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враховувати	 спосіб	 вчинення	 і	 приховування	 злочину,	 особу	 злочинця	 і	 потерпілого,	 місце	
вчинення	 злочину	 та	 інші	 чинники.	 Класифікація	 злочинів	 економічної	 спрямованості	
повинна	здійснюватися	на	основі	практики	розслідування	економічних	злочинів.	Розробка	
такої	класифікації	має	значення	для	науки	і	для	практичної	діяльності,	зокрема,	підвищення	
рівня	професіоналізму	у	протидії	економічній	злочинності.	
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ОКРЕМІ	ПИТАННЯ	ДОЦІЛЬНОСТІ	ПРОВЕДЕННЯ	
ОБОВ’ЯЗКОВОЇ	ЕКСПЕРТИЗИ	

Відповідно	до	ч.	2	ст.	242	КПК	України,	слідчий	або	прокурор	зобов’язаний	звернутися	до	
експерта	для	проведення	експертизи	щодо:	1)	встановлення	причин	смерті;	2)	встановлення	
тяжкості	та	характеру	тілесних	ушкоджень;	3)	визначення	психічного	стану	підозрюваного	
за	наявності	відомостей,	які	викликають	сумнів	щодо	його	осудності,	обмеженої	осудності;	
4)	 встановлення	 віку	 особи,	 якщо	 це	 необхідно	 для	 вирішення	 питання	 про	 можливість	
притягнення	її	до	кримінальної	відповідальності,	а	іншим	способом	неможливо	отримати	ці	
відомості;	5)	встановлення	статевої	зрілості	потерпілої	особи	в	кримінальних	провадженнях	
щодо	 злочинів,	 передбачених	 статтею	 155	 Кримінального	 кодексу	 України;	 6)визначення	
розміру	 матеріальних	 збитків,	 шкоди	 немайнового	 характеру,	 шкоди	 довкіллю,	 заподіяної	
кримінальним	правопорушенням.	

Опитування	 практичних	 працівників	 та	 вивчення	 матеріалів	 кримінального	
провадження	свідчить	про	виникнення	певних	проблем	під	час	реалізації	останнього	пункту	
ч.2	ст.	242	КПК	України,	яким	було	доповнено	ч.	2	вищезазначеної	статті	згідно	із	Законом	
України	 «Про	 внесення	 змін	 до	 деяких	 законодавчих	 актів	 України	 у	 сфері	 державної	
антикорупційної	 політики	 у	 зв’язку	 з	 виконанням	 плану	 дій	 щодо	 лібералізації	
Європейським	Союзом	візового	режиму	для	України»	№	1261-VII	від	13.05.2014.		

Так,	 наприклад,	 слідчими	 підрозділами	 ГУНП	 в	 Дніпропетровській	 області,	 станом	 на	
01.10.2017,	 зареєстровано	 більше	 42000	 кримінальних	 правопорушень	 проти	 власності,	 де	
слідчі	 зобов’язані	 прийняти	 рішення	 про	 проведення	 товарознавчої	 експертизи	 для	
визначення	 розміру	 матеріальних	 збитків,	 заподіяних	 кримінальним	 правопорушенням	
відповідно	 до	 п.	 6	 ч.	 2	 ст.	 242	 КПК	 України.	 У	 той	 же	 час,	 на	 сьогодні	 в	 НДЕКЦ	 працює	
недостатня	 кількість	 експертів,	 які	 мають	 відповідну	 кваліфікацію	 та	 проводять	 судово-
товарознавчі	 експертизи.	 Така	ситуація	призводить	 до	того,	що	вищезазначені	експертизи	
слідчими	 призначаються	 в	 більшості	 випадків	 лише	 по	 тяжким	 та	 особливо	 тяжким	
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злочинам,	 де	 встановлено	 особу,	 яка	 скоїла	 злочин.	 Окрім	 того,	 такі	 постанови	
направляються,	 найчастіше,	 до	 недержавних	 експертів	 через	 найкоротший	 період	 їх	
виконання,	в	порівнянні	з	експертами	НДЕКЦ,	а	оплата	експертних	досліджень	проводиться	
поліцейськими	за	власний	кошт.	

