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Осадчий Ю. І. Розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

081 – «Право». – Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 
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Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, у якій вперше 

сформульовано особливості розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події.  

У результаті вирішення завдань, поставлених у дисертації, вперше 

запропоновано поняття «інсценування дорожньо-транспортної події», під яким 

слід розуміти умисну діяльність злочинця (злочинців або інших третіх осіб), 

спрямовану на штучне моделювання обстановки кримінальної або некримінальної 

події, впливаючи на матеріальні об’єкти шляхом їх знищення, маскування та (або) 

фальсифікації, з метою створення уявлення про достовірність дорожньо-

транспортної події, яка інсценується, з подальшим отриманням матеріальної 

вигоди або уникнення притягнення до відповідальності. 

Доведено, що криміналістична класифікація інсценувань дорожньо-

транспортної події є підґрунтям для дослідження способів вчинення злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та може сприяти 

побудові позавидової методики виявлення та розслідування зазначеної категорії 

злочинів, а також відповідних мікрометодик.  

З урахуванням обстановки, способів підготовки, учинення, характеристики 

злочинців (інсценувальників) та потерпілих, інсценування дорожньо-транспортної 

події класифіковано: за видами злочинів, під час вчинення яких здійснюється 

інсценування дорожньо-транспортної події; за наявністю факту самої дорожньо-

транспортної події; за метою використання інсценування дорожньо-транспортної 

події; залежно від внесення змін у навколишнє середовище; залежно від способу 

використання інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від виду 



обстановки інсценування дорожньо-транспортної події; за механізмом інсценованої 

дорожньо-транспортної події; за часом інсценування дорожньо-транспортної події; 

за місцем застосування інсценування дорожньо-транспортної події; за 

учасниками та об’єктами, які брали участь у механізмі інсценованої дорожньо-

транспортної події; залежно від суб’єкта здійснення (або забезпечення) 

інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від соціального статусу та 

службового становища учасників інсценованої дорожньо-транспортної події; за 

рівнем професіоналізму виконавця; залежно від використання неправдивої 

інформації під час інсценування дорожньо-транспортної події; за завданою 

шкодою внаслідок інсценування дорожньо-транспортної події. 

На підставі аналізу матеріалів практики та засобів масової інформації 

залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, систематизовано способи інсценування дорожньо-транспортної події як 

складової способу вчинення окремої категорії злочинів або як спосіб 

приховування наслідків їх вчинення. 

Виокремлено типологію осіб, причетних до вчинення злочинів, пов’язаних 

з інсценуванням дорожньо-транспортної події: за кількістю осіб, причетних 

вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, 

та формою співучасті; за наявними спеціальними знаннями та навичками; за 

кількістю вчинених злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події; залежно від безпосередньої участі в інсценуванні 

дорожньо-транспортної події; залежно від виконуваних функцій під час 

інсценування дорожньо-транспортної події; за мотивом застосування 

інсценування дорожньо-транспортної події. 

Аргументовано, що у процесі вчинення злочину, пов’язаного з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, у навколишньому оточенні та у 

свідомості можливих свідків відображаються властивості осіб, які вчинили ці 

діяння, і, як свідчить слідча практика, особливості вчинення злочину подібної 

категорії зумовлюються специфічними рисами особи інсценувальника (стать, 



вік, психічні властивості, спеціальність, освіта, навички та вміння, досвід 

злочинної діяльності), залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події. 

Указано на те, що інсценування події злочину виступає однією з найбільш 

важливих характеристик особи людини, що спланувала та застосувала її. 

Доказове, а головним чином, криміналістичне її значення має два аспекти: з 

одного боку, факт інсценування свідчить про мотивацію дій того, хто інсценує, 

з іншого боку – він характеризує особистість особи, яка застосувала 

інсценування дорожньо-транспортної події, витонченість, кримінальні та 

професійні навички, брехливість та вивертливість натури, нестандартність 

мислення, уміння шукати та знаходити вихід у складних ситуаціях, які 

загрожують викриттям у вчиненні злочину. Усе це слід враховувати під час 

визначення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, особливо за 

участю зазначених осіб (наприклад, під час допиту, обшуку, слідчому 

експерименті тощо). 

Враховуючі існуючі у спеціальній криміналістичній літературі точки зору, 

удосконалено сутність поняття «інсценувальник дорожньо-транспортної події» як 

особи (або групи осіб), яка створює (змінює) матеріальну обстановку дорожньо-

транспортної події та її відображення в ідеальних слідах задля хибного 

сприйняття суб’єктами кримінального провадження та іншими особами, від яких 

залежить прийняття вигідного для інсценувальника рішення. Водночас зазначено, 

що з урахуванням особливостей, характерних для дорожньо-транспортної події,  

під інсценованою дорожньо-транспортною подією доцільним розуміти модель 

(вид або механізм) дорожньо-транспортної події кримінального або 

некримінального характеру, створену інсценувальником, сприйняття якої може 

вигідно вплинути на досягнення відповідної мети. 

