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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.	

©	Клименко	Н.	І.,	2017	
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Поняття	«об’єкт»	в	теорії	ідентифікації	має	два	значення.	У	першому	значенні	йдеться	про	
матеріальні	об’єкти	–	фізичні	тіла:	тверді,	сипучі,	рідкі,	газоподібні	як	неорганічного,	так	 і	
органічного	походження,	щодо	яких	потрібно	встановити	тотожність	чи	групову	належність.	
Такі	 об’єкти	 називаються	 ототожнюючими	 або	 ідентифікуючими.	 У	 процесі	 ідентифікації	
ототожнюючий	 об’єкт	 лише	 один,	 оскільки	 встановлюється	 тотожність	 конкретного	
об’єкта.	

У	 другому	 значенні	 об’єкти	 –	 це	 будь-які	 матеріальні	 тіла	 органічного	 і	 неорганічного	
походження,	що	є	засобом	встановлення	тотожності.	Такі	об’єкти	називаються	ототожнюваними	
або	 ідентифікованими.	 Отже,	 процес	 установлення	 тотожності	 у	 своїй	 структурі	 містить	
ототожнюючі,	або	ідентифікуючі,	а	також	ототожнювані	або	ідентифіковані	об’єкти.		

Не	 можна	 встановити	 тотожність	 матеріальних	 тіл,	 які	 не	 мають	 стійкої	 зовнішньої	
форми,	минулої	події,	явища,	моменту	часу.	Ці	питання	вирішуються	шляхом	процесуального	
доказування,	 під	 час	 якого	 встановлюють	 тотожність,	 наприклад,	 часу	 вчинення	 злочину,	
належності	обвинуваченому	крові,	вилученої	з	місця	події,	тощо.	

Процесуальне	доказування	–	це	специфічна	форма	пізнання	у	кримінальному	судочинстві,	
а	криміналістична	ідентифікація	–	лише	окремий	метод,	що	застосовується	у	доказуванні.		

Отже,	 об’єктами	 криміналістичної	 ідентифікації	 є	 люди,	 трупи,	 тварини,	 всі	 фізичні,	
тверді	тіла,	що	мають	відносно	стійку	будову.	

Ще	 С.	 М.	Потапов	 зазначав,	 що	 необхідно	 розрізняти	 об’єкти,	 ознаки	 і	 властивості	
криміналістичної	ідентифікації.		

Ознака	–	це	показник,	знак,	за	яким	можна	визначити	щось.	Ідентифікаційна	ознака	–	це	
властивість	об’єкта,	що	задовольняє	певні	вимоги,	його	зовнішня	сутність.	

Властивість	–	філософська	категорія,	внутрішня	сутність	речі,	об’єкта,	що	визначається	
у	 процесі	 взаємодії	 предметів.	 Внутрішні	 властивості	 зберігаються	 у	 кожному	 новому	
об’єкті,	 тобто	 вони	 діляться.	 Ознаки	 ж	 не	 діляться,	 тому	 руйнування	 будь-якого	 твердого	
тіла	призводить	до	утворення	його	частини	з	новими	зовнішніми	ознаками.	

В	основу	класифікації	ідентифікації	покладено	вид	відображення:	ідеальний	(психічний)	
і	 матеріальний.	 Отже,	 існують	 два	 види	 ідентифікації:	 за	 слідами	 пам’яті	 (суб’єктивними	
образами)	і	за	матеріальними	слідами-відображеннями.	

Ідентифікацію	 за	 ідеальними	 відображеннями	 –	 слідами	 пам’яті	 здійснює	 джерело	
ідеального	 відображення,	 тобто	 суб’єкт,	 який	 раніше	 сприймав	 ідентифікаційний	 предмет	
(особу,	 річ	 тощо).	 Так,	 під	 час	 слідчої	 дії	 –	 пред’явлення	 для	 впізнання	 –	 суб’єкт	 порівнює	
ознаки	 уявного	 образу,	 який	 він	 запам’ятав,	 з	 ознаками	 реального	 об’єкта,	 пред’явленого	
для	 упізнання.	 Ідентифікацію	 за	 матеріальними	 слідами-відображеннями	 проводить	
фахівець	у	формі	судової	експертизи,	яку	призначає	слідчий.	

