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ЗНАЧЕННЯ	ЕКСПЕРТНОЇ	ПРОФІЛАКТИКИ		
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На	сьогоднішній	день	в	Україні	криміногенна	ситуація,	на	жаль,	залишається	складною.	
Однією	 із	 причин	 зростання	 злочинності	 є	 низька	 ефективність	 профілактичної	 роботи	
органів	 правопорядку.	 Суттєву	 роль	 в	 запобіганні	 злочинам	 могли	 б	 відіграти	 експертні	
установи.	 Однак	 можливості	 експертного	 напрямку	 профілактичної	 діяльності	
несправедливо	недооцінюють	працівники	слідчих	та	оперативних	підрозділів.		

Питання	 експертної	 профілактики	 досліджувалися	 у	 працях	 таких	 науковців,	 як		
І.	А.	Алієв,	Р.	С.	Бєлкін,	Д.П.	Гуріна,	Ф.	Є.	Давудов,	В.	П.	Колмаков,	Ю.	Г.	Корухов,	Ю.	К.	Орлов,		
Б.	 І.	 Пінхасов,	 І.	 Я.	 Фрідман,	 А.	 Р.	 Шляхов	 та	 ін.	 Разом	 з	 тим,	 в	 умовах	 реформування	
вітчизняної	правоохоронної	системи	залишається	ряд	невирішених	питань.		

В.	 П.	Колмаков	 вказував,	 що	 під	 експертною	 профілактикою	 слід	 розуміти,	 сукупність	
обставин,	які	сприяють	вчиненню	злочину,	досліджуваних	експертом	за	допомогою	засобів	
та	методів	науки	криміналістики	[1,	с,	14].	І.	Я.	Фрідман	вважав,	що	більш	доцільно	говорити	
не	про	«експертну	профілактику»,	а	про	профілактичну	діяльність	співробітника	експертної	
установи,	 судового	 експерта	 [2,	 с.	31].	 Вчений	 пропонував	 розуміти	 під	 експертною	
профілактикою	 систему	 дій	 експерта	 із	 застосування	 спеціальних	 знань	 у	 профілактичній	
діяльності	 органів	 досудового	 слідства	 та	 суду.	 ЇЇ	 складовою	 частиною	 є	 експертні	
профілактичні	 дослідження	 як	 процес	 вивчення	 експертом	 об’єктів,	 що	 надходять	 від	
органів	слідства	(дізнання,	суду),	в	аспекті	профілактичних	завдань,	які	ними	вирішуються	
за	 допомогою	 експертизи.	 Питання	 про	 причини	 та	 умови,	 що	 сприяли	 злочину,	 носять	
самостійний	характер	відносно	основних	завдань,	поставлених	перед	експертом	[3,	с.	72–73].	
І.	А.	Алієв	зауважив,	що	велике	значення	для	здійснення	профілактичної	діяльності	є	власна	
ініціатива	експерта	щодо	встановлення	причин	та	умов,	що	сприяли	злочину,	в	тому	числі	й	
ознак	 злочину	 чи	 іншого	 протиправного	 діяння,	 та	 пропонування	 певних	 заходів	 щодо	
реагування	на	ці	обставини	[4,	с,	79].	

Завданнями	профілактичної	роботи	судово-експертних	закладів	(установ)	є:	а)	надання	
допомоги	слідчому,	судді	на	основі	спеціальних	знань	експерта	у	справі	розкриття	злочину,	
ретельного	 всебічного	 розслідування	 та	 забезпечення	 об’єктивного	 справедливого	
покарання;	б)	виявлення	конкретних	причин	і	умов,	що	сприяють	злочину,	дослідження	та	
аналіз	 цих	 умов	 та	 розробка	 конкретних	 заходів,	 спрямованих	 на	 їх	 усунення;	 в)	 на	 основі	
спеціальних	 знань	 вирішення	 експертом	 питання	 профілактики	 в	 процесі	 дослідження	
матеріалів,	наданих	органами,	що	призначили	експертизу	[5,	с.	22].		

Серед	 обставин	 профілактичного	 характеру,	 які	 можуть	 бути	 встановлені	 експертом,	
виділяють	три	групи	обставин,	зокрема,	обставини	технічного,	організаційно-правового	та	
медичного	характеру.	