З урахуванням зазначеного, типові слідчі ситуації, які виникають в процесі 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, класифіковано залежно: від початкової інформації про наявність ознак 



злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; залежно 

від моменту виявлення ознак інсценування; залежно від використання 

злочинцями механізмів дорожньо-транспортної події під час вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; наявності 

інформації про особу (або осіб), які підозрюються у вчиненні злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та джерел її 

надходження, а також типові версії залежно від способу вчинення та від 

кількості учасників та різноманітності форм співучасті під час вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

Крім того, запропоновано систематизувати слідчі ситуації залежно від 

виду злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, із 

запропонуванням відповідної програми слідчих (розшукових) дій, тактичних 

операцій, оперативно-тактичних комбінацій та спеціальних знань. 

Аргументовано, що особливого значення під час розслідування злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, набувають негативні 

обставини, які залежать від виду злочину та сприяють виявленню ознак 

інсценування дорожньо-транспортної події. 

Доведено, що важливою умовою виявлення ознак інсценування дорожньо-

транспортної події та подальшого розслідування замаскованого ним злочину є 

належна організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, 

патрульною поліцією, спеціалістами-криміналістами, судовими медиками, 

іншими спеціалістами (залежно від механізму дорожньо-транспортної події та 

наслідків), а також засобами масової інформації, громадськими об’єднаннями 

та службами безпеки окремих установ (наприклад, страхових компаній, банків). 

Водночас з урахуванням наявного досвіду запропоновано таку 

класифікацію видів взаємодії слідчих та оперативних підрозділів із засобами 

масової інформації під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події: залежно від учасників взаємодії 

і виконуваної ними ролі в ній; залежно від часу й умов (атмосфери) 



взаємодії; залежно від джерела отримання інформації щодо злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявності 

конфліктної ситуації між слідчими, оперативними працівниками та засобами 

масової інформації; залежно від природи резонансу можливого інсценування 

дорожньо-транспортної події; за метою, взаємодію слідчих, оперативних 

підрозділів із засобами масової інформації. 

З урахуванням важливості використання комплексних можливостей 

надано поняття «взаємодії», під якою слід розуміти одноразове або тривале 

об’єднання сил, засобів і методів слідчих, працівників оперативних 

підрозділів, спеціалістів, експертів, та інших осіб (засобів масової 

інформації, журналістів-розслідувачів, служб безпеки страхових компаній та 

банківських установ) задля виявлення, розкриття, розслідування й 

попередження злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події. 

Доведено, що від досвіду поліцейського патрульної поліції залежить якість 

першого погляду на подію, можливість наявності інсценування, особливо це 

стосується дорожньо-транспортних подій, які потребують встановлення ознак 

наявності кримінального правопорушення (наприклад, шахрайства, пов’язаного 

з вимаганням, або шахрайства, спрямованого на отримання страхової виплати, 

тощо). На наш погляд, до складу слідчо-оперативних груп, задіяних для 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, обов’язково повинні входити поліцейські патрульної поліції (можливо 

використання таких вузьких фахівців як спеціалістів, з наявним досвідом щодо 

встановлення обставин та механізму дорожньо-транспортної події). 

Окремі теоретичні та прикладні положення у дисертаційному 

дослідженні набули подальшого розвитку, зокрема, тактичні особливості 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій, таких як, огляд місця дорожньо-

транспортної події; допит та слідчий експеримент; особливості проведення 

окремих тактичних операцій, спрямованих на встановлення механізму 



дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування, викриття 

інсценувальника, документування злочинної діяльності, а також використання 

засобів масової інформації, а саме: «Реконструкція механізму дорожньо-

транспортної події з розпізнаванням її інсценування»,  «Збір та оцінювання 

інформації», «Викриття інсценувальника», «Контроль за вчиненням злочину, 

пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події», «Використання 

засобів масової інформації». 

Аргументовано, що якісно проведений огляд місця дорожньо-транспортної 

події з використанням загальних положень тактики огляду місця події дає 

можливість дослідити та зафіксувати механізм та обстановку дорожньо-

транспортної події (місце, час, умови); виявити, зафіксувати та вилучити наявні 

сліди, які можуть свідчити про її інсценування, а також можуть сприяти, 

встановленню осіб, причетних, як до інсценування дорожньо-транспортної 

події, так і до вчинення замаскованого під ним злочину, з подальшим 

визначенням мотиву та мети, яку вони переслідували. 

У результаті застосування відповідних тактичних прийомів під час 

проведення огляду місця дорожньо-транспортної події можливо виявити ознаки 

інсценування дорожньо-транспортної події, а саме: демонстративність наявних 

ознак дорожньо-транспортної події («акуратність» за класичною схемою 

дорожньо-транспортної події); наявність на місці дорожньо-транспортної події 

ознак інших злочинів або слідів, яких не повинно бути взагалі; невідповідність 

слідів, виявлених на місці дорожньо-транспортної події, механізму цієї події; 

наявність негативних обставин залежно від виду злочину, пов’язаного з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події.  

