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Розкрито поняття та суть спеціальних знань, що їх використовують під час роз-
слідування вбивств. Визначено напрями використання спеціалістів під час огляду місця 
події. Окреслено основні завдання спеціаліста, який залучають до огляду вчинення міс-
ця вбивства. Розглянуто діяльність спеціаліста щодо виявлення, фіксування та вилу-
чення слідів злочину під час огляду місця події. 
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В статье раскрыто понятие и содержание специальных знаний, используемых в 
процессе расследования убийств. Определены направления викорстання специалистов 
при осмотре места происшествия. Определены основные задачи специалиста, прив-
лекаемого к осмотру вчиненння места убийства. Рассмотрена деятельность специалиста 
по выявлению, фиксации и изъятия следов преступления при осмотре места проис-
шествия 
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THE USE OF THE SPECIAL KNOWLEDGE IS DURING THE  

REVIEW OF PLACE OF PERFECT MURDER 
 

A concept and maintenance of the special knowledge that isused in the process of 
investigation of murders are exposedin the article. Certainly directions of викорстання 
specialistsduring the огліду place of event. The basic tasks of specialistthat is brought over to 
the review of вчиненння of масуяmurder are outlined. Activity of спеціліста is considered 
inrelation to an exposure, jigging and exception of tracks ofcrime during the огліду place of 
event. 
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Постановка проблеми. Під час розслідування вбивств необхідно застосовувати спеціальні 

знання та залучати судових експертів з метою збирання, перевірки та оцінювання доказів. Вико-
ристання спеціальних знань у кримінальних провадженнях з розслідування вбивств має особливості 
під час огляду місця події, які потребують постійного удосконалення. 

 
Аналіз дослідження проблеми. Використання спеціальних знань у кримінально-процесуаль-

ній і криміналістичній літературі досліджували такі провідні науковці: В. П. Бахін, А. Ф. Волобуєв, 
В. І. Галаган, В. Г. Гончаренко, І. В. Гора, А. В. Іщенко, Н. І. Клименко, В. О. Коновалова, В. С. Кузь-
мічов, В. К. Лисиченко, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Нор, М. В. Салтевський, М. Я. Сегай, 
В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, І. Я. Фрідман, П. В. Цимбала та ін. та ін. 

О. О. Ейсман зауважує, що спеціальні знання – це «знання не загальновідомі, не загально-
доступні, які не мають масового розповсюдження; це знання, якими володіє певне коло осіб – 
спеціалістів, причому, очевидно, що глибокі знання в області фізики, хімії, біології, медицини тощо 
[1, с. 19].  

З. М. Соколовський, який писав: «Під спеціальними знаннями варто розуміти сукупність ві-
домостей, отриманих у результаті професійної підготовки, що створює для їх власника можливість 
вирішення питань, у певній галузі» [2, с. 202]. Подібні визначення дає також В. Г. Гончаренко [3, с. 23]. 

Найвдаліше визначив «спеціальні знання» Р. С. Бєлкін, до яких зараховує ті знання, які необ-
хідні для вирішення питань, що виникають під час розслідування та розгляду у суді конкретних 
справ. У кримінальному й цивільному процесах особи, які володіють спеціальними знаннями, 
залучають як спеціалістів або експертів [4, c. 217]. 

Відповідно до КПК України спеціаліст надає допомогу слідчому в провадженні слідчих 
(розшукових) дій, а також його можна залучити для надання безпосередньої технічної допомоги, 
наприклад, в огляді місця події (фотографування, складення схем, планів, креслень, відбирання 
зразків для проведення експертизи тощо) [5, с.148]. 

 
Метою статті є визначення основних положень щодо використання спеціальних знань під час 

проведення огляду місця події вчиненого убивства. 
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Виклад основного матеріалу. Під час розслідування вбивств допомога спеціаліста під час роз-
слідування убивств може полягати в такому: а) визначення меж території, яку необхідно оглянути; б) вста-
новлення способу огляду місць найбільш ймовірного знаходження слідів злочину, речових доказів, а та-
кож об’єктів, які необхідно оглянути насамперед; в) вибір і використання технічних засобів відповідно 
об’єкта огляду й природи знайдених слідів; г) визначення виду, сутності слідчого експерименту відповід-
но до мети та завдань, поставлених слідчим; ґ) складання плану проведення відтворення обставин і обста-
новки події; д) відбір з місця події зразків виробів, матеріалів, речовин, ґрунту та рослин для експертного 
дослідження; е) після вилучення слідів із місця події спеціаліст надає допомогу в запобіганні їх пошко-
дженню під час транспортування чи зберігання; є) проведення необхідних найпростіших геометричних, 
вагових й інших вимірів; ж) виявлення слідів, зокрема мікрооб’єктів [6, с. 20–29].  

Використовувати «спеціальні знання» необхідно не тільки для пошуку, фіксації й експертного 
дослідження речових доказів та інших слідів, але й для одержання орієнтувальної інформації про 
злочинця з метою складання його психологічного профілю, організації переслідування за гарячими 
слідами, висування початкових версій про вчинений злочин [7, с. 15].  