М.	В.	Салтевський	вказує,	що	криміналістична	 ідентифікація	як	метод	відрізняється	від	
ідентифікації	в	інших	науках	наступними	ознаками:	

а)	її	об’єктами	є	всі	тіла	живої	і	неживої	природи,	які	мають	стійку	зовнішню	форму;	
б)	вона	здійснюється	за	матеріальними	і	ідеальними	відображеннями	ознак	зовнішньої	

будови	об’єктів;	
в)	 в	 процесі	 доказування	 у	 кримінальних	 провадженнях	 вона	 застосовується	 під	 час	

спеціальних	слідчих	дій	(пред’явлення	для	впізнання	і	проведення	судової	експертизи).	
Він	 стверджує,	 що	 окремим	 випадком	 криміналістичної	 ідентифікації	 є	 установлення	

групової	 належності.	 Вона	 дозволяє	 встановлювати	 схожість	 об’єктів	 і	 на	 цій	 підставі	
відносити	їх	до	певного	класу,	виду,	роду,	групи.	М.В.	Терзієв	визначив	встановлення	родової	
(групової)	належності	самостійним	процесом	дослідження	поряд	із	ідентифікацією.	Сутність	
цього	 процесу	 в	 тому,	 що	 досліджуваний	 об’єкт	 співвідносять	 з	 відомим	 класом,	 родом	 чи	
видом.	

М.	В.	Салтевський	 присвятив	 свою	 докторську	 дисертацію	 теоретичним	 основам	
встановлення	групової	належності	(1970	р.).	Встановлення	групової	належності	називають	
класифікаційним	 дослідженням.	 Матеріальний	 об’єкт,	 який	 має	 стійку	 зовнішню	 форму,	
наприклад,	ніж,	відносять	до	класу	холодної	зброї,	визначаючи	його	вид	(ніж	туристичний,	
побутовий	або	фінський).	

Установлення	групової	належності	невідомих	речовин,	які	не	мають	стійкої	зовнішньої	
форми,	 сипучих,	 рідких	 і	 газоподібних	 –	 відбувається	 порівнянням	 їх	 з	 властивостями	
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речовин	 відомого	 виду,	 роду,	 класу	 або	 групи.	 На	 підставі	 схожості	 порівнювальних	
властивостей	 робиться	 висновок	 про	 віднесення	 досліджуваних	 речовин	 до	 конкретної	
класифікаційної	групи.	За	аналогією	з	відомими	поняттями	«ідентифікація»	і	«класифікація»,	
сутністю	 яких	 є	 порівняння,	 процес	 установлення	 групової	 належності	 доцільно	 називати	
групофікацією.	

Криміналістична	 ідентифікація	 і	 групофікація	 мають	 єдину	 мету	 –	 встановлення	 у	
процесі	дослідження	тотожності	або	групової	належності	об’єкта.	

При	групофікації	порівнюються	маси	та	об’єми	речовин,	які	не	мають	стійкої	зовнішньої	
форми.	Встановлення	схожих	властивостей	дозволяє	сформувати	сукупність,	достатню	лише	
для	 висновку	 про	 належність	 речовин	 до	 одного	 класу,	 роду,	 виду	 або	 малої	 групи.	 Але	 це	
завжди	дві	порції	речовин,	які	раніше	(ймовірно)	становили	одне	ціле.	Слідчий	переходить	
від	 ймовірного	 висновку	 до	 достовірного	 лише	 у	 процесі	 доказування	 у	 кримінальному	
провадженні.	

Отже,	відображуючі	об’єкти	в	процесі	групофікації	завжди	є	частинами	відображуваного,	
яке	 існувало	 в	 минулому,	 до	 моменту	 його	 поділу	 у	 зв’язку	 з	 подією,	 що	 сталася.	 Тому	
відображуваний	об’єкт	у	криміналістиці	іноді	називають	загальним	джерелом	походження.	
До	моменту	ідентифікації	і	групофікації	він	як	єдине	ціле	реально	не	існує.	

Групофікація	завжди	є	першою	стадією	ідентифікації	об’єктів,	установлення	тотожності	
яких	 є	 принципово	 можливим.	 Установити	 тотожність	 методом	 ідентифікації	 не	 завжди	
можливо	 внаслідок	 неповноти	 відображення.	 У	 такому	 разі	 ідентифікаційний	 процес	
закінчується	 стадією	 групофікації.	 Тому	 поняття	 «групова	 належність»	 означає	 логічну	
форму	 висновку,	 зробленого	 на	 підставі	 ідентифікаційного	 процесу.	 Прикладом	 може	бути	
дослідження	холодної	зброї	та	 інших	невідомих	предметів,	коли	потрібно	встановити,	чи	є	
досліджуваний	 предмет	 холодною	 чи	 вогнепальною	 зброєю.	 У	 цьому	 разі	 визнання	 ножа	
фінським	є	встановленням	його	групової	належності,	тобто	першою	стадією	ідентифікації.	