Указано, що особливістю допитів під час розслідування означеної категорії 

злочинів є те, що особи, які допитуються, за зовнішніми ознаками намагаються 

виглядати як потерпілі або свідки, тобто в процесі розслідування може 

змінюватись їх процесуальний статус: в одному кримінальному провадженні 



одна і та ж сама особа може на початку розслідування виступати як потерпілий, 

так і як підозрюваний. 

Тактичними прийомами під час проведення допиту осіб, причетних до 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, можуть 

бути прийоми: логічного аналізу свідчень; сприйняття точки зору особи, що 

допитується; присікання брехні; створення уяви невизначеності, раптове або 

послідовне пред’явлення доказів; невизначеність мети допиту; зміна темпу 

допиту; використання комп’ютерного поліграфа під час допиту; використання 

аудіо- та відеоапаратури. 

Аргументовано, що у процесі проведення слідчого експерименту залежно 

від злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, 

застосовується метод реконструкції, який дозволяє відтворити умови, механізм 

та інші обставини дорожньо-транспортної події, перевірити своєчасність та 

правильність дій водія в момент дорожньо-транспортної події, встановити 

можливість інсценування події в цілому або окремих його складових.  

Доведено, що рівень професійності злочинців обумовлює використання в 

процесі розслідування комплексів слідчих (розшукових) дій та заходів в межах 

відповідних тактичних операцій. Так, тактична операція «Реконструкція 

механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування» 

дозволяє слідчим, працівникам оперативних підрозділів та експертам 

реконструювати механізм дорожньо-транспортної події в цілому або його 

окремих елементів, шляхом застосування методу моделювання та 

реконструювання, залежно від кількості та якості отриманої в ході 

розслідування інформації. Метою тактичної операції «Збір та оцінювання 

інформації» є окреслення кола необхідної інформації щодо обставин вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, її 

систематизації за різними підставами та джерелами одержання. Тактичну 

операцію «Викриття інсценувальника» доцільно проводити за результатами 

дослідження матеріально-фіксованих слідів; перевірки інформації, отриманої в 



наслідок застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності; а також 

криміналістичного аналізу способу та обстановки вчинення злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявними 

негативними обставинами, які можуть свідчити про можливість інсценування 

дорожньо-транспортної події. З метою документування злочинної діяльності, 

пов’язаної з інсценуванням дорожньо-транспортних подій, на стадії підготовки, 

або під час її систематичного здійснення, можливо застосування тактичної 

операції «Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події», в межах якої поряд з іншими слідчими 

(розшуковими) діями доцільне проведення спеціального слідчого експерименту 

та імітування обстановки вчинення злочину як форм контролю за вчиненням 

злочину. Задля забезпечення взаємодії між засобами масової інформації, 

слідчими та оперативними підрозділами доцільне застосування тактичної 

операції «Використання засобів масової інформації». 

Указано, що під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, доцільним є проведення судових (інженерно-

транспортних експертиз: автотехнічної, транспортно-трасологічної, експертизи 

стану доріг і дорожніх умов у місцях дорожньо-транспортних подій; пожежно-

технічної експертизи, електротехнічної експертизи; у разі потреби – експертизи 

телекомунікаційних систем та засобів) та криміналістичних (слідів рук; слідів 

ніг людини та взуття; замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв 

(засобів); цілого за частинами; рельєфних знаків; механічних пошкоджень 

одягу; нашарувань на одязі (взутті); слідів транспортних засобів; матеріалів, 

речовин та виробів (волокон і волокнистих матеріалів, лакофарбових 

матеріалів і покриття; нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; 

ґрунтів; металів і сплавів; полімерних матеріалів; скла, кераміки); біологічної 

експертизи). 

Аргументовано, що використання спеціальних знань у формі проведення 

судових експертиз сприяє ефективній роботі з обґрунтування і перевірки 



слідчих версій, планування розслідування і розробки комплексу слідчих 

(розшукових) дій та заходів, спрямованих на встановлення певного роду 

об'єктів (транспортних засобів, взуття, одягу тощо), для отримання більш 

повної інформації про інсценовану дорожньо-транспортну подію, особу, 

винувату у її вчиненні. 

Акцентовано увагу на тому, що під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, доцільним є залучати спеціаліста як 

учасника слідчих (розшукових) дій з метою консультування з питань тактики 

проведення слідчих (розшукових) дій, їх планування; надання технічної допомоги; 

пошуку та виявлення слідів та доказів; фіксації результатів проведення слідчих 

(розшукових) дій зі застосуванням науково-технічних засобів; консультування під 

час призначення експертиз тощо. 

Ключові слова: злочини, пов’язані з інсценуванням дорожньо-

транспортної події; способи інсценування дорожньо-транспортної події; 

негативні обставини; інсценувальник; слідча ситуація, тактична операція. 

 

SUMMARY 

Osadchy Y. I. Crimes investigation related to the traffic accident staging. - 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. Dissertation for the 

degree of Doctor of Philosophy in specialty 081 - "Law". - Odessa National 

University named after I.I. Mechnikov, National University «Odessa Law 

Academy», Odessa, 2020. 