Особливої актуальності набуває залучення до розслідування вбивств на сексуальному ґрунті 
фахівців у галузі психології, психіатрії, сексопатології, які можуть надавати допомогу слідчому в 
діагностиці соціально-психологічного портрета невідомого злочинця [8, с. 18].  

Р. С. Бєлкін наголошує, що місцем події у справах про вбивства за наявності трупа або його 
частин може бути: місце виявлення трупа або його частин; місце спричинення смерті або тілесних 
ушкоджень, що спричинили потім смерть; місце розчленування трупа. Нерідко ці місця збігаються, 
але вони можуть бути і різні. Під час огляду місця події і трупа або його відчленованих частин у 
справах про вбивства, а також під час огляду окремо виявлених знарядь і засобів вбивства, одягу 
убитого і інших предметів дотримуються загальні правила і прийомів огляду місця події, зовніш-
нього огляду трупа, огляду предметів і документів. Прибувши на місце виявлення трупа, слідчий 
раніше все за допомогою фахівця – судово-медичного експерта – провіряє, чи не виявляє потер-
пілий ознаки життя. Якщо вони є, то вживають термінових заходів до надання медичної допомоги і 
відправленню потерпілого до медичної установи. Лише надавши необхідну допомогу або упевнив-
шись, що потерпілий мертвий, можна розпочати огляд [9, с. 256]. 

Аналіз практики досудового розслідування убивств показав, що сліди, які можна виявити на 
місці події, доцільно класифікувати так: сліди людини; мікросліди; інші сліди присутності злочинця 
на місці вчинення вбивства; сліди ґрунту. 

Огляд місця події під час розслідування убивств передбачає залучення спеціалістів різних 
галузей науки (медицини, біології, криміналістики та ін.) [10, с.118]. 

Особливу увагу під час огляду слід звертати на виявлення і описання ушкоджень на трупі і 
одязі, а також встановлення інших слідів злочинця або його дій.  

Під час проведення огляду місця події існують широкі можливості для застосування таких знань, 
оскільки обстановка місця події зберігає велику кількість інформації про подію злочину й злочинця, 
аналіз якої можна використати з метою моделювання особи злочинця (його статі, віку, соціальної 
належності, інтелектуальних властивостей, вольових якостей, емоційних станів у процесі вчинення 
злочину, схильності до певних вірувань, належності до сект, психічних відхилень, мотивів, які могли 
виявитись у відповідній поведінці, що потягло за собою залишення певних змін) [10, с. 168].  

На основі висновків експертів можливо висунення основних версій вчинення вбивства. Версії 
(як загальні, так і приватні) може висувати слідчий уже під час огляду спеціалістом трупа і місця 
його виявлення. Однак у процесі подальшого огляду неприпустимо діяти на основі лише однієї 
загальної версії або одного якого-небудь припущення про причину смерті, мотивах вбивства, 
належності виявлених слідів, предметів тощо]. 

Якщо особа убитого не встановлена або якщо він сам підозрювався у вчиненні яких-небудь 
злочинів, під час огляду спеціаліст проводить дактилоскопування трупа. Доцільно вилучити також 
зразки крові загиблого і зразки його волосся. 

Допомога спеціаліста в розслідуванні убивств за виявленими слідами рук може бути такою: 
а) визначення напряму пошуку предметів та слідосприймаючих поверхонь, на яких можна виявити 
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та вилучити сліди рук злочинця; б) проведення попереднього огляду слідів рук на місці події та 
надання орієнтувальної інформації стосовно злочинця з метою організації переслідування за 
гарячими слідами або інших оперативних заходів; в) дослідження вилучених на місці події слідів 
рук у межах експертизи. 

Неабияку роль під час висування версій стосовно місця вчинення вбивства виконує інформація 
про кількість крові на місці події за умови невідповідності завданим ушкодженням. Невелика кількість 
слідів крові або їхню відсутність можуть свідчити про те, що вбивство вчинено в іншому місці. Під час 
виявлення трупа поза приміщенням, за умови невідповідності кількості виявленої крові заподіяним 
ушкодженням, а також на інших підставах, які дають можливість припускати дії з переміщення трупа, 
доцільно висунути такі версії: 1) вбивство вчинене в приватному помешканні; 2) вбивство вчинено 
особою, яка заздалегідь спланувала дії з приховування цього злочину. 

 
Висновок. Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства є 

обов’язковою умовою для кваліфікованого провадження розслідування. Ці знання використовують для 
виявлення, фіксування та вилучення слідів злочину на місці події. Найхарактернішими для цього 
злочину висновками спеціалістів є встановлення способу вчинення вбивства, часу настання смерті 
потерпілого та визначення психологічного портрету убивці. Влучені спеціалістами речові докази надалі 
надають можливість кваліфікованого поведення судово-медичної експертизи трупа, дактилоскопічної, 
трасологічної, судово-біологічної, цитологічної, імунологічної та інших експертиз. 
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