
Процесуальне та техніко-криміналістичне забезпечення  
досудового розслідування. Харків, 2019 

 127 

експерти з різних галузей науки в залежності від механізму вчи-
нення основного суспільно небезпечного діяння, вчиненого шля-
хом самовільного присвоєння владних повноважень або звання 
службової особи, та способів останнього. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ 

Розшифрування структури ДНК в 50-х роках минулого століття 
започаткувало нову еру в біології та створило передумови для пошу-
ку можливостей ідентифікації конкретного живого організму за його 
генетичними ознаками. Вперше можливість дослідження індивідуа-
льних ознак людини за ДНК встановив англійський генетик Алек 
Джеффріс у 1984 році, виявивши в структурі цієї молекули індивідуа-
льні для кожної особи відмінні за кількістю та довжиною ділянки, які 
можна виділити та порівняти. Це дозволило розробити техніку вияв-
лення та дослідження ДНК людини з метою її ідентифікації, яка була 
названа ДНК-дактилоскопія (англ.: «DNA fingerprinting»).  

В Україні молекулярно-генетичні експертизи почали прово-
дити у 1992 році в Державному науково-дослідному експертно-
криміналістичного центрі МВС України та в Одеському обласному 
бюро судово-медичної експертизи. 

Свого часу термін «DNA fingerprinting» (ДНК-дактилоскопія) 
був обраний з огляду на термінологію криміналістичної науки, в 
якій дактилоскопія є розділом, що вивчає поверхні долонь та їх 
відбитки з метою ідентифікації людини. Це не є випадковим і по-
яснюється схожістю концептуального підходу до ототожнення 
об’єктів за залишеними слідами. Використання явища поліморфі-
зму довжини фрагментів рестрикції (RFLP), тобто відмінності у 
кожної особи розмірів певних фрагментів ДНК, розрізаних бакте-
ріальними ферментами (рестриктазами), дозволило встановлюва-
ти індивідуальний генетичний профіль людини шляхом порів-
няння довжини самих ділянок та їхньої кількості. 
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В судовій експертизі відповідний вид дослідження прийнято 
називати молекулярно-генетичним. Його місце в системі експер-
тиз до цього часу залишається до кінця не з’ясованим. Цю експер-
тизу відносять і до біологічної (як різновиду криміналістичної), і 
до судово-медичної (як напрям, який виокремився з судово-
медичних імунологічних досліджень). Отже, не дивлячись на бага-
торічний досвід використання молекулярно-генетичної експерти-
зи, в Україні поки що не вироблено єдиного бачення її сутності та 
місця в системі судових експертиз.  

В інструкції Міністерства юстиції України про призначення та 
проведення судових експертиз молекулярно-генетична експерти-
за не регламентована. В установах даного відомства судово-
експертна діяльність за цим видом експертизи не здійснюється. 

В судово-експертних установах Міністерства охорони здоров’я 
України молекулярно-генетичні дослідження проводяться як різ-
новид судово-медичної експертизи. У Головному Бюро судово-
медичної експертизи МОЗ України, Одеському, Дніпропетровсько-
му обласному і Київському міському бюро судово-медичної експе-
ртизи функціонують відділення судово-медичної генетики. Проте 
дане питання також не має належного нормативно-правового ре-
гулювання. 

Експертні установи системи МВС України мають найбільш 
широку мережу лабораторій судової генетики. Зокрема, молеку-
лярно-генетична експертиза проводиться фахівцями Державного 
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС 
України, Науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів 
МВС України в Київській, Харківській, Вінницькій, Запорізькій, 
Львівській, Миколаївський, Івано-Франківській областях. Здійс-
нюються заходи, спрямовані на розширення цієї мережі. Це є ціл-
ком логічним, оскільки функції з ведення автоматизованих кримі-
налістичних обліків генетичних ознак людини виконують саме 
експертно-криміналістичні підрозділи МВС України. 

Молекулярно-генетична експертиза як вид експертної спеціа-
льності з біологічних видів експертиз закріплена в Переліку видів 
судової експертизи та експертних спеціальностей, за якими прис-
воюється кваліфікація судового експерта працівникам Експертної 
служби МВС України.  

Методика проведення молекулярно-генетичних досліджень 
була розроблена фахівцями Державного науково-дослідного екс-
пертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ 
України в 2017 році, державну реєстрацію отримала 18 січня 
2019 року. 
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Підсумовуючи викладене слід відзначити, що судова молеку-
лярно-генетична експертиза є найбільш ефективним, сучасним і 
точним методом дослідження слідів біологічного походження, 
який використовується в експертно-криміналістичних установах 
України для встановлення походження біологічного сліду від кон-
кретної особи, біологічної спорідненості й ідентифікації невпізна-
них трупів, статевої приналежності біологічного матеріалу. Осно-
вними тенденціями розвитку цього класу судової експертизи ви-
даються: 1) подальше розширення мережі лабораторій судової 
генетики в системі Експертної служби МВС України; 2) вдоскона-
лення технічної оснащеності лабораторій з метою розширення 
спектру можливих експертних досліджень; 3) вдосконалення сис-
теми наповнення та використання криміналістичних обліків гене-
тичних ознак людини; 4) вдосконалення експертних технологій з 
урахуванням передового світового досвіду в цій галузі. 
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МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 
ГРУПОЮ СПЕЦІАЛІСТІВ 

Відповідно до ст. 237 КПК України «з метою виявлення та фік-
сації відомостей щодо обставин вчинення кримінального право-
порушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, примі-
щення, речей та документів». За змістом цієї статті метою огляду 
місця події є тільки «виявлення та фіксація відомостей …». Але 
майже всі науковці зазначають, що завданнями огляду є виявлен-
ня, фіксація, вилучення та дослідження матеріальних об’єктів на 
місці події. Наслідком виконання цих завдань є отримання інфор-
мації про механізм вчинення злочину та його учасників. Пропону-
ється розглянути учасників огляду місця події і, відповідно, функ-
ції, що виконуються кожним з них. 

Відповідно ст. 237 КПК України огляд проводиться безпосере-
дньо слідчим чи прокурором. Але на практиці прокурор приймає 
участь у проведенні огляду місця події лише у випадках вчинення 
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