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допитуваним та пам’ятати про наявність специфічних рис психології дитячого, підліткового та юнацького періодів роз-
витку і враховувати їх під час отримання інформації. 
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ОСОБИ, ЗОВНІШНІСТЬ ЯКОЇ БУЛО ЗМІНЕНО 

Бажання змінити зовнішність завжди було актуальним для людей, а з розвитком медицини з’явилося більше можливо-
стей щодо його реалізації. Сьогодні змінюють не лише окремі елементи обличчя, але й зовнішність у цілому, а також стать 
особи. Таким чином, питання щодо зміни зовнішності набувають все більшої актуальності в ході розслідування злочинів. 

Сьогодні пластичні (косметичні) операції набули значного поширення і дозволяють усувати не тільки вади розвит-
ку, наслідки механічних, хімічних ушкоджень і хірургічних втручань, а й змінювати форму та розміри певних елементів 
обличчя (носа, рота тощо) та проводити так зване омолодження. Так, у результаті усунення зморшок на обличчі може 
змінюватися межа росту волосся, що призводить до збільшення висоти чола, а також рівня розташування брів (як пра-
вило, догори). Усунення складок верхнього і нижнього вік змінює положення кутів ока, що, у свою чергу, призводить до 
зміни форми та положення очної щілини. Випрямлення спинки носа, змен- шення висоти та ступеня його виступання 
призводить до зміни таких ознак, як висота верхньої губи, згладжування носолобного кута, положення основи носа (до-
гори), форма ніздрів і кінчика носа. 

Операції із зміни чоловічої статі на жіночу і навпаки також є розповсюдженими у нашому суспільстві. Усі ці хірур-
гічні втручання певною мірою змінюють вигляд людини та в певних випадках можуть ускладнювати досудове розсліду-
вання кримінальних проваджень.  

Складнощі виявляються за двома напрямами: 1) після пластичної операції людина не зобов’язана вклеювати нову 
фотокартку до паспорту громадянина України за діючим національним законодавством; 2) у криміналістичній літерату-
рі на цей час відсутні чіткі методичні рекомендації щодо дослідження портретів осіб, зовнішність яких змінено у резуль-
таті косметико-пластичних операцій. 

Доцільним є розроблення переліку операцій, після яких громадяни зобов’язані міняти посвідчення особи, основним 
реквізитом яких є фотокартка, а також внести зміни до Положення про паспорт громадянина України про необхідність 
вклеювання нової фотокартки, що відповідає його вікові та зовнішньому вигляду після пластичної операції. 

Згідно з наказом Міністерства юстиції № 96/5 від 12.01.2011 «Про затвердження Правил внесення змін до актових 
записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання» особа, що змінила стать, отримує медичне свідоцтво про зміну 
(корекцію) статевої належності і потім подає заяву до органу реєстрації актів цивільного стану з метою отримання ново-
го свідоцтва про народження. До відповідних документів працівниками вищевказаних установ вносяться змінені відо-
мості про особу з подальшою видачею їй документу. Маючи змінене Свідоцтво, складається заява на отримання відпо-
відного паспорту громадянина України. 

Загалом питання, пов’язані з ідентифікацією осіб, які змінили стать не викликають труднощів і мають нормативно-
правове забезпечення. Проблема встановлення особи може виникнути у випадку якщо вона вчинить злочин до закінчен-
ня процесу легалізації її у суспільстві у новому статусі. 
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ОКРЕМІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ПІДРОБКИ ДОКУМЕНТІВ 

Документ – це матеріальний об’єкт, у якому зафіксовані відомості про які-небудь факти, що відбулися, чи які мож-
на передбачити. Під криміналістичним і навіть кримінально-процесуальним кутом зору документом є будь-який матері-
альний носій зафіксованої в ньому інформації, що має значення для кримінального судочинства. Спосіб підроблення 
документу І.М. Осика визначає як об’єктивно і суб’єктивно обумовлену комплексну діяльність особи (групи осіб), 
спрямовану на внесення змін у дійсний документ, виготовлення завідомо неправдивого документу або внесення неправ-
дивих відомостей до офіційного документу, яка відображається в матеріальних та ідеальних слідах. Отже, підробка бу-
ває двох видів: інтелектуальна та матеріальна. 

Інтелектуальна підробка полягає у складанні та видачі правильного за формою та виготовленням документа, але 
такий документ містить свідомо неправдиві відомості (інформацію).  

Матеріальна підробка – об’єктивно та суб’єктивно обумовлена сукупність технічних засобів та прийомів, які вико-
ристовуються з метою часткової зміни справжнього документа або створення повністю підробленого документа. Це 
може бути як груба підробка, так і кваліфікована, виконана на досить високому технічному рівні. Слід зазначити, що 
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вибір злочинцями способу підроблення документів обумовлюється, перш за все, формою носія інформації (паперовий, 
електронний, пластиковий) і умовами його використання.  

