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знакам аналогічного номіналу та зразка, які знаходяться в офіцій-
ному обігу країни виробника – України (Федеральної Резервної 
Системи США, Європейського Союзу тощо)? 

– Якщо ні, то яким способом вони виготовлені? 
В Харківському НДЕКЦ МВС функціонує автоматизована сис-

тема «Технічне дослідження та облік документів» призначена для 
вводу, редагування та накопичення інформації (текстової та гра-
фічної) про підроблені документи (в тому числі грошові знаки Ук-
раїни і іноземних країн), оперативного здійснення перевірок для 
виявлення аналогів, формування та видачі звітів і довідок встано-
вленої форми. Зазначений програмний комплекс використовуєть-
ся під час розслідування фактів підробки грошових знаків Націо-
нального Банку України і іноземної валюти. 
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Розслідування даного кримінального правопорушення, як і 
інших злочинів, повинно бути організованим і цілеспрямованим, 
слідчі (розшукові) дії, передбачені Кримінально-процесуальним 
кодексом України повинні виконуватись у визначеній послідовно-
сті, координуватись з оперативними заходами. А саме через аналіз 
первинної інформації, на підставі слідчих ситуацій, які склалися на 
певних етапах розслідування, плануються дії для виконання пос-
тавлених завдань. 

Особливості підготовки і проведення окремих слідчих (розшу-
кових) дій посідають важливе місце в методиці розслідування хулі-
ганства. Тому цілком обґрунтованою є пропозиція А. Ф. Волобуєва 
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щодо виділення в структурі кожної методики розслідування особ-
ливостей тактики проведення окремих слідчих дій як її самостій-
ного структурного елементу [1]. Такий підхід цілком успішно ви-
користовується українськими криміналістами, якими підготовле-
но велику кількість праць з методики розслідування окремих ви-
дів злочинів. 

Планування здійснюється з такою метою – стрімке та продук-
тивне проведення слідчих (розшукових) дій, розшукових заходів 
та встановлення винуватої особи. Cлідчий з метою забезпечити 
своєчасність виконання необхідних слідчих (розшукових) дій та 
негласних слідчих (розшукових) дій у всіх кримінальних прова-
дженнях, в яких він проводить досудове розслідування, складає 
загальний календарний план-графік роботи в усіх кримінальних 
провадженнях, а також плани розслідування в кожному криміна-
льному провадженні. 

Слідчий, у свою чергу, використовує даний криміналістичний 
засіб, про що доречно наголошує Я. Пещак, для перевірки та побу-
дови розслідування злочину на основі зібраної інформації. За об-
сягом визначення суті розслідування версії бувають загальними 
та окремими [4, с. 57]. 

При розслідуванні хуліганства, як доречно визначає М. М. Єфі-
мов, загальними версіями є: 

– мало місце вчинення кримінально-караного хуліганства; 
– в даному випадку було вчинено дрібне хуліганство; 
– вчинено не хуліганство, а інший злочин. 
Поряд із загальними версіями висуваються і конкретні версії 

відповідно до окремих елементів та ознак складу злочину, перед-
баченого ст. 296 КК України: 

– про особу хулігана і можливих місцях його перебування; 
– про співучасників, очевидців та ще невстановлених потерпі-

лих від вчиненого хуліганства і можливих місцях їх перебування; 
– про місцезнаходження знарядь вчинення хуліганства; 
– про причетність осіб, які вчинили хуліганські дії, до інших 

нерозкритих злочинів; 
– про мотиви, мету та умисел хуліганства; 
– про осіб, що наставляють неповнолітніх на шлях антисуспі-

льної поведінки [3, с. 19]. 
На початковому етапі розслідування для вирішення будь-якої 

слідчої ситуації планується тактична операція: «Встановлення 
джерел доказів», яка включає: проведення оперативно-розшуко-
вих заходів, використання процесуальних засобів – огляд місця 
події, обшук, а іноді і накладення арешту на кореспонденцію; 
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встановлення можливих свідків-очевидців та допити їх; витребу-
вання інформації із криміналістичних обліків та автоматизованих 
інформаційно-довідникових систем. Таким чином, як наголошує 
С. С. Герасимчук, планування тактичної операції як системи слід-
чих (розшукових) дій, оперативно-розшукових та організаційних 
заходів завжди визначається характером слідчої ситуації та її за-
дач, що випливають з розслідування хуліганства на початковому 
етапі, тому здійснення таких процесуальних дій як: огляд місця 
події, освідування, обшук, допит потерпілих, свідків, слідчий екс-
перимент не є виключним [4, с. 185]. 

Відсоток вчинення хуліганства із застосуванням вогнепальної 
або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосовано-
го або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушко-
джень становить 28 %. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що проблем, які можуть ви-
никнути на початковому етапі розслідування зазначеного виду 
кримінального правопорушення, достатньо. Тому актуальність 
теми та подальші дослідження в цьому напрямку є досить важли-
вими. Важливе значення має аналіз первинної інформації, на підс-
таві слідчих ситуацій, які склалися на певних етапах розслідуван-
ня, плануються дії для виконання поставлених завдань. 
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