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У статті розглядаються значення та стратегія пізнавальної діяльності слідчого, що є невід’ємною 
складовою частиною його інтелектуальної та процесуальної діяльності під час розслідування кримі-
нальних правопорушень, наслідком яких є позбавлення життя малозахищених членів суспільства.
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Постановка проблеми. Пізнавальна 
діяльність слідчого розпочинається з перших 
кроків розслідування, з моменту отримання 
інформації про ознаки злочинної діяльності 
та закінчується складанням обвинувального 
висновку. Під час пізнавальної діяльності 
встановлюється факт наявності або відсут-
ності злочину, винність особи, яка вчинила 
це діяння, та інші обставини, що мають зна-
чення для правильного вирішення кримі-
нальної справи. Пізнання спрямоване на 
встановлення об’єктивної істини, у процесі 
якого відбувається збирання, дослідження, 
оцінка й використання доказів [1, с. 25]. Отже 
зрозуміло, що це складна, тривала діяльність, 
що потребує глибоких знань, умінь та нави-
чок слідчого.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання пізнавальної діяль-
ності слідчого були предметом науко-
вих досліджень багатьох криміналістів 
та процесуалістів, таких як О.Я. Баєв, 
В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, 
В.Г. Гончаренко, Г.О. Зорін, В.О. Коновало-
ва, О.М. Ларін, Є.Д. Лук’янчиков, М.В. Сал-
тевський, М.О. Селіванов, В.О. Снєтков, 
О.Г. Філіпов, К.О. Чаплинський, В.Ю. Шепіть-
ко, Н.А. Якубович та інші науковці й практи-
ки. Однак зазначене питання не втрачає сво-
єї актуальності і прямо або опосередковано 
стає об’єктом наукових пошуків з урахуван-
ням досягнень науково-технічного прогресу 
та законодавчих змін у країні.

Метою статті є визначення стратегії піз-
навальної діяльності з урахуванням осо-
бливостей, притаманних розслідуванню 
вбивств осіб похилого віку та одиноких 
осіб, пов’язаних із заволодінням їхнім май-

ном, залежно від слідчої ситуації та від 
кількості та якості криміналістично значи-
мої інформації.

Виклад основного матеріалу. Сьогод-
ні є підстави говорити, що у своїй повсяк-
денній роботі уповноважені представни-
ки слідчих відомств під час розслідування 
кримінальних правопорушень повсякчасно 
стикаються з пізнанням, адже діяльність 
слідчого у контексті розслідування кримі-
нальних правопорушень пов’язана з пізнан-
ням дійсності. Тому знання правових норм, 
основ психологічної діяльності, правовий та 
життєвий досвід тощо є невід’ємною части-
ною діяльності слідчого як форма пізнання. 
Пізнання зумовлюється, перш за все, сус-
пільно-історичною практикою і являє собою 
процес набуття і розвитку знань, постійне їх 
розширення, розвиток, удосконалення і від-
творення. Тобто це така взаємодія об’єкта 
та суб’єкта, результатом якого є нові знання 
(наприклад, слідчий, вивчаючи слідчі ситуа-
ції, може будувати типові версії) [2, с. 174]. 

Під час пізнавальної діяльності слідчого 
встановлюється факт наявності або відсут-
ності злочину, винність особи, яка вчини-
ла це діяння, та інші обставини, що мають 
значення для правильного вирішення кри-
мінального провадження. Пізнання спря-
моване на встановлення об’єктивної істи-
ни, у процесі якого відбувається збирання, 
дослідження, оцінка й використання доказів. 
Водночас пізнавальна діяльність слідчого 
передбачає використання різних процесу-
альних та криміналістичних засобів (слідчих 
дій, тактичних операцій, тактичних комбі-
націй, техніко-криміналістичних та тактич-
них прийомів тощо). Тому криміналістика 
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має пропонувати слідчій практиці найбільш 
оптимальні та раціональні криміналістичні 
прийоми, їх доцільну послідовність, відпо-
відні програми розслідування або комплекси 
слідчих дій та оперативно-розшукових захо-
дів для вирішення проміжних завдань роз-
слідування [3, с. 25, 26]. 