Підроблення документів на паперових носіях в сучасних умовах найчастіше вчиняється за допомогою засобів 
комп’ютерної та розмножувальної техніки. При повній матеріальній підробці використовуються принтери персональних 
комп’ютерів, ксерокси, засоби оперативної поліграфії і факси. Для сучасних способів повної підробки документів при-
таманне також поєднання декількох технологій виготовлення документа для нанесення різних реквізитів на один і той 
же документ. При цьому в різній послідовності можуть застосовуватися комп’ютер, принтер, ксерокси, факси та інше 
обладнання. Часткова підробка (підробка реквізитів документу) може бути самостійною або елементом повної підробки. 
Об’єктами часткової підробки у переважній більшості випадків є обов’язкові реквізити документу – підписи, відбитки 
печаток та штампів, бланки документів. 

Повна підробка електронного документа можлива лише за умови наявності доступу до системи електронного до-
кументообігу, яка захищена системою кодів та паролів доступу, знання порядку її функціонування та володіння копією 
або оригіналом закритого ключа електронно-цифрового підпису. Часткова матеріальна підробка електронного докумен-
та неможлива на сьогоднішній день завдяки властивостям закритого ключа електронно-цифрового підпису.  

Особливості підроблення пластикових документів полягають у носіях інформації, які у свою чергу обумовлюють 
перелік і особливості обов’язкових реквізитів та засобів захисту від підроблення. Способи підроблення пластикових 
документів, зокрема банківських платіжних карток, пропонується поділити на: 1) внесення змін у дійсну картку (на пла-
стикову поверхню або на магнітний чи електронний носій) та 2) виготовлення завідомо неправдивої картки (дублікату 
існуючої картки).  

Таким чином, можна зробити висновок, що в основу поняття інтелектуальної підробки покладено юридичну сторо-
ну підроблення документів, а матеріальної – технічну. Сучасні способи підробки документів залежать від виду докумен-
та, його форми, способу фіксації інформації та призначення і розвиваються із розвитком науково-технічного прогресу. 
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ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ  
І ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ 

Останнього часу все частіше через засоби масової інформації (випуски новин, журналістські розслідування) надходять 
данні про факти вчинення злочинів проти дітей. Це й діяльність в соціальних мережах групи «Синій кит», куратори якої 
фактично схиляють до суїциду молодь. Це й численні випадки посягань на статеву недоторканість дітей з боку осіб хворих 
на педофілію, та інші не менш резонансні злочини. Занепокоєння викликає і ріст зафіксованих правоохоронними органами 
фактів жорстокого поводження з дітьми з боку батьків, опікунів, вихователів, вчителів. При тому, що такі злочини характери-
зуються надзвичайно високим рівнем латентності, і більшість випадків залишається поза офіційною статистикою. 

Багато вчених спрямовували свої дослідження на встановлення причин, за яких доросла людина обирає своєю жер-
твою найбільш незахищену і вразливу істоту – дитину. Психологи, психіатри, кримінологи давно прийшли до висновків, 
що психофізичні травми отриманні в дитинстві, переростають у комплекси дорослої людини і часто формують різного 
роду патології поведінки. В тому числі важкі патології, пов’язані із сексуальними відхиленнями, педофілією зокрема, 
садистські, мазохистські уподобання чи девіації. Криміналісти дано встановили залежність між патологічною залежніс-
тю від насильства у серійних вбивць і травмами, що були ними отриманими в дитинстві. 

Зараз наша держава знаходиться у стані перебудови і формуванні європейських стандартів життя. На наше переко-
нання, одним з ключових, найважливіших напрямків, окрім економічного зростання, виступає захист дітей від злочин-
них посягань на їх права, життя, здоров’я, статеву недоторканість. 

Окремим пріоритетним напрямком роботи поліції повинні стати попередження, своєчасне виявлення і припинення 
небезпечних жорстоких дій батьків, вчителів, вихователів, а також дій осіб, які страждають на сексуальні девіації у ви-
гляді тяги до дітей. Як забезпечити основні кроки у цьому напрямку? Хотілось би запропонувати своє бачення. 

Кримінальний кодекс України містить багато норм, що охоплюють злочини, що вчиняються проти дітей з боку ба-
тьків, а також інших осіб. Іноді це окремі склади злочинів, як, наприклад: стаття 150 «Експлуатація дітей»; стаття 166 
«Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною». Але здебільшого статті, що встановлюють відповідальність за 
вчинення насильницьких злочинів, містять тільки частину як кваліфікуючу ознаку, що обтяжує покарання – вчинення 
таких дій щодо дитини (малолітньої особи). Окремої категорії – «Злочини проти дітей» немає. 

Нажаль, ці злочини не вивчаються окремо майбутніми поліцейськими, як не вивчається предмет доказування у та-
ких провадженнях і особливості самої процедури розслідування. Окремої уваги заслуговує і проблема своєчасного ви-
явлення злочинів проти дітей. Адже, якщо батько або мати знущаються над дитиною, б’ють, принижують, застосовують 
жорстокі міри покарання, що мають ознаки катування, морять голодом, – вони зацікавлені скривати свої дії, а не повід-
омляти про них в поліцію.  

Навіть якщо про факти вчинення злочинів проти дітей стає відомо, виникає цілий ряд проблем перевірки цієї інфо-
рмації для встановлення ознак складу конкретного правопорушення. Наприклад, якщо помічає ганебний стан дитини 
вчитель, вихователь або сусід й повідомляє про злочин в поліцію, слідчий зобов’язаний залучити для проведення допиту 
дитини, медичного обстеження (експертизи) та інших слідчих (розшукових) дій законного представника і захисника 