Також	встановлено,	що	у	значній	кількості	кримінальних	проваджень	у	слідчих,	під	час	
доказування	 обставин,	 що	 підлягають	 доказуванню,	 не	 виникають	 сумніви	 щодо	 розміру	
шкоди,	 завданої	 кримінальним	 правопорушенням,	 оскільки	 сторони	 самостійно	 надають	
необхідні	 документи	 слідчому	 та	 не	 наполягають,	 а	 іноді	 навіть	 заперечують	 щодо	
проведення	судово-товарознавчої	експертизи.	

На	підставі	вищезазначеного,	вважається	за	доцільним	внести	зміни	до	КПК	України	та	
передбачити	 обов’язок	 для	 слідчого	 та	 прокурора	 звертатися	 до	 експерта	 для	 проведення	
експертизи	щодо	визначення	розміру	матеріальних	збитків,	шкоди	немайнового	характеру,	
шкоди	 довкіллю,	 заподіяної	 кримінальним	 правопорушенням	 в	 тих	 випадках,	 коли	
вищезазначені	учасники	будуть	вважати	це	за	необхідним	а	також	за	клопотанням	сторони	
захисту	чи	потерпілого.	
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ПОМИЛКИ	ПРИ	ІДЕНТИФІКАЦІЇ	ПОЧЕРКУ	

Необхідність	 дослідження	 почерку	 для	 судових	 цілей	 зросла	 одночасно	 з	 посиленням	
потреб	 людської	 цивілізації.	 В	 даний	 час	 стали	 частіше	 проводитися	 почеркознавчі	
дослідження	і	від	їх	результату	можуть	залежати	питання	майна,	свободи	і	т.	д.	Завдання	що	
ставлять	 на	 вирішення	 вимагає	 технічної	 досвідченості	 і	 спеціальних	 знань,	 які	 повинні	
бути	 науковим	 чином	 використані	 і	 застосовані.	 Якщо	 експерт-почеркознавець	 не	 буде	
дотримуватись	 методики	 проведення	 судово-почеркознавчої	 експертизи	 в	 результаті	
будуть	виникати	помилки.	

Головні	 причини	 помилок	 при	 встановленні	 автентичності	 рукопису,	 чи	 був	 він	
написаний	певною	особою	чи	ні,	можуть	бути	розподілені	на	три	групи.		

Перша	 група	 обіймає	 собою	 помилки	 через	 нездатність	 особи,	 яка	 береться	 за	
дослідження	 почерку	 при	 недостатності	 знань	 і	 досвіду.	 Друга	 група	 −	 ту,	 при	 якій	 умови	
постановки	завдання	або	ж	умови	в	провадженні	дослідження	можуть	викликати	помилки.	І,	
нарешті,	 в	 третій	 групі	 причиною	 виникнення	 помилок	 є	 умови,	 що	 абсолютно	 не	
відносяться	до	дослідження.		

До	 помилок	 першої	 групи	 або	 до	 тих,	 в	 основі	 яких	 лежить	 нездатність	 або	
неспроможність	експерта,	належать:		

а)	висновки,	 засновані	 на	 загальному	 вигляді	 почерку	 або	 на	 загальному	 від	 нього	
враженні;	

б)	висновки,	засновані	на	одній	лише	формі	букв;	
в)	змішування	загальних	ознак	почерку	з	окремими	і	заснований	на	них	висновок;		
г)	змішування	ознак	системи	письма	з	окремими	ознаками	почерку	і	заснований	на	них	

висновок;		
ґ)	змішування,	окремих	ознак	почерку,	які	притаманні	групі	осіб	якоїсь	національності	

(у	зв’язку	з	правописом)	з	окремими	ознаками	почерку;		
д)	висновки,	засновані	на	абсолютно	випадкових	та	незначних	варіаціях	або	змінах;		
е)	неприйняття	до	уваги	важливих	відмінностей	з	числа	мало	яких	що	кидаються	в	очі,	

але	істотних	ознак	почерку,		
Помилки,	які	залежать	від	сутності	дослідження	або	пов’язаних	з	ним	привхідних	умов:	
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