The dissertation is an independent completed scientific work, which for the first 

time formulates the features of the crimes’ investigation related to the traffic accident 

staging. 

As a result of solving the tasks set in the dissertation, for the first time, the 

concept of staging a traffic accident is proposed, which should be understood as the 

intentional activity of the offender (criminals or other third parties) aimed at artificial 

simulation of a criminal or non-criminal event by destroying, masking and (or) 



falsifying them, in order to create an idea of the authenticity of the traffic accident 

that is being staged, with the subsequent receipt of material benefits or avoidance of 

prosecution. 

It is proved that the forensic classification of the traffic accident staging is the 

research basis for the crimes commission ways related to staging a traffic accident, 

and can conduce build for this crimes’ category a non-specific detection and 

investigation method as well as appropriate micro methods. 

Taking into account the situation, methods of preparation, commission, 

criminals (staging) and victims characteristics, traffic accident staging is classified: 

by crimes types in which staging of a traffic accident is carried out; in the presence of 

the fact of the traffic accident; in order to use the traffic accident staging ; depending 

on changes in the environment; depending on traffic accident staging utilization 

method ; depending on the type of situation staging a traffic accident; by the 

mechanism of the staged traffic accident; by the time of staging a traffic accident; at 

the place of application of staging a traffic accident; by participants and objects that 

took part in the mechanism of the staged traffic event; depending on the subject of 

implementation (or provision) of staging a traffic accident; depending on depending 

on the staged traffic event participants social status and official position ; by the 

performer level of professionalism; depending on the false information usage during 

the traffic accident staging ; for the damage caused as a result of traffic accident 

staging. 

Based on practice materials and mass media analysis depending on the crime 

type related to the traffic accident staging the ways of staging a traffic accident as a 

component of a way of committing a certain crimes’ category or as a way to hide the 

consequences of their commission are systematized. 

The typology of persons involved in the crimes’ commission related to the 

traffic accident staging is distinguished: by the number of persons involved in the 

crimes’ commission related to the traffic accident staging and the form of complicity; 

according to the available special knowledge and skills; by the number of crimes 



committed related to the traffic accident staging; depending on the direct 

participation in the traffic accident staging; depending on the functions performed 

during the traffic accident staging; based on the application of staging a traffic 

accident. 

It is argued that in the process of committing a crime related to the staging of a 

traffic accident, in the environment and the minds of possible witnesses reflect the 

properties of those who committed these acts, and, as investigative practice shows, 

features of this category crimes commission are determined by the staging person 

specifics (gender, age, mental properties, specialty, education, skills and abilities, the 

criminal activity experience ), depending on the type of crime related to the traffic 

accident staging. 

It is pointed out that staging a crime is one of the most important characteristics 

of the person who planned and applied it. Its probative, and mainly forensic 

significance has two aspects: on the one hand, the fact of staging indicates the 

motivation of the staging, on the other hand - it characterizes the personality of the 

person who used the traffic accident staging , sophistication, criminal and 

professional skills, lying and devious nature, non-standard thinking, the ability to 

seek and find a way out of difficult situations that threaten to expose the crime. 

Aforementioned should be taken into consideration when determining the tactics of 

individual investigative (search) actions, especially with the participation of these 

persons (for example, during interrogation, search, investigative experiment, etc.). 

Taking into account the available in the forensic literature point of view, the 

essence of the concept of “stage-maker of the traffic accident event” (or group of 

persons), which creates (changes) the material situation of the road accident and its 

reflection in ideal traces for misperception criminal proceedings and other persons on 

whom the decision favorable to the staging depends was improved. 

In this case, it is noted that taking into account the characteristics of a traffic 

event under the staged traffic event, it is advisable to understand the traffic accident 



model (type or mechanism) of criminal or non-criminal nature, created by the 

staging, which perception may favorably affect goals. 

In view of the above, typical investigative situations that arise in the process of 

investigating crimes related to the traffic accident staging are classified depending 

on: the initial information about the crimes signs presence related to the traffic 

accident staging; depending on the staging signs detection moment ; depending on 

the usage by criminals the traffic accident mechanisms in the crimes’ commission 

related to the traffic accident staging the availability of information about the person 

(or persons) suspected of committing crimes related to the traffic accident staging , 

and sources of its receipt, as well as standard versions depending on the commission 

method and the participants' number and the variety of complicity in crimes forms , 

associated with the staging traffic accident . 

In addition, it is proposed to systematize investigative situations depending on 

the crime type related to the traffic accident staging, with a proposal for an 

appropriate program of investigative (search) actions, tactical operations, operational 

and tactical combinations, and special knowledge. 

It is argued that in the crimes’ investigation related to the traffic accident 

staging, negative circumstances are of particular importance, which depends on the 

crime type and contributes to the detection of traffic accident staging signs. 

