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КПК України «Аудіо-, відеоконтроль місця», на нашу думку, 

прямо вказують на необхідність та обов’язковість використання 

техніко-криміналістичних засобів під час проведення слідчих 

дій та є невід’ємною частиною процесуальної фіксації результа-

ту такої дії, а у подальшому і доказування у кримінальному про-

вадженні. Крім того повнота, результативність, успішність вка-

заних слідчих дій безпосередньо залежить від правильного ви-

користання необхідних техніко-криміналістичних засобів. 

Ст. 39 КПК України «Керівник органу досудового розсліду-

вання», ст. 40 КПК України «Слідчий органу досудового розслі-

дування», ст. 69 КПК України «Експерт», ст. 71 КПК України 

«Спеціаліст» безпосередньо або опосередковано вказують на 

суб’єктів, які мають право використовувати технічні засоби під 

час проведення досудового розслідування з метою забезпечення 

його повноти, об’єктивності, своєчасності, встановлення обста-

вин, що підлягають доказуванню. 

Зазначені норми є передумовою застосування технічних за-

собів у кримінальному судочинстві залежно від особливостей 

конкретної обстановки місця події або специфіки проведення 

слідчої (розшукової) дії.  

Наведена класифікація не є остаточною, а перелік вказаних 

законодавчих норм вичерпним, вона потребує подальшої розро-

бки та вдосконалення. Зокрема, детального опрацювання вима-

гають підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються ви-

користання техніко-криміналістичних засобів, на предмет їх 

повноти і достатності, а також суворій відповідності вищевказа-

ним законодавчим положенням, що є перспективним напрямом 

подальших наукових досліджень. 
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ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ АБО ЗВАННЯ СЛУЖБОВОЇ  
ОСОБИ 

Заради забезпечення своєчасного виявлення кримінальних 

правопорушень, повного, всебічного й неупередженого їх розс-

лідування криміналістика з урахуванням потреб працівників 

правоохоронних органів, судової практики, положень чинного 

кримінального та кримінального процесуального законодавства 

досліджує механізми вчинення злочинів окремих видів (груп) та 

розробляє відповідні методичні рекомендації. Тому одним із на-

прямів розвитку криміналістичної методики є формування окре-

мих криміналістичних методик відносно категорій, видів, підви-

дів злочинів і т. п. [1, с. 41–42]. Причому зазначена діяльність, як 

зазначає В. А. Журавель, повинна базуватися на потребах судо-

во-слідчої практики, прогностичному баченні ймовірних шляхів 

розвитку та структурних змін злочинних проявів, міжнародному 

досвіді боротьби з ними [2, с. 42]. Тільки в такому випадку 

створені криміналістичні методики будуть дієвими та практично 

адаптованими. 

З приводу формування методики розслідування самовільно-

го присвоєння владних повноважень або звання службової осо-

би, то вказаний напрям розвитку криміналістичної методики 

вбачається перспективним. Така ситуація обумовлена низкою 

факторів. 

По-перше, це відсутність наукових напрацювань з розробки 

згаданої методики розслідування. 

По-друге, згідно зі статистичними й аналітичними даними 

Міністерства внутрішніх справ України та Генеральної прокура-

тури України спостерігається зростання кількості виявлених 

випадків учинення самовільного присвоєння владних повнова-

жень або звання службової особи. Зазначене насамперед вказує 

на практичну спрямованість такої криміналістичної методики.  

По-третє, враховуючи механізм учинення самовільного 

присвоєння владних повноважень або звання службової особи, 

варто виділити криміналістично значимі ознаки вказаних кримі-

нальних правопорушень. Останні безпосередньо впливають на 

зміст методичних рекомендацій з приводу організації та реалі-
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зації діяльності, спрямованої на виявлення та розслідування 

окреслених злочинів.  

Зокрема, самовільне присвоєння владних повноважень або 

звання службової особи посягає на нормальну діяльність та ав-

торитет органів державної влади й органів місцевого самовряду-

вання. Механізм учинення вказаних злочинів характеризується 

тим, що останні завжди скоюються в сукупності з іншими зло-

чинами. Відповідно вказані протиправні діяння завжди викону-

ють роль предикатного злочину в технологіях злочинної діяль-

ності. Тобто самовільне присвоєння владних повноважень або 

звання службової особи є способом підготовки основного злочи-

ну. Адже вказані дії використовуються для полегшення вчинення 

інших злочинів. Як результат, злочинець, реалізувавши свій зло-

чинний намір, підриває авторитет окремих ланок державного 

апарату. Саме зазначені обставини й вказують на необхідність 

дослідження зазначеної категорії злочинів з метою розробки 

рекомендацій щодо своєчасного виявлення й ефективного їх 

розслідування.  

Разом із тим, виявлення та розслідування самовільного при-

своєння владних повноважень або звання службової особи не-

можливе без знань криміналістичної характеристики названих 

злочинів. Оскільки ці знання дозволять правоохоронним орга-

нам правильно визначати напрями розслідування в умовах інфо-

рмаційного дефіциту. Це дозволить їм висувати версії стосовно 

події злочину та окремих його елементів, визначати тактичні 

завдання розслідування та програми їх вирішення. Адже ефек-

тивність діяльності з виявлення, розкриття та розслідування 

згаданих злочинів пов’язана з плануванням розслідування та 

правильною організацією цього процесу. Заради цього часто 

виникає необхідність забезпечити взаємодію між органами до-

судового розслідування та кримінальної поліції. 

Окремим аргументом на користь визнання формування ме-

тодики розслідування самовільного присвоєння владних повно-

важень або звання службової особи перспективним є її комплек-

сний характер. Як підмічає Б. В. Щур, до перспективних напря-

мків у криміналістиці може бути віднесено створення комплекс-

них криміналістичних методик. Це пояснюється тим, що в цьо-

му випадку існують реальні взаємозв’язки між злочинами, які 
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вчинені. Тому й їх розслідування потребує певних комплексних 

підходів [1, с. 114]. Комплексний характер методики розсліду-

вання самовільного присвоєння владних повноважень або зван-

ня службової особи не викликає жодних заперечень. Оскільки 

законодавець в диспозиції ст. 353 Кримінального кодексу Укра-

їни чітко закріпив наявність технології злочинної діяльності, а 

саме: самовільне присвоєння владних повноважень або звання 

службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно 

небезпечних діянь. Тобто розроблені криміналістичні рекомен-

дації щодо розслідування самовільного присвоєння владних 

повноважень або звання службової особи повинні враховувати 

типовість поєднання взаємопов’язаних злочинних дій, їх наслід-

ків та типові слідчі ситуації кожного етапу досудового розсліду-

вання [3, с. 378–379]. 

Отже, формування методики розслідування самовільного 

присвоєння владних повноважень або звання службової особи є 

перспективним напрямом розвитку криміналістичної методики. 

Створення згаданої методики розслідування повинне реалізува-

тися шляхом формулювання криміналістичного визначення са-

мовільного присвоєння владних повноважень або звання служ-

бової особи; визначення особливостей механізму вчинення та-

ких правопорушень та їх впливу на формулювання криміналіс-

тичної характеристики; виділення слідчих ситуацій, характер-

них для початкового та наступного етапів розслідування, та ви-

значення відповідних їм комплексів заходів; виокремлення ти-

пових тактичних операцій й особливостей проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій під час розслідування самовільного 

присвоєння владних повноважень або звання службової особи. 
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