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ДОСЛІДЖЕННЯ ДНК ЯК ГАЛУЗЬ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 
ТЕХНІКИ: СТАНОВЛЕННЯ ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

У сучасному світі застосування можливостей різних наук у ви-
рішенні завдань з протидії злочинності набуває все більшого зна-
чення. Одним із найбільш важливих досягнень XX століття в даній 
сфері є розроблення та впровадження методів аналізу ДНК у дія-
льність органів правопорядку й установ судової експертизи з ме-
тою збирання, оцінки та використання орієнтуючої та доказової 
інформації у кримінальному судочинстві.  

До цього часу у вітчизняній криміналістиці не приділялось 
належної уваги питанням криміналістичного дослідження ДНК, 
що має наслідком недостатність наукової та навчально-
методичної літератури з даного напряму. Не вироблено і єдиного 
підходу щодо визначення місця ДНК-аналізу в судових науках, па-
ралельно розвиваються криміналістичний і судово-медичний ас-
пекти цієї проблематики. Разом з цим у практичній діяльності до-
слідження ДНК з кожним роком відіграє все більшу роль у проти-
дії передусім тяжким злочинам проти життя та здоров’я особи, 
проти статевої свободи і статевої недоторканності, проти власнос-
ті та ін. В умовах військових дій на сході України, збільшення  
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терористичних загроз вагоме значення має застосування генетич-
ного аналізу з метою встановлення особистості невпізнаних тру-
пів, у тому числі обгорілих, розчленованих тощо. Також слід дода-
ти, що методи ДНК-аналізу ефективно використовуються у циві-
льному судочинстві при вирішенні справ про встановлення бать-
ківства, визначення біологічної спорідненості осіб у випадках ви-
явлення бездомних дітей, осіб, які втратили пам’ять, тощо.  

Таким чином, судова молекулярна генетика, по суті, є міждис-
циплінарною сферою наукових знань, досягнення якої активно 
використовуються в криміналістиці і судовій медицині. Її кримі-
налістичне значення є особливо важливим, тому що ідентифікація 
особи за ДНК відноситься до числа найбільш точних методів ото-
тожнення людини. Тому дослідження ДНК як розділ криміналіс-
тичної техніки має зайняти гідне місце у структурі криміналістич-
ної науки. 

Проблеми використання ДНК-аналізу в криміналістичній і су-
дово-медичній практиці досліджували українські науковці і прак-
тики Н. М. Дяченко, М. М. Дідик, І. Ю. Горбатенко, Г. Ф. Кривда, 
Р. Г. Кривда, О. В. Матарикіна та ін. Проте в їхніх працях увага звер-
тається передусім на теоретичні та методичні засади судово-
експертної діяльності в даній сфері, тоді як криміналістичний ас-
пект, зокрема наукові положення і практичні рекомендації щодо 
засобів і методів виявлення, вилучення, дослідження, оцінки і вико-
ристання в доказуванні у кримінальному провадженні інформації, 
одержаної з ДНК, залишається без належного розгляду. Результа-
том цього є відсутність відповідних положень у вітчизняній на-
вчальній літературі з криміналістики, ігнорування цього напряму 
в навчальному процесі закладів вищої освіти юридичного профілю. 

У зарубіжній літературі даному аспекту, навпаки, приділено 
значну увагу. Проблеми використання досягнень судової генетики 
у кримінальному провадженні активно обговорюються на сторін-
ках авторитетних рецензованих наукових журналів. До змісту єв-
ропейських і американських підручників і посібників з криміналі-
стики (судових наук) включають розділ, присвячений викорис-
танню ДНК-аналізу в розслідуванні злочинів. 

Зазначені аспекти зумовлюють актуальність формування ці-
лісного уявлення про зміст криміналістичного дослідження ДНК 
як окремого розділу криміналістичної техніки, активізацію науко-
вих пошуків у цій сфері та включення відповідних положень до 
змісту криміналістики як навчальної дисципліни. 

Дослідження біологічних слідів із метою вирішення завдань 
кримінального судочинства досить давно й успішно застосовується 



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

 161 

в судовій медицині та криміналістиці. Проте до кінця XX століття 
можливості цього напряму були обмеженими і полягали у здійс-
ненні цитологічних та імунологічних аналізів з метою відокрем-
лення слідів людини від слідів тварин, інших хімічних речовин, а 
також встановлення групової та статевої належності залишених 
слідів. Революційний прорив у даному напрямі був зроблений піс-
ля розроблення у 1985 році А. Джеффрісом та його співавторами 
В. Уілсоном, С. Тейном, П. Гіллом методів ідентифікації особи за її 
генетичними ознаками, що містяться в ДНК. Це дозволило розро-
бити техніку виявлення та дослідження ДНК людини з метою її 
ідентифікації, яка була названа ДНК-дактилоскопія (англ.: «DNA 
fingerprinting»). 