It is proved that an important condition for identifying traffic accident staging 

signs  and further disguised crime investigation is the proper organization of the 

investigator's interaction with operational units, patrol police, forensic specialists, 

forensic doctors, other specialists (depending on the traffic accident mechanism), as 

well as the media, public associations, and individual institutions security services of 

(eg, insurance companies, banks). At the same time, taking into account the available 

experience, the following classification of the types of interaction of investigative and 

operational units with the media during the crimes’ investigation  related to the traffic 

accident staging is proposed: depending on the participants and their role in it; 

depending on the time and conditions (atmosphere) of interaction; depending on the 



source of information on crimes related to the traffic accident staging ; in the 

presence of a conflict situation between investigators, operatives and the media; 

depending on the nature of the resonance of a possible staging of a traffic accident; 

for the purpose, interaction of investigative, operative divisions with mass media. 

Given the importance of using integrated capabilities, the concept of interaction 

is given, which should be understood as a one-time or long-term combination of 

forces, tools, and methods of investigators, operational staff, specialists, experts, and 

others (media, investigative journalists, insurance security services) , companies and 

banking institutions) to detect, dısclose, investigate and prevent crimes related to the 

traffic accident staging . 

It has been proven that the experience of a patrol police officer determines the 

quality of the first sight of the event, the possibility of staging, especially in traffic 

accidents that require the establishment of signs of a criminal offense (eg fraud 

related to extortion or fraud aimed at receiving insurance benefits, etc.). From our 

point of view, the investigative task forces involved in the investigation of crimes 

related to the traffic accident staging must include patrol police officers (it is possible 

to use such narrow professionals as specialists, with available experience in 

establishing the circumstances and the mechanism of the traffic accident) 

In the dissertation research some theoretical and applied provisions have been 

further developed, in particular, the tactical features of certain investigative (search) 

actions, such as, review of the traffic accident scene ; interrogation and investigative 

experiment; features of certain tactical operations aimed at establishing the 

mechanism of a traffic accident with recognition of its staging, exposing the staging, 

documenting criminal activity, as well as the use of mass media, namely: 

"Reconstruction of the traffic accident mechanism with recognition of its staging", " 

Information collection and evaluation ", "Exposing the staging", "Control over the 

commission of a crime related to the traffic accident staging ", "Use of mass media ". 

It is argued that a qualitative inspection of the traffic accident scene using the 

general provisions of the scene inspection tactics makes it possible to investigate and 



record the accident mechanism and situation (place, time, conditions); identify, 

record and remove existing traces that may indicate its staging, as well as may 

contribute to the identification of persons involved in both the traffic accident staging 

and the commission of a crime disguised under it, with the further determination of 

the motive and purpose they persecuted. 

As a result of the particular tactics utilization at the inspecting a traffic accident 

place, it is possible to reveal signs of traffic accident staging, namely: 

demonstrativeness of available traffic accident signs ("accuracy" according to the 

classical traffic accident scheme ); the presence at the traffic accident scene signs of 

other crimes or traces, which should not be at all; the discrepancy between the traces 

found at the traffic accident scene, the mechanism of this event; the presence of 

negative circumstances, depending on the type of crime related to the traffic accident 

staging It is stated that the interrogations peculiarity in the investigation of this 

crimes’ category is that the interrogated persons try to look like victims or witnesses, 

ie in the course of the investigation their procedural status may change: in one 

criminal proceeding, the same person may at the beginning of the investigation to act 

both as a victim and as a suspect. 

Tactical techniques in the persons’ interrogation involved in crimes related to 

the traffic accident staging may be techniques: logical analysis of evidence; 

perception of the interrogated person viewpoint ; suppression of lies; creating an 

image of uncertainty, sudden or consistent presentation of evidence; the uncertainty 

of the interrogation purpose; change in the pace of interrogation; use of a polygraph 

during interrogation; use of audio and video equipment. 

It is argued that in the process of conducting an investigative experiment, 

depending on the crime related to the traffic accident staging, the reconstruction 

method is used, which allows reproducing the conditions, mechanism, and other 

circumstances of the accident, check the timeliness and correctness of the driver's 

actions during transport event and establish the possibility of staging the event as a 

whole, or its individual components. It is proved that the level of criminals' 



professionalism determines the use of complexes of investigative (search) actions and 

measures within the relevant tactical operations in the investigation. Thus, the tactical 

operation is "Reconstruction of the traffic accident mechanism with recognition of its 

staging" allows investigators, operational staff, and experts to reconstruct the accident 

mechanism as a whole, or its individual elements, by applying the method of 

modeling and reconstruction, depending on the number and the quality of the 

information obtained during the investigation. The purpose of the tactical operation 

"Collection and evaluation of information" is to outline the range of necessary 

information on the circumstances of the crimes related to the traffic accident staging , 

its systematization on various grounds and sources. It is expedient to carry out the 

tactical operation "Exposing the staging artist" based on the study results of 

materially fixed traces; verification of information obtained as a result of using the 

capabilities of operational and investigative activities; as well as forensic analysis of 

the manner and circumstances of committing crimes related to the traffic accident 

staging ; in the presence of negative circumstances that may indicate the possibility 

of traffic accident staging . In order to document criminal activities related to the 

traffic accidents staging , at the preparation stage , or in its systematic 

implementation, it is possible to use the tactical operation "Control over the crime 

commission related to traffic accident staging ", within which along with other 

investigative (search) actions, it is advisable to conduct a special investigative 

experiment and the crime scene simulate as a form of crime commission control. In 

order to ensure interaction between the media, investigative and operational units, it 

is advisable to use the tactical operation "Use of the media." 

