	проведення	
молекулярно-генетичних	 експертиз	 та	 досліджень	 в	 НДЕКЦ.	 Формування	 та	 регулярне	
поповнення	центрального	автоматизованого	обліку	генетичних	ознак	людини	відбувається	
шляхом	 вміщення	 карток	 обліку,	 сформованих	 за	 результатами	 проведених	 експертиз	 та	
досліджень	 у	 ДНДЕКЦ,	 НДЕКЦ,	 інших	 державних	 спеціалізованих	 експертних	 установах,	 а	
також	 ДНК-профілів,	 наданих	 для	 внесення	 до	 обліку	 підрозділами	 інших	 правоохоронних	
органів	України.	Центральний	автоматизований	облік	генетичних	ознак	людини	Експертної	
служби	 МВС	 України	 інтенсивно	 співпрацює	 з	 Європейською	 мережею	 судово-медичних	
інститутів	(ENFSI)	та	Інтерполом,	особливо	у	питаннях	розшуку	осіб.		

Технологія	 генетичної	 індивідуалізації,	 яка	 виникла	 на	 базі	 новітніх	 досягнень	
академічної	біологічної	науки,	спочатку	лише	позначила	перспективи,	вказала	нові	можливі	
та	 шляхи	 вирішення	 цілого	 ряду	 спеціальних	 задач	 у	 різноманітних	 біологічних	 науках	 а	
також	 в	 сучасній	 криміналістиці.	 Очевидно,	 що	 реалізація	 цих	 можливостей	 неминуче	
зажадала	 подальших	 поглиблених	 розробок,	 модифікацій	 й	 адаптування	 методу	 в	 руслі	
кожного	 конкретного	 напрямку.	 Що	 стосується	 судово-медичних	 аспектів	 генетичної	
ідентифікації,	то	експертний	ідентифікаційний	аналіз	стрімко	продовжує	свій	розвиток	вже	
не	тільки	як	область	молекулярно-генетичних	досліджень,	але	й	як	елемент	комплексного	
криміналістичного	знання,	яке	направлено	на	розслідування	й	розкриття	злочинів.	
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