Розглядаючи особливості пізнання на 
початковому етапі розслідування дослі-
джуваних вбивств, перш за все необхідно 
зазначити, що початковий етап розсліду-
вання, як пише В. І. Лунгу, це «система 
взаємопов’язаних початкових невідкладних 
та інших слідчих дій, що зумовлені вимо-
гами невідкладності та процесуальної еко-
номії, спрямовані на з’ясування обставин 
вчиненого суспільно небезпечного діяння, 
як правило, по гарячих слідах, виявлення та 
закріплення слідів злочину, встановлення та 
затримання осіб, причетних до нього, забез-
печення подальшого всебічного, повного та 
об’єктивного розслідування для того, щоб 
вжити заходів щодо ліквідації шкідливих 
наслідків, усунути причини та умови, які 
сприяли вчиненню суспільно небезпечних 
діянь» [4, с. 11-12].

Пізнавальна діяльність слідчого на почат-
ковому етапі розслідування кримінальних 
правопорушень, в тому числі і вбивств осіб 
похилого віку та одиноких осіб, пов’язаних 
із заволодінням їхнім майном, спрямована 
на виявлення осіб, які його вчинили, по суті, 
заснована на сприйнятті слідчим картини 
події злочину за допомогою виділення тих 
змін у навколишньому середовищі, які відбу-
лися в ньому внаслідок підготовки, вчинення 
або приховання зазначеного злочину. Проте 
отримані таким чином відомості, як відомо, 
не завжди дозволяють зробити правильний 
висновок про наявність або відсутність у 
тому, що відбулося, ознак кримінального 
правопорушення. У результаті зміст пізна-
вальної діяльності слідчого на початково-
му етапі розслідування злочинів загалом, а 
також, зокрема, і вбивств осіб похилого віку 
та одиноких осіб, пов’язаних із заволодінням 
їхнім майном, певною мірою залежить від 
категорії слідчих ситуацій, які склалися на 
цьому етапі.

В. К. Весельський, аналізуючи погляди 
науковців, доходить висновку, що всі кла-
сифікації слідчих ситуацій, які наведені у 
криміналістичній літературі, є окремими 
класифікаціями, оскільки в їх основі лежить 
якась одна ознака ситуації. Підставою ж для 
загальної класифікації слідчих ситуацій є 
її якісна, стосовно можливості досягнення 
цілей розслідування, характеристика. Тому 
вчений поділив усі слідчі ситуації на спри-
ятливі та несприятливі для розслідування 

і вважає, що досягнення слідчим будь-якої 
з намічених цілей має починатися з оцінки 
наявної слідчої ситуації і, за потреби, з ужит-
тя заходів щодо зміни її в сприятливий бік 
[5, с. 197]. 

Сприятливі ситуації. Перша ситуація. 
Заява свідка про відомі йому обставини 
вбивства осіб похилого віку та одиноких осіб, 
яке вчинене конкретною особою (особами) 
з метою заволодіння майном потерпілого, 
підозрюваний затриманий, інформація про 
жертву злочину встановлена.

Цілком зрозуміло, що така слідча ситуа-
ція є найбільш сприятливою на початковому 
етапі розслідування. Вихідні дані тут харак-
теризуються значним обсягом накопиченої 
оперативної та процесуальної інформації 
про криміналістично значимі обставини зло-
чину, а саме: місце, час, спосіб вчинення зло-
чину, мотив, потерпілу особу та винних осіб, 
тобто в цілому ясною є картина вбивства. 

Загальний алгоритм пізнання, тобто 
з’ясування обставин події, встановлення спо-
собу вчинення, знаряддя, особи та мотивів 
вбивства, на нашу думку, складається з таких 
дій: огляду місця події та огляду трупа, пошу-
ку, виявлення та вилучення знарядь та засо-
бів, слідів убивства; затримання підозрю-
ваного; допиту потерпілого щодо обставин 
злочину; вилучення та огляду викраденого 
майна; допитів свідків; паралельно слідчий 
здійснює: збір даних про особу підозрюва-
ного, його зв’язки, спосіб життя; перевірку 
на причетність підозрюваного до вчинення 
інших злочинів.