It is indicated that in the crimes’ investigation related to the traffic accident 

staging  is advisable to conduct forensic (engineering and transport examinations: 

automotive, transport and trasological, examination of roads and road conditions in 

places of traffic accidents; fire technical examination, electrical examination; if 

necessary - examination of telecommunication systems and means) and forensic 

(handprints; footprints and shoes; locking and safety (control) devices); whole in 



parts; embossed signs; mechanical damage to clothing; layers on clothing (footwear); 

vehicles traces ; materials, substances, and products (fibers and fibrous materials, 

paints and coatings; petroleum products and fuels and lubricants; soils; metals and 

alloys; polymeric materials; glass, ceramics); biological expertise). 

It is argued that the use of special knowledge in the form of forensic 

examinations contributes to effective work on substantiation and verification of 

investigative versions, planning of investigation, and development of a set of 

investigative (search) actions and measures aimed at establishing certain objects 

(vehicles, shoes, clothes, etc.) to obtain more complete information about the staged 

traffic accident, the person guilty of its commission. 

Emphasis is placed on the fact that in the investigation of crimes related to the 

traffic accident staging , is advisable to involve a specialist as a participant in 

investigative (search) actions to advise on the tactics of investigative (search) actions, 

their planning; their preparation, planning, technical assistance in preparation; search 

and detection of traces and evidence; recording the results of investigative (search) 

actions with the use of scientific and technical means; advising on the appointment of 

examinations, etc. 

Keywords: crimes related to traffic accident staging; ways of traffic accident 

staging; negative circumstances; staging; investigative situation, tactical operation. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У сучасних умовах 

загострення криміногенної ситуації в Україні, зростання загальної кількості 

зареєстрованих злочинів, а також злочинів, вчинених організованими 

злочинними групами, викликає занепокоєння розповсюдженість застосування 

під час здійснення злочинної діяльності окремих форм протидії розслідуванню, 

особливо, це стосується вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Однією 

з таких форм протидії розслідуванню можливо вважати інсценування 

дорожньо-транспортної події задля вчинення або приховування наслідків 

вчинення злочинів. Це, без сумніву, підвищує суспільну небезпеку подібних 

злочинів, тому що фактично маскує сам факт вчинення злочину, видаючи його 

за правомірну поведінку (нещасний випадок, технічну несправність 

транспортного засобу тощо), сприяє безкарності, спростовуючи принцип 

невідворотності покарання, а також забезпечує систематичність здійснення 

злочинної діяльності з прогнозовано гарантованим позитивним результатом. 

Статистичні дані Національної поліції України щодо облікованих фактів 

ДТП та постраждалих від них (у 2019 році зафіксовано 160675 випадків ДТП, з 

яких з постраждалими 26052 випадки; відповідно у 2018 році – 150120, з них з 

постраждалими 24294; у 2017 році – 162526, з них з постраждалими 27220; у 

2016 році – 158776, з них з постраждалими – 26782; у 2015 році – 134193, з них 

з постраждалими – 25365; у 2014 році – 153154, з яких з постраждалими – 

26076 (див. Додаток Д)) не враховують кількість та особливості використання 

інсценування дорожньо-транспортних подій під час вчинення (або задля 

приховування наслідків вчинення) таких злочинів як вбивства, розбійні напади, 

грабежі, крадіжки, шахрайства, поєднанні з вимаганням, економічні злочини та 

не відображають об’єктивний стан справ, що підтверджується результатами 

аналізу матеріалів засобів масової інформації, а також ставленням 
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громадськості щодо ефективності роботи правоохоронних органів у протидії 

злочинам, пов’язаним з інсценуванням дорожньо-транспортної події.  

Аналіз матеріалів слідчої та судової практики, результати анкетування 

слідчих та працівників оперативних підрозділів свідчать про наявність значної 

кількості проблем під час саме виявлення ознак інсценування дорожньо-

транспортної події, а вже потім і під час розслідування пов’язаного з цим 

злочину, що здебільшого зумовлюється неналежною розробленістю 

криміналістичної методики розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

Теоретичним підґрунтям формування криміналістичного вчення про 

протидію розслідуванню та особливості її подолання за відповідних умов та 

залежно від прояву злочинної діяльності, можливо вважати наукові 

дослідження таких зарубіжних та вітчизняних вчених як: О. В. Александренко, 

Л. І. Аркуша, Е. У. Бабаєва, М. Г. Бушинська, Т. М.-о. Вагабов, А. Ф. Волобуєв, 

 В. Грицюк, В. М.Карагодін, В. О. Коновалова, О. В. Коптяєва, 

М. В. Корнієнко; О. О. Косинкін, А. М. Кустов, О. В. Маслов, А. А. Навалихин, 

І. А. Ніколайчук, А. М. Пєтрова, Г. Н. Пирбудагов, В. Г. Рубцов, 

О. А. Самойленко, О. Л.Стулін, В. В. Трухачов, І. В. Тішутіна, В. В. Тіщенко, 

В. В. Шендрик, В. Ю. Шепітько, Р. М. Шехавцов, Б. В. Щур та ін. 