При	 цьому	 до	 обставин	 технічного	 характеру	 відносять	 недоліки	 об’єктів,	 які	 роблять	
можливим	 злочинне	 посягання	 на	 цей	 об’єкт,	 недоліки	 технологій	 виробництва,	
конструктивні	 та	 заводські	 дефекти	 зброї,	 транспортних	 засобів	 та	 інші	 обставини,	 що	
сприяли	 вчиненню	 злочинів,	 для	 встановлення	 яких	 потрібні	 науково-технічні	 знання.	 До	
цієї	групи	також	належать	і	неправильні,	з	професійної	точки	зору,	дії	осіб	щодо	експлуатації	
техніки.	У	свою	чергу	до	обставин	організаційно-правового	характеру	входять:	а)	недоліки	
правового	 регулювання	 виробництва,	 транспорту,	 звітності	 та	 іншої	 діяльності,	 яка	 є	
об’єктом	 експертного	 дослідження;	 б)	 недоліки	 в	 організації	 виробництва,	 транспорту,	
звітності	 та	 ін.,	 які	 виявляються	 у	 порушенні	 відповідними	 особами	 нормативних	 правил,	
що	регулюють	окремі	види	господарської	діяльності;	в)	недоліки	в	організації	виробництва,	
транспорту	 та	 ін.,	 які	 не	 пов’язані	 з	 пору	 шенням	 нормативних	 правил	 та	 недоліками	
правового	регулювання.	Нарешті,	обставини	медичного	характеру	об’єднують:	а)	обставини,	
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що	характеризують	особу	злочинця	(наприклад,	психопатичний	розвиток	особи,	пов’язаний	
із	перенесеною	у	дитинстві	хворобою);	б)	обставини,	що	викривають	недоліки	в	медичному	
обслуговуванні	 населення,	 які	 сприяють,	 наприклад,	 вчиненню	 лікарських	 помилок	 чи	
отруєнь	медичними	препаратами	[6,	с.	17–19].	

Крім	 того,	 експертна	 профілактика	 полягає	 не	 лише	 у	 виявленні	 експертом	 на	 основі	
спеціальних	 знань	 обставин,	 які	 сприяють	 вчиненню	 злочину,	 а	 й	 у	 прогнозуванні	
виникнення	можливих	способів	здійснення	протизаконної	діяльності	у	сучасних	умовах	та	
розробці	заходів	щодо	покращення	захисту	об’єктів	[7,	с.	236].	

Таким	 чином,	 профілактична	 діяльність	 експерта	 у	 системі	 запобігання	 злочинам	
повинна	 займати	 одне	 із	 провідних	 місць.	 Можливості	 такої	 профілактики	 доцільно	
використовувати	 на	 всіх	 стадіях	 розслідування.	 Крім	 того	 особам,	 які	 проводять	
розслідування,	 не	 слід	 недооцінювати	 експертну	 профілактику	 як	 засіб	 боротьби	 зі	
злочинністю.	
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НОВАЯ	ДОКТРИНА	СТРУКТУРЫ	МЕТОДИКИ	
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ	КРИМИНАЛЬНЫМ	

ПРАВОНАРУШЕНИЯМ	

Предложенную	Ю.	А.	Ланцедовой	[1,	 с.	302–303;	2,	 с.	343–346;	 3,	 с.	180–182	и	 др.]	новую	
доктрину	 структуры	 методики	 противодействия	 криминальным	 правонарушениям	 более	
правильно	представить	в	такой	редакции.		

Для	 правильного	 понимания	 системно-структурного	 строения	 и	 содержательно-
тематического	наполнения	четвертой	части	криминалистики	–	«Методика»,	имеет	значение	
новая	 доктрина	 структуры	 методики	 противодействия	 правонарушениям,	 которую	
применительно	 к	 противодействию	 макроправонарушениям	 (криминальным	
правонарушениям)	можно	представить	в	виде	следующего	перечня	методик:	

1.	Общая	 методика	 противодействия	 макроправонарушениям	 (криминальным	
правонарушениям).		

2.	Общая	 методика	 противодействия	 отдельным	 видам	 или	 группам	
макроправонарушений	(криминальных	правонарушений).	

2.1.	Базисные	 методики	 противодействия	 отдельным	 видам	 или	 группам	
макроправонарушений	(криминальных	правонарушений).		
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