Таким чином, складається проста ситу-
ація, сприятлива для розслідування. Проте 
не слід забувати, що сприятлива ситуація на 
наступних етапах розслідування може транс-
формуватися у несприятливу у разі активної 
протидії розслідуванню з боку підозрювано-
го (обвинуваченого), його захисника, роди-
чів та інших осіб.

Друга ситуація. Заява свідка про відомі 
йому обставини вбивства осіб похилого віку 
та одиноких осіб, яке вчинене конкретною 
особою (особами), підозрюваний не затри-
маний, інформація про жертву злочину відо-
ма. Обстановка в домоволодінні вказує на те, 
що там шукали гроші та цінні речі. Відомо, 
що чоловік (жінка) мешкав один, не одразу 
вдалося з’ясувати, що саме зникло. Аналіз 
матеріалів кримінальних проваджень свід-
чить, що такі ситуації є непоодинокими. 
У таких випадках злочинці не вчиняють дії 
щодо приховання вбивства, що полегшує 
отримання інформації про вчинення вбив-
ства конкретною особою. Вихідні дані в цьо-
му разі можуть містити відносно повну та 
достовірну інформацію про подію злочину та 
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винних осіб. Проте ця ситуація вимагає про-
ведення низки перевірочних дій, результати 
проведення яких повинні бути закріплені та 
підтверджені. 

Стратегічними напрямами пізнавальної 
діяльності органів досудового розслідування 
у наведеній слідчій ситуації є: вжиття заходів 
щодо встановлення місцезнаходження осо-
би (осіб) злочинця, надалі – забезпечення 
затримання злочинців; проведення огляду 
місця події, місця проживання злочинців та 
приміщень господарського призначення за 
місцем їх проживання; у разі необхідності 
наступним кроком є опрацювання оператив-
ної інформації щодо можливих місць збуту 
викрадених речей, а також осіб, які причетні 
до збуту майна, отриманого злочинним шля-
хом, перевірка місць реалізації такого майна; 
допити очевидців та свідків, допит затрима-
них із метою з’ясування картини злочину; 
призначення судово-медичної та криміналіс-
тичних експертиз.

Таким чином, у ситуації даного виду є 
достовірні відомості про злочинця, і голо-
вне завдання слідства полягає в отриманні та 
закріпленні доказів від уже виявлених носіїв 
інформації, що досягається провадженням 
слідчих (розшукових) дій, характерних для 
попередньої ситуації.

Несприятливі ситуації початкового ета-
пу розслідування. Перша ситуація. Вияв-
лений труп особи похилого віку або одино-
кої особи зі слідами насильницької смерті, 
інформація про жертву злочину встановлена, 
відомості про злочинця відсутні, очевидний 
мотив злочину.

У даному випадку необхідно встановити 
картину вбивства шляхом проведення огля-
ду місця події, призначення відповідних екс-
пертиз, допиту очевидців, сусідів, родичів 
про відомі їм обставини злочину, відпрацю-
вати місця збуту викраденого майна. Слід 
зазначити, що нерідко вбивство розкрива-
ється саме в результаті опитування жителів 
населеного пункту, де воно було вчинено. 

Друга ситуація. Виявлений невпізнаний 
труп, особа злочинця невідома. У наведеній 
ситуації головним першочерговим завдан-
ням слідчого є встановлення особи потерпі-
лого, дійсного виду смерті (насильницька, 
ненасильницька) та її причини в результаті 
дослідження трупа та встановлення потерпі-
лої особи. Як наслідок, можна робити припу-
щення щодо мотивів убивства.

У даному випадку алгоритм діяльності 
слідчого полягає у проведенні таких слідчих 
(розшукових) дій та інших заходів:

1) ретельний огляд місця події, прилеглої 
території, трупа, виявлення та дослідження 
слідів та матеріальних об’єктів, залучення до 

слідчої дії службового собаки з метою пере-
слідування та затримання злочинця та від-
працювання інших слідів;

2) пред’явлення для впізнання тру-
па потерпілого родичам, які заявляли 
раніше про зникнення їхніх рідних, зна-
йомих, з метою встановлення його особи, 
пред’явлення фото загиблого для впізнання 
особам із числа жителів місцевості, де було 
виявлено невпізнаний труп, а також перевір-
ка за обліками безвісно відсутніх;