Поняття та сутність інсценування, а також деякі особливості розслідування 

інсценувань взагалі досліджувались у працях таких вчених-криміналістів, як: 

Р. С. Бєлкін, Є. В. Баранов, А. Г. Броников, В. С. Бурданова, О. М. Васильєв, 

В. В. Дементьєв, Н. І. Клименко, В. В. Кузнецов, І. М Лузгін, І. X. Максутов, 

С. І. Мєдвєдєв, І. Я. Моісєєнко, Г. М. Мудьюгин, В. А. Овечкін, В. І. Попов, 

О. Р. Ратинов, А. В.  Ушенін, В. І. Фадєєв, М. П. Яблоков. 

Особливості розслідування інсценувань окремих видів злочинів 

досліджували у своїх працях такі вчені, як: Л. В. Бертовський, О. В. Булгакова, 

Л. А. Гусельникова, Ю. Б. Комаринська, С. Ю. Ривкін, В. В. Семеногов, 
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В. І. Фадєєв. Окремі загальні положення розслідування інсценувань дорожньо-

транспортної події, досліджувались А. А. Саковським, однак, без урахування 

видів злочинів, під час вчинення та приховування яких злочинцями 

використовується інсценування дорожньо-транспортної події, а також не 

враховуючи сучасну слідчу та оперативно-розшукову практику застосування 

прийнятого у 2012 році КПК України. 

Таким чином, залишаються комплексно недослідженими криміналістичні 

питання щодо визначення поняття та класифікації інсценувань дорожньо-

транспортної події, здійснення криміналістичного аналізу злочинів, пов’язаних 

з інсценуванням дорожньо-транспортної події; характеристики та класифікації 

осіб, причетних до інсценування дорожньо-транспортної події; 

систематизування можливих слідчих ситуацій та залежних від них програм дій; 

особливостей проведення окремих тактичних операцій та оперативно-

тактичних комбінацій, слідчих (розшукових) дій та застосування спеціальних 

знань. 

Зазначене й зумовлює необхідність поглибленого вивчення особливостей 

розслідування злочинів, пов’язаних із інсценуванням дорожньо-транспортної 

події та актуальність теми дисертаційного дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Теоретичні та практичні питання теми дисертації досліджувались у межах 

виконання плану науково-дослідної роботи кафедри кримінального, 

кримінального процесу та криміналістики Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова «Законодавство та право кримінально-

правового напрямку в період глобалізації» (державний реєстраційний номер № 

0113U002883) на 2013-2017 р.р. та «Дослідження механізму кримінально-

правового захисту особи, суспільства та держави від злочинних посягань» 

(державний реєстраційний номер № 0118U004431) на 2018-2022 р.р. як 
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складової плану науково-дослідної роботи Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. 

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є визначення 

теоретичних основ вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, та розроблення обумовлених ними основних положень 

розслідування. 

Для досягнення зазначеної мети у дисертації вирішувалися такі задачі:  

окреслити сучасний стан наукової розробленості поняття інсценування та 

систематизувати інсценування дорожньо-транспортної події за окремими 

підставами, а також сформулювати понятійно-категоріальний апарат 

дослідження;  

здійснити криміналістичний аналіз способів та обстановки вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, з 

урахуванням сучасних умов;  

охарактеризувати учасників інсценування дорожньо-транспортної події; 

виокремити та систематизувати типові слідчі ситуації, версії, напрями та 

негативні обставини під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події; 

визначити особливості взаємодії під час розслідування злочинів, 

пов’язаних  з інсценуванням дорожньо-транспортної події; 

виокремити особливості проведення деяких слідчих (розшукових) дій, 

таких як: огляд місця дорожньо-транспортної події, допит, слідчий 

експеримент; 

окреслити особливості проведення окремих тактичних операцій, 

спрямованих на встановлення механізму інсценованої дорожньо-транспортної 

події та викриття інсценувальників; 

охарактеризувати загальні положення та особливості застосування 

спеціальних знань. 
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Об'єктом дослідження є злочинна діяльність, пов’язана з інсценуванням, 

та діяльність правоохоронних органів, спрямована на розслідування її проявів. 