Перше застосування методу ДНК-дактилоскопії в діяльності з 
протидії злочинності відбулось у 1986 році з метою розкриття 
двох убивств дівчат-підлітків, поєднаних зі зґвалтуванням, вчине-
них у графстві Лестершир (Велика Британія). В Україні молеку-
лярно-генетичні експертизи почали проводити у 1992 році. Не 
дивлячись на це, до сьогодні у вітчизняній криміналістиці відсутні 
теоретичні положення та практичні рекомендації щодо викорис-
тання можливостей ДНК-аналізу в діяльності з протидії злочинно-
сті. Є всі підстави стверджувати, що відповідний розділ криміналі-
стичної техніки, який за значенням має посідати провідне місце в 
її системі, залишається не сформованим. 

Основними напрямами вирішення теоретичних проблем, що 
мають першочергове значення для подальшого розвитку кримі-
налістичного ДНК-аналізу в Україні, на наш погляд, є: 1) форму-
вання теоретичних засад криміналістичного дослідження ДНК як 
окремої галузі криміналістичної техніки; 2) обґрунтування на під-
ставі передових європейських підходів обсягу надання правоохо-
ронним органам можливостей відібрання зразків ДНК у населен-
ня, наповнення та використання автоматизованих банків даних 
ДНК-профілів у діяльності з розслідування злочинів за умови до-
тримання основоположних прав людини; 3) подальший розвиток 
технологій ДНК-аналізу, зокрема фенотипування, секвенування 
нового покоління тощо; 4) обґрунтування сутності судової моле-
кулярно-генетичної експертизи, її завдань, можливостей, методо-
логії та місця в системі судових експертиз в Україні. 

У свою чергу прикладними проблемами, вирішення яких пот-
ребує першочергової уваги, видаються: 1) поліпшення рівня право-
вої регламентації питань геномної реєстрації населення України; 
2) уніфікація на єдиній методологічній та інструментальній основі 
діяльності державних лабораторій судової генетики; 3) технічне 
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забезпечення та практичне впровадження технологій ДНК-скри-
нінгу значної кількості людей для виявлення осіб, що вчинили 
тяжкі злочини, за залишеними слідами біологічного походження, а 
також новітніх технологій криміналістичного ДНК-аналізу (ро-
динний пошук, низькорівньовий аналіз, біогеографічне тестуван-
ня тощо); 4) постійне розширення автоматизованих баз даних 
ДНК-профілів і можливостей їх використання в діяльності з розс-
лідування злочинів; 5) організація системного навчання праців-
ників органів досудового розслідування, оперативних підрозділів, 
прокуратури, суду прийомам роботи зі слідами біологічного похо-
дження, правилам призначення молекулярно-генетичної експер-
тизи, оцінки та використання в доказуванні її результатів. 

Вирішення вказаних проблем сприятиме значному підвищен-
ню рівня використання можливостей криміналістичного дослі-
дження ДНК у діяльності з розкриття та розслідування криміна-
льних правопорушень в Україні. 
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ПРАВОВІ ЦІННОСТІ В ОСНОВІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ 

Розуміння цінності у сучасній філософії не є одностайним, од-
нак у більшості випадків поняття «цінність» уособлює у собі щось 
важливе для суб’єкта, належне йому, бажане, таке, що спонукає 
особу до визначення основоположних цілей буття та виступає ос-
новою її діяльності.  

Існує достатня кількість напрямків аксіологічних досліджень, 
однак, з позиції здійснюваного нами наукового пошуку, інтерес 
представляє саме правова аксіологія, яка виступає вагомою скла-
довою філософії права. Предметною сферою правової аксіології 
визначаються проблеми розуміння та тлумачення права як цінно-
сті (імперативної вимоги) та предметні судження і оцінки про зна-
чення права і його змісту з точки зору цінності, а також як умови 
для формування і закріплення цінностей [1, с. 53]. Більш ширше 
предмет аксіології, визначає О. Бандура, на його думку аксіологія 
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