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ЩОДО ПИТАННЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДО УЧАСТІ 
В СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЯХ 
ПРАЦІВНИКІВ МВС УКРАЇНИ ЯК СПЕЦІАЛІСТІВ

Стаття присвячена висвітленню проблемних теоретичних і практичних питань, що виникають 
під час залучення як спеціалістів працівників органів досудового розслідування Національної поліції 
України та Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України до участі в слідчих (розшу-
кових) діях, які мають значення для криміналістичної науки та слідчої практики. Сьогодні залучення 
спеціаліста в слідчих (розшукових) діях у більшості випадків є гарантом того, що пошук інформації, 
свідків чи підозрюваного буде здійснено в найкоротший термін. Авторами здійснено аналіз чинних 
нормативних актів МВС України, Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», 
Кримінального процесуального кодексу України. Акцентована увага на необхідності внесення змін до 
нормативних актів, а також запропоноване власне визначення поняття «спеціаліст». Розглянуто 
проблемні питання використання засобів вимірювальної техніки, якими користуються спеціалісти, 
у слідчих (розшукових) діях. Висвітлено можливі наслідки використання засобів вимірювальної тех-
ніки без належного контролю.

У статті здійснено акцент на тому, що засоби вимірювальної техніки повинні калібруватися 
та повірятися. Наведено основні поняття відповідно до Закону України «Про метрологію та метро-
логічну діяльність», а саме: засоби вимірювальної техніки, калібрування, повірка засобів вимірюваль-
ної техніки, періодична повірка засобів вимірювальної техніки. Наголошено на тому, що спеціаліс-
ти, які залучаються з числа працівників Експертної служби МВС України, користуються засобами 
вимірювальної техніки, що відповідають чинним вимогам. А спеціалісти, які залучаються з числа 
працівників органів досудового розслідування Національної поліції України, використовують засоби 
вимірювальної техніки без будь-яких повірок чи калібрувань.

Авторами зроблені висновки щодо необхідності врегулювання нормативних актів МВС України, 
а також належного контролю щодо точності замірів, що здійснюються засобами вимірювальної тех-
ніки, якими користуються спеціалісти з числа працівників органів досудового розслідування Націо-
нальної поліції України під час залучення їх до слідчих (розшукових) дій.

Ключові слова: спеціальні знання, слідчі (розшукові) дії, спеціаліст, взаємодія, обладнання, 
вимірювання, засоби вимірювальної техніки, калібрування, повірка.

Постановка проблеми. Залучення спе-
ціалістів під час слідчих (розшукових) діях 
у розслідування кримінальних правопору-
шень є найбільш ефективним рішенням. 
Згідно зі ст. 71 КПК України, спеціалістом 
у кримінальному провадженні є особа, яка 
володіє спеціальними знаннями та навичками 
й може надавати консультації та висновки 
під час досудового розслідування та судового 
розгляду з питань, що потребують відповід-

них спеціальних знань і навичок [1]. Необ-
хідно зазначити, що натепер питання участі 
спеціаліста в проведенні слідчих (розшуко-
вих) діях досліджено в роботах вітчизняних 
і зарубіжних учених, але є низка проблемних 
питань, які залишаються не розглянутими 
або розглянуті частково.

Питанню залучення спеціалістів 
у різні часи приділялася значна увага. Так, 
М.О. Селіванов зауважив, що спеціаліст 
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допомагає слідчому вирішити два надзви-
чайно важливі завдання. По-перше, отри-
мати й залучити до кримінального про-
вадження судові докази, що часто мають 
вирішальне значення для розслідування. 
По-друге, за допомогою отриманих даних 
здійснити досить об’єктивне й цілеспрямо-
ване планування подальшого розслідування, 
точно визначити напрям подальшої роботи зі 
збирання доказів [2, с. 3].

На думку В.М. Махова, у більшості 
випадків саме участь спеціалістів є гарантом 
цілеспрямованості, повноти й ефективності 
проведення слідчої дії [3, с. 83].

На думку В.А. Сєрова, до об’єктивних 
причин, що обумовлюють необхідність 
широкого залучення спеціалістів до участі 
в розслідуванні кримінальних правопору-
шень, потрібно віднести підвищення склад-
ності слідчих (розшукових) дій у зв’язку із 
загальним розвитком науки, техніки; зна-
чний розвиток криміналістичної техніки; 
появу нових видів експертиз, заснованих на 
дослідженні об’єктів, виявлення, фіксація 
і вилучення яких пов’язані із застосуванням 
спеціальних знань і навичок [4, с. 126].

Дослідженню різних аспектів участі обі-
знаних осіб у кримінальному провадженні 
приділялася велика увага в роботах Р.С. Бєл-
кіна [5, c. 14], Л.Г. Бордюгова [6, с. 241–250], 
Є.Є. Демидової [7, с. 5–6], Л.Н. Деречі 
[8, с. 527–530], В.В. Коваленка [9, с. 10–26], 
Г. Малевські [10, с. 108–121], Т.Д. Телегіної 
[11, с. 7–10] та ін. Однак питання залучення 
як спеціалістів працівників МВС України до 
участі в слідчих (розшукових) діях сьогодні 
розглянуте частково.

Усе це формує мету статті – аналіз про-
блемних питань, які виникають під час 
залучення спеціалістів до участі в слідчих 
(розшукових) діях.

Виклад основного матеріалу. Як спе-
ціалісти до участі в розслідуванні найчас-
тіше залучаються спеціалісти-криміналісти 
з числа працівників органів досудового роз-
слідування Національної поліції України. 
Також як спеціалісти до участі в слідчих 
(розшукових) діях залучаються працівники 
науково-дослідних установ судових експер-
тиз Міністерства юстиції України, судово-
експертних установ Міністерства охорони 
здоров’я України, Експертної служби СБ 
України, Експертної служби МВС України, 
судово-експертних підрозділів Державної 
прикордонної служби [12, с. 54].

Відомчими нормативними актами МВС 
України врегульоване питання залучення як 
спеціалістів працівників Експертної служби 
МВС України, зокрема Наказом МВС Укра-

їни «Про організацію діяльності слідчих під-
розділів Національної поліції України» від 
06.07.2017 № 570 [13], Наказом МВС Укра-
їни «Про затвердження Інструкції з органі-
зації взаємодії органів досудового розсліду-
вання з іншими органами та підрозділами 
Національної поліції України в запобіганні 
кримінальним правопорушенням, їх вияв-
ленні та розслідуванні» від 07.07.2017 № 575 
[14] і Наказом МВС України «Про затвер-
дження Інструкції про порядок залучення 
працівників органів досудового розсліду-
вання поліції та Експертної служби Мініс-
терства внутрішніх справ України як спеці-
алістів для участі в проведенні огляду місця 
події» від 03.11.2015 № 1339 [15]. Однак під 
час такої взаємодії має місце низка проблем-
них питань, які, на нашу думку, потребують 
окремого розгляду та вирішення.

Так, відповідно до Наказу МВС України 
«Про затвердження Інструкції про порядок 
залучення працівників органів досудового 
розслідування поліції та Експертної служби 
Міністерства внутрішніх справ України як 
спеціалістів для участі в проведенні огляду 
місця події» від 03.11.2015 № 1339, спеціа-
лістами є інспектори-криміналісти, старші 
інспектори-криміналісти, техніки-криміна-
лісти, а в разі утворення секторів техніко-
криміналістичного забезпечення слідчих дій 
керівники зазначених секторів, які входять 
до структури відповідних органів досудо-
вого розслідування (далі – інспектори-кри-
міналісти), і працівники Експертної служби 
МВС у складі спеціалізованої пересувної 
лабораторії, які володіють спеціальними зна-
ннями та можуть надавати консультації під 
час досудового розслідування з питань, що 
потребують спеціальних знань і навичок, 
і залучені як спеціалісти для надання без-
посередньої технічної допомоги сторонами 
кримінального провадження під час досудо-
вого розслідування [15].

Згідно із цим Наказом, якщо працівники 
Експертної служби МВС України не входять 
до складу спеціалізованої пересувної лабора-
торії, вони фактично не є спеціалістами та не 
можуть бути залученими до огляду місця 
події та інших слідчих (розшукових) дій. 
Тому, на нашу думку, визначення «спеціа-
ліста» в Наказі МВС України «Про затвер-
дження Інструкції про порядок залучення 
працівників органів досудового розсліду-
вання поліції та Експертної служби Мініс-
терства внутрішніх справ України як спеці-
алістів для участі в проведенні огляду місця 
події» від 03.11.2015 № 1339 потребує уточ-
нення. Зокрема, ми пропонуємо визначення 
«спеціаліст» викласти в такій редакції: «спе-
ціалісти – інспектори-криміналісти, старші 



207

6/2021
К Р И М І Н А Л І С Т И К А

інспектори-криміналісти, техніки-криміна-
лісти, а в разі утворення секторів техніко-
криміналістичного забезпечення слідчих дій 
керівники зазначених секторів, які входять 
до структури відповідних органів досудового 
розслідування (далі – інспектори-криміна-
лісти), працівники Експертної служби МВС 
України, в тому числі в складі спеціалізо-
ваної пересувної лабораторії, які володіють 
спеціальними знаннями та можуть надавати 
консультації під час досудового розсліду-
вання з питань, що потребують спеціальних 
знань і навичок, і залучені як спеціалісти для 
надання безпосередньої технічної допомоги 
сторонами кримінального правопорушення 
під час досудового розслідування».

Також до проблемних питань залучення 
як спеціалістів до розслідування криміналь-
них правопорушень працівників органів 
досудового розслідування Національної 
поліції України та працівників Експертної 
служби МВС України можна віднести засто-
сування засобів вимірювальної техніки. Від-
повідно до Закону України «Про метрологію 
та метрологічну діяльність», засоби вимі-
рювальної техніки – це засоби вимірювань, 
вимірювальні системи, матеріальні міри, 
стандартні зразки та будь-які частини засо-
бів вимірювань або вимірювальних систем, 
якщо ці частини можуть бути об’єктом спе-
ціальних вимог та окремого оцінювання від-
повідності [16].

Законом України «Про метрологію 
та метрологічну діяльність» визначені види 
діяльності, щодо яких з метою забезпечення 
єдності вимірювань і простежуваності здій-
снюється державне регулювання стосовно 
вимірювань, одиниць вимірювання та засобів 
вимірювальної техніки. Таке регулювання 
здійснюється над вичерпним переліком 
видів діяльності. Так, зокрема, у п. 12 ч. 1 ст. 3 
Закону України «Про метрологію та метро-
логічну діяльність» зазначено, що до сфери 
законодавчо регульованої метрології від-
носяться роботи, які виконуються за дору-
ченням органів досудового розслідування, 
органів прокуратури та судів. Тобто пра-
цівники органів досудового розслідування 
Національної поліції України та Експертної 
служби МВС України, які залучаються як 
спеціалісти, повинні користуватися засо-
бами вимірювальної техніки, що відповіда-
ють вимогам щодо точності, регламенто-
ваним для таких засобів, у встановлених 
умовах їх експлуатації (ст. 8 Закону України 
«Про метрологію та метрологічну діяль-
ність» [16]).

Усі засоби вимірювальної техніки, якими 
користуються спеціалісти під час розсліду-
вання кримінальних правопорушень, пови-

нні калібруватися, повірятися періодично 
та після ремонту. Відповідно до Закону 
України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність», калібрування – це сукупність 
операцій, за допомогою яких за заданих умов 
на першому етапі встановлюється співвідно-
шення між значеннями величини, що забез-
печуються еталонами з притаманними їм 
невизначеностями вимірювань, і відповід-
ними показами з пов’язаними з ними неви-
значеностями вимірювань, а на другому етапі 
ця інформація використовується для вста-
новлення співвідношення для отримання 
результату вимірювання з показу. Повірка 
засобів вимірювальної техніки – це сукуп-
ність операцій, що включає перевірку, марку-
вання та/або видачу документа про повірку 
засобу вимірювальної техніки, які встанов-
люють і підтверджують, що зазначений засіб 
відповідає встановленим вимогам. Періо-
дична повірка засобів вимірювальної тех-
ніки – це повірка, що проводиться протягом 
періоду експлуатації засобів вимірювальної 
техніки через установлений проміжок часу 
(міжповірочний інтервал).

Так, зокрема, спеціалісти, що залу-
чаються з числа працівників Експертної 
служби МВС України, користуються засо-
бами вимірювальної техніки, що відповідає 
встановленим вище вимогам, оскільки вони 
здійснюють свою роботу за дорученням орга-
нів досудового розслідування, органів проку-
ратури та судів [16; 17].

У свою чергу, спеціалісти, які залуча-
ються з числа працівників органів досудо-
вого розслідування Національної поліції 
України, використовують засоби вимірю-
вальної техніки без повірки чи калібрування.

Тобто результати проведених під час 
слідчих (розшукових) дій вимірювань спе-
ціалістами, які залучаються з різних підроз-
ділів, можуть бути різним. Так, вимірювання 
спеціалістами, що залучаються з числа пра-
цівників органів досудового розслідування 
Національної поліції України, здійснюється 
засобами вимірювальної техніки без належ-
ного контролю щодо точності замірів.

Саме ці результати вимірювань будуть 
уважатися в подальшому розслідуванні 
кримінального правопорушення як істинні 
й використовуватися під час проведення 
дослідження експертом, оскільки останній 
не має права за власною ініціативою зби-
рати матеріали для проведення експертизи 
[1]. Це може стати причиною неправильних 
експертних висновків, що створює дуже сер-
йозні проблеми, оскільки, як зазначається 
в науковій літературі, у деяких випадках вина 
підозрюваного може бути доведена лише 
висновками судових експертиз [18, с. 72].
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Висновки

Таким чином, ураховуючи вищевикла-
дене, можна резюмувати таке. Сьогодні 
наявні певні невідповідності в чинних нор-
мативних актах, які регулюють залучення 
спеціалістів і тому потребують уточнень. 
Також є проблема належного контролю щодо 
точності проведення вимірів засобами вимі-
рювальної техніки спеціалістами, які залу-
чаються з числа працівників органів досу-
дового розслідування Національної поліції 
України, адже нині норми Закону України 
«Про метрологію та метрологічну діяль-
ність» [16] на спеціалістів, які залучаються 
з числа працівників органів досудового роз-
слідування Національної поліції України, не 
розповсюджуються.
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Serhii Svyrydenko, Vadim Pyaskovskiy. On the issue of involving employees of the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine as specialists in investigative (search) actions

The article is devoted to the coverage of problematic theoretical and practical issues during the involvement 
as specialists of pre-trial investigation bodies of the National Police of Ukraine and the Expert Service 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to participate in investigative (investigative) activities relevant 
to forensic science and investigative practice. To date, the involvement of a specialist in investigative (search) 
actions, in most cases, is a guarantee that the search for evidence, witnesses, information or the identity 
of the offender will be carried out as soon as possible. In particular, the analysis of current regulations 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Law of Ukraine “On Metrology and Metrological Activity”, 
the Criminal Procedure Code of Ukraine. Emphasis was placed on the need to amend regulations, for example, 
the authors proposed a different definition of “specialist”. The problematic issues of using measuring 
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equipment used by specialists in investigative (search) actions are considered. Moreover, the possible 
consequences of using measuring equipment without proper control are highlighted.

The article emphasizes that measuring instruments must be calibrated and verified. The basic concepts 
according to the Law of Ukraine “About metrology and metrological activity” are given, namely: means 
of measuring equipment, calibration, verification of measuring equipment, periodic verification of measuring 
equipment. It is emphasized that the specialists involved from among the employees of the Expert Service 
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine use measuring equipment that meets the current requirements. 
And specialists who are involved from among the employees of the pre-trial investigation bodies of the National 
Police of Ukraine use measuring equipment without any calibrations or calibrations.

The authors concluded that it is necessary to regulate the regulations of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine, as well as proper control over the accuracy of measurements carried out by measuring equipment 
used by specialists from among the pre-trial investigation bodies of the National Police of Ukraine, during 
their involvement in investigative (search) actions.

Key words: special knowledge, investigative (search) actions, specialist, interaction, equipment, 
measurement, measuring equipment, calibration, verification.