Предметом дослідження є розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є система 

методів і прийомів наукового пізнання. В основі цієї системи – 

загальнонауковий діалектичний метод пізнання, а також інші закони та 

категорії діалектики. На базі цього проблеми, що вирішуються в дисертації, 

розглядаються в єдності змісту й форми. У роботі використовуються також 

спеціальні методи. Логіко-семантичний метод використано під час з’ясування 

змісту понять «інсценування дорожньо-транспортної події», «інсценувальник», 

тощо (п. п. 1.2., 1.3.); системно-структурний метод – під час класифікації 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; способів та 

обстановки їх учинення; класифікації осіб, причетних до інсценування 

дорожньо-транспортної події; типових слідчих ситуацій (п. п. 1.1., 1.2., 2.1., 

відповідно); формально-юридичний метод – для аналізу спеціальної 

криміналістичної літератури, щодо сутності поняття інсценування як підґрунтя 

для криміналістичного аналізу інсценування дорожньо-транспортної події 

(п. 1.1.), а також способів учинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події (п. 1.2.); метод моделювання – використовувався 

під час визначення особливостей реконструкції механізму дорожньо-

транспортної події в межах слідчого експерименту (п. 3.1.), а також структури 

відповідних тактичних операцій (п. 3.2.); статистичний метод – щодо вивчення 

та узагальнення слідчої, судової практики, матеріалів засобів масової 

інформації та результатів анкетування (розділи 1; 2; 3). Усі методи дослідження 

використовувалися в їхньому діалектичному взаємозв’язку, що забезпечило 

переконливість і достовірність наукових результатів.  
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Достовірність та обґрунтованість здійсненого дослідження 

підтверджується емпіричною базою, яку складають: узагальнення статистичних 

матеріалів МВС України та Генеральної прокуратури України щодо виявлення 

та розслідування ДТП (у період з 2014 до 2019 р.р.); інтерв’ювання та 

анкетування 150 практичних працівників слідчих та оперативних підрозділів, 

35 працівників страхових компаній, аналіз 32 судових рішень (вироків, ухвал, 

постанов) щодо злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події (за даними Єдиного державного реєстру судових рішень); аналіз оглядів 

судово-слідчої практики, офіційних звітів та довідок, засобів масової 

інформації та іншого практичного матеріалу підрозділів МВС України, а також 

власний досвід автора у сфері адвокатської діяльності (акт впровадження в 

адвокатську діяльність від 5.12.2018 р.). 

Під час дослідження використано широке коло наукових джерел із 

криміналістики, теорії оперативно-розшукової діяльності, кримінального 

процесу, кримінології, кримінального права, теорії управління, соціології, 

психології тощо.  

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній криміналістичній науці монографічним дослідженням 

особливостей розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події.  

У межах здійсненого дослідження одержано такі результати, які складають 

наукову новизну, а саме: 

уперше: 

– класифіковано інсценування дорожньо-транспортної події за 

відповідними підставами; 

- систематизовано способи та обстановку вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події; 

– класифіковано учасників інсценування дорожньо-транспортної події за 
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окремими підставами; 

– систематизовано слідчі ситуації, визначено версії, негативні обставини 

та запропоновано програми дій залежно від способів та обстановки вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події;  

удосконалено: 

– поняття «інсценування» та «інсценувальник» з урахуванням 

особливостей, характерних для дорожньо-транспортної події; 

– тактичні особливості взаємодії слідчого з працівниками оперативних 

підрозділів, спеціалістами та засобами масової інформації в процесі 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події; 

дістали подальшого розвитку: 

– тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у 

частині конкретизації завдань та тактики проведення в межах відповідних 

програм; 

– особливості проведення окремих тактичних операцій, спрямованих на 

встановлення механізму інсценованої дорожньо-транспортної події та викриття 

інсценувальників; 

- тактичні особливості використання спеціальних знань. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні висновки та 

пропозиції сформульовані у дисертації використовуються у:  

науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових досліджень 

проблем розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події;  

правозастосовній діяльності – для організаційного, методичного, 

інформаційного забезпечення виявлення, запобігання та розслідування 

вказаних злочинів слідчими підрозділами (акт впровадження в діяльність 
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слідчих підрозділів Головного управління Національної поліції Одеської 

області від 12.12.2018 р.); 

навчальному процесі – під час викладання навчальної дисципліни 

«Криміналістика» у вищих навчальних закладах, а також підготовки 

підручників, навчальних посібників, практикумів із зазначеної дисципліни (акт 

впровадження у навчальний процес Одеського державного університету 

внутрішніх справ від 10.09.2018 р.).  

Апробація результатів дослідження. Дисертацію обговорено та схвалено 

на міжкафедральному семінарі кафедр криміналістики та кримінального 

процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного 

університету «Одеська юридична академія». Основні результати наукового 

дослідження були оприлюднені на: ІХ міжнародній науково-практичній 

Інтернет-конференції «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові 

демократичної правової держави» (25 березня 2016 р., м. Одеса); ІХ 

міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Роль та місце 

правоохоронних органів у розбудові демократичної  правової держави» 

(30 березня 2017 р., м. Одеса); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Кримінально-правові та кримінологічні заходи протидії злочинності» 

(24 листопада 2017 р., м. Одеса); міжнародній науково-практичній конференції 

«Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови» (16 червня 2018 р., 

м. Одеса), VІ міжнародному круглому столі «Інформаційне забезпечення 

розслідування злочинів» (24 травