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Я	 радий,	 що	 в	 моєму	 житті,	 державній,	 службовій	 і	 науковій	 діяльності	 доля	 зводила	
мене	з	досить	відомими	у	нашій	країні	й	за	кордоном	великими	постатями	з	різних	галузей	
науки.	Одним	із	них	є	відомий	учений-криміналіст	Михайло	Васильович	Салтевський,	який	
був	великим,	талановитим	ученим	і	поважною	та	шановною	в	спілкуванні	людиною.	

Михайло	 Васильович	 Салтевський	 належить	 до	 когорти	 тих	 учених,	 які	 завжди	
перебували	на	передовій	позиції,	як	у	роки	Великої	Вітчизняної	війни,	так	і	в	мирні	часи.	Усе	
життя	 його	 пов’язано	 з	 науковою	 та	 педагогічною	 діяльністю.	 Усі	 сили	 та	 енергію	
М.	В.	Салтевський	 спрямував	 на	 розбудову	 криміналістичної	 науки	 й	 судової	 експертизи,	
підготовку	 фахівців-правознавців	 і	 висококваліфікованих	 науково-педагогічних	 кадрів,	
працюючи	в	Харківському	науково-дослідному	інституті	судових	експертиз	імені	професора	
М.	С.	Бокаріуса	 на	 посадах	 старшого	 наукового	 співробітника	 і	 завідуючого	 відділом,	 у	
Київській	 вищій	 школі	 МВС	 на	 посадах	 доцента,	 начальника	 кафедри	 криміналістики,	 в	
Харківському	 юридичному	 інституті	 на	 посаді	 професора	 кафедри	 криміналістики,	 у	
Науково-дослідному	 інституті	 вивчення	 злочинності	 Академії	 правових	 наук	 на	 посаді	
завідуючого	лабораторією,	в	Харківському	національному	університеті	внутрішніх	справ	на	
посаді	професора	кафедри	криміналістики	та	ін.	

Михайлу	 Васильовичу	 присвоєно	 почесне	 звання	 «заслужений	 діяч	 науки	 і	 техніки	
України».	 Він	 був	 нагороджений	 трьома	 бойовими	 орденами	 та	 вісімнадцятьма	 медалями.	
Михайло	 Васильович	 Салтевський	 –	 засновник	 наукової	 школи	 становлення	 групової	
належності	 в	 судовій	 експертизі,	 а	 розроблені	 ним	 методи	 вимірювальної	 фотографії	 й	
ідентифікації	звукозаписувальних	засобів	мають	велике	наукове	та	практичне	значення	і	в	
наші	 дні.	 Михайло	 Васильович	 підготував	 понад	 30	 учнів-учених	 із	 науково-педагогічних	
кадрів	навчальних	закладів	системи	МВС	України.	

Михайло	 Васильович	 Салтевський	 був	 членом	 спеціалізованої	 вченої	 ради	 нашого	
університету	 з	 2004	 по	 2009	 рік,	 а	 також	 брав	 активну	 участь	 у	 роботі	 Вченої	 ради.	 Він	 є	
автором	понад	350	наукових	праць,	у	тому	числі	3	монографій,	7	підручників	і	25	навчальних	
посібників	з	криміналістики.	

Я	у	своїх	спогадах	хотів	би	розкрити	досить	особливі	людські	риси	характеру	Михайла	
Васильовича,	 що	 проявилися	 під	 час	 нашої	 спільної	 роботи.	 Вони	 визначалися	 його	
неординарністю	 й	 великою	 людяністю	 щодо	 будь-якої	 особи.	 Він	 відрізнявся	 високою	
дисциплінованістю,	не	допускав	запізнень	на	будь-які	заходи,	чи	то	на	оперативні	наради,	чи	
то	 на	 засідання	 спеціалізованої	 вченої	 ради	 або	 на	 святкування	 з	 нагоди	 дня	 народження.	
Розмову	з	підлеглими	та	 іншими	він	проводив	 шанобливо,	з	повагою	 до	співрозмовника	й	
досить	коректно,	без	підвищення	голосу.		

Досить	 цікаво	 Михайло	 Васильович	 коригував	 нотатки	 чи	 проекти	 документів.	 Свої	
побажання	 він	 викладав	 на	 таких	 документах	 детально,	 з	 обсягом	 більшим,	 ніж	 це	 було	 у	
автора,	а	в	разі	неврахування	їх	автором	у	подальшому	досить	коректно	аргументував	свою	
позицію.	 Окремо	 слід	 наголосити	 на	 його	 високій	 працездатності	 –	 навіть	 під	 час	 своїх	
відпусток	чи	вихідних	він	продовжував	займатись	науковою	роботою	над	дослідженнями	й	
допомагав	багатьом	своїм	учням,	про	що	зазначається	у	їхніх	спогадах.		