3) з метою встановлення особи злочинця 
необхідно: зібрати дані про особу злочинця 
під час огляду місця події; допитати в якос-
ті свідків: очевидців вбивства, осіб, які у 
відповідний час бачили неподалік від місця 
вчинення злочину підозрілих осіб; рідних, 
друзів, сусідів, обізнаних про спосіб життя 
потерпілих; осіб, які бачили (зустрічали) 
потерпілого незадовго до вчинення убивства; 
осіб, які виявили потерпілого або його труп;

4) призначення судово-медичної експер-
тизи трупа, криміналістичних експертиз із 
метою дослідження знарядь та засобів вчи-
нення вбивства та інших виявлених слідів 
злочину.

Третя ситуація. Є відомості про зник-
нення потерпілого (особи похилого віку або 
одинокої особи) та підстави вважати, що 
було вчинене вбивство з корисливих моти-
вів. У криміналістичній літературі залежно 
від обставин зникнення потерпілого виділя-
ються типові слідчі ситуації, які виникають 
на початковому етапі розслідування і мають 
низку певних особливостей, властивих убив-
ствам із корисливих мотивів. Ситуація пер-
ша: потерпілий пішов з дому і пропав без-
вісті; ситуація друга: потерпілий виїхав до 
родичів, друзів, знайомих, у відрядження, 
на нове місце проживання й т. ін. і до місця 
свого призначення не прибув; ситуація тре-
тя: потерпілий виїхав з дому, прибув до міс-
ця призначення, однак назад не повернувся 
[6, с. 11].

Практика свідчить, що нерідко вбивства, 
поєднані з безвісним зникненням потерпіло-
го, вчиняються з метою заволодіння житло-
вою площею.

У даному випадку алгоритм дій слідчого 
спрямований на виявлення місцезнаходжен-
ня трупа і полягає у проведенні таких слід-
чих (розшукових) дій та інших заходів:

1) необхідно докладно зібрати дані про 
особу потерпілого, встановити, як був одяг-
нений зниклий, які супроводжуючі речі були 
при ньому (документи про право власності, 
гроші, цінні речі). Для цього слід допита-
ти в якості свідків: заявника про зникнен-
ня потерпілого; осіб, які останніми бачили 
потерпілого; рідних, друзів, сусідів, обізна-
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них про спосіб життя потерпілого, розпоря-
док дня тощо, про його можливе перебуван-
ня в лікувальних закладах; осіб, які бачили 
(зустрічали) потерпілого незадовго до вчи-
нення убивства; осіб, які проживають у домо-
володінні потерпілого або винаймають жит-
ло в останнього;

2) з метою встановлення місця вчинен-
ня убивства потрібно провести огляд місця 
останнього проживання та роботи потенцій-
ного потерпілого, за необхідності провести 
обшуки у приміщенні, де раніше проживав 
зниклий, пошук імовірних слідів убивства, 
знарядь вчинення злочину та інших слідів 
можливого вбивства;

3) ретельно допитати осіб, проживаючих 
у житлі зниклого, щодо того, кому належить 
квартира (будинок), у кого він її придбав 
або винаймає; оглянути документи на право 
власності тощо [7, с. 121].

Висновки

Стратегічні напрями пізнавальної діяль-
ності слідчого, які випливають з оцінки слід-
чої ситуації, полягають у такому: виявленні, 
фіксації, оцінці та використанні слідової 
інформації; встановленні обставин вчинення 
вбивства; встановленні зв’язку між особою 
злочинця (вбивці) і потерпілим; встановлен-
ні особи злочинця та його затриманні.
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В статье рассматривается значение и стратегия познавательной деятельности следователя, 
что является неотъемлемой составляющей его интеллектуальной и процессуальной деятельности 
во время расследования криминальных правонарушений, результатом которых является лишение 
жизни малозащищённых членов общества.

Ключевые слова: расследование, следователь, убийство, пожилой человек, одинокий человек.

The article deals with the significance and strategy of cognitive activity of an investigator, which is an 
integral part of his intellectual and procedural activity during the investigation of criminal offenses, which 
results in the deprivation of life of vulnerable members of society.

Key words: investigation, investigator, murder, elderly person, lonely person.