Групофікація	 як	 самостійний	 метод	 дослідження	 використовується	 для	 дослідження	
сипучих,	 рідких	 і	 газоподібних	 об’єктів,	 стосовно	 яких	 неможливо	 встановити	 тотожність	
криміналістичною	ідентифікацією,	оскільки	вони	не	мають	стійкої	зовнішньої	форми.	

Поняття	 «джерело	 походження»	 і	 методика	 його	 встановлення	 запропоновані	
В.	С.	Митричевим.	 В	 літературі	 розрізняють	 три	 види	 джерел	 походження:	 конкретний	
предмет,	сукупність	конкретних	предметів	і	певну	масу	речовин.	

Джерело	 походження	 –	 це	 сукупність	 конкретних	 предметів	 (наприклад,	 ящик	 цвяхів,	
коробка	 скріпок,	 пачка	 грошових	 купюр	 тощо),	 яка	 утворює	 кінцеву	 масу	 однорідних	 чи	
однотипних	 предметів.	 Якщо	 в	 процесі	 злочину	 такі	 сукупності	 роз’єднуються,	 то	
порівнявши	їх	між	собою	і	встановивши	однакові	ознаки,	доходять	висновку	про	те,	що	всі	
вони	 походять	 із	 одного	 джерела,	 наприклад,	 однієї	 упаковки	 купюр,	 ящику	 цвяхів,	 що	
знаходяться	у	підозрюваного.	При	цьому	ознаками	спільного	джерела	є	випадкові	утворення	–	
ознаки,	 що	 виникли	 внаслідок	 експлуатації	 або	 їх	 виробництва.	 Джерело	 як	 певна	 маса	
речовини	–	це	сипучі,	рідкі	та	газоподібні	речовини,	які	при	розділі	їх	на	частини	утворюють	
порції	 зерна,	 піску,	 бензину,	 рідини,	 що	 відображають	 властивості	 цілого,	 тобто	 джерела	
походження.	

Аналіз	 поняття	 джерела	 спільного	 походження	 свідчить	 про	 те,	 що	 джерело	 –	 це	
ототожнюваний	об’єкт,	який	існував	раніше,	а	роз’єднані	предмети	(частини)	–	ні	що	інше,	
як	 ототожнюючі	 об’єкти,	 кількість	 яких	 може	 бути	 необмеженою.	 Тому	 встановлення	
спільного	 джерела	 походження	 предметів	 зі	 стійкою	 зовнішньою	 формою	 –	 це	
ідентифікація,	а	сипучих,	рідких	і	газоподібних	речовин	–	групофікація.	

Ідентифікація	 і	 групофікація	 –	 процеси,	 структура	 яких	 включає	 однакові	 етапи	
дослідження:	 огляд	 об’єктів,	 роздільне	 їх	 дослідження,	 експериментальне	 дослідження,	
порівняльне	 дослідження,	 оцінку	 результатів	 порівняння	 і	 формування	 висновків,	 тобто	
однакову	методику	дослідження.	

Оцінка	 результатів	 порівняння	 і	 формування	 висновків	 –	 це	 логічна	 діяльність,	 що	
полягає	 у	зіставленні	результатів	 дослідження	з	походженням	 об’єктів,	які	досліджуються,	
подією	 пригоди,	 механізмом	 утворення	 відображень.	 Ознаки,	 що	 збігаються,	 оцінюються	
нарізно	і	в	сукупності	з	урахуванням	того,	чи	достатньо	їх	для	уявлення	ідентифікаційного	



Сучасні	тенденції	розвитку	криміналістики	та	кримінального	процесу.	Харків,	2017 

 21	

поля	ототожнюваного	об’єкта.	Порівнюється	кількість	і	якість	ознак,	що	збігаються,	і	ознак,	
що	 розрізняються,	 пояснюється	 їх	 походження.	 Утворена	 сукупність	 оцінюється	 як	
неповторна,	 встановлюється	 і	 пояснюється	 вплив	 її	 на	 індивідуальність	 ознак,	 що	
розрізняються,	оцінюється	її	індивідуальність.	

Отже,	 при	 оцінюванні	 збігу	 або	 розбіжності	 ознак	 у	 процесі	 криміналістичної	
ідентифікації	 формується	 внутрішнє	 переконання	 у	 неповторності	 комплексу	 ознак,	 що	
збігаються,	а	на	його	основі	–	висновок	про	тотожність	або	розбіжність,	вид,	рід	і	клас	об’єкта.	
У	разі	групофікації	формується	висновок	щодо	схожості,	однорідності	або	спільного	джерела	
походження.		
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