©	Бандурка	О.	М.,	2017	
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Окремо	 слід	 підкреслити	 його	 шанобливе	 ставлення	 до	 жінок.	 Його	 досить	 мудре	 й	
поважне	ставлення	стосувалось	жінок	будь-якого	віку,	незалежно	від	останнього	він	звертався	
до	 них	 зі	 словами	 «Я	 від	 Вас	 у	 захваті».	 Це	 є	 прикладом	 для	 молодих	 чоловіків	 і	 чоловіків	
старшого	покоління.	У	нас	з	вами	є	в	кого	вчитися	і	що	використовувати	у	своєму	житті	в	усіх	
сферах	спілкування,	прикладом	для	нас	має	бути	життя	Михайла	Васильовича	Салтевського.	

Ми	завжди	будемо	пам’ятати	його	як	світлу,	мудру,	надзвичайно	 інтелігентну	 людину,	
видатного	 вченого,	 вчителя	 та	 наставника.	 Його	 життєвий	 шлях	 гідний	 для	 наслідування	
молодим	поколінням,	майбутніми	криміналістами	та	експертами.		
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ПИТАННЯ	КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ	ІДЕНТИФІКАЦІЇ		
ТА	ГРУПОФІКАЦІЇ	У	ПРАЦЯХ	М.	В.	САЛТЕВСЬКОГО	

М.В.	Салтевський	 –	 видатний	 вчений-криміналіст,	 провідний	 фахівець	 в	 галузі	 судової	
експертизи	і	криміналістики.	Серед	багатьох	питань	він	зробив	істотний	внесок	у	розвиток	
теорії	ідентифікації	[1,	с.	67;	2–8].	

Ідентифікація	 (лат.	 identifiсo)	 означає	 ототожнення	 об’єктів	 за	 якимись	 ознаками	 і	
властивостями.	 Отже,	 ідентифікація	 –	 процес	 дослідження,	 пізнання	 об’єкта	 з	 метою	
одержання	 певної	 інформації.	 Теорія	 ідентифікації	 як	 окрема	 теорія	 встановлення	
тотожності	 розроблена	 С.	М.	Потаповим	 (1946	 р.).	 Значний	 внесок	 в	 її	 розвиток	 зробили	
М.	В.	Терзієв	 (1948	 р.),	 Б.	І.	Шевченко	 (1946	 р.),	 О.	І.	Вінберг	 (1950	 р.),	 В.	Я.	Колдин	 (1970	 р.),	
Р.	С.	Бєлкін	(1961	р.),	М.	В.	Салтевський	(1964	р.),	М.	Я.	Сегай	(1970	р.),	М.	О.	Селіванов	(1982	р.)	
та	інші	криміналісти.	

Об’єктами	 ідентифікації,	 що	 ґрунтується	 на	 законі	 формально-логічної	 тотожності,	
можуть	 бути	 як	 індивідуальні	 предмети,	 так	 і	 їх	 види,	 роди,	 групи,	 класи,	 обсяги	 рідких,	
сипучих	і	газоподібних	речовин,	ділянки	місцевості,	події,	явища	та	різні	стани	матеріальних	
об’єктів,	а	також	відрізки	та	моменти	часу.	В	деяких	підручниках	з	криміналістики	поряд	із	
правомірним	 поняттям	 «індивідуальна	 ідентифікація»,	 «індивідуальна	 тотожність»	
зустрічаються	і	некоректні:	«групова	ідентифікація»,	«групова	тотожність».	

Ідентифікація	як	процес	установлення	тотожності	є	загальним	методом	дослідження.	Її	
теорія	 ґрунтується	 на	 формальних	 законах	 логіки	 і	 є	 сукупністю	 логічних	 правил	
дослідження,	під	час	якого	встановлюється	тотожність.	

Визнання	 ідентифікації	 загальнонауковим	 методом	 пізнання	 свідчить	 про	 досить	 добре	
розроблені	методологічні	засади	науки	криміналістики,	оскільки	тільки	за	цієї	умови	можливий	
перехід	 окремого	 методу	 на	 вищий	 рівень	 загальності.	 Окремі	 методи	 науки	 криміналістики	
різноманітні.	 Криміналістична	 ідентифікація	 –	 специфічний	 метод,	 що	 дає	 можливість	
виконувати	 вузькі	 ідентифікаційні	 завдання,	 сутність	 яких	 зводиться	 до	 встановлення	
тотожності	 конкретного	 об’єкта,	 що	 має	 стійку	 зовнішню	 форму.	 Наприклад,	 встановити	 не	
вид	або	модель	пістолета,	а	конкретний	екземпляр	зброї,	з	якої	було	зроблено	постріл.	

При	 використанні	 ідентифікації	 як	 загального	 і	 як	 окремого	 методу	 йдеться	 про	
встановлення	тотожності,	однак	у	першому	випадку	–	тотожності	групи,	виду,	роду,	класу,	а	
в	другому	–	індивідуального	конкретного	об’єкта.		

Методологічну	 основу	 ідентифікації	 становлять	 положення	 матеріалістичної	
діалектики.	 Ідентифікаційний	період	–	це	час,	протягом	якого	ознаки	 і	властивості	об’єкта	
хоча	й	змінюються,	але	залишається	достатня	їх	кількість	для	встановлення	тотожності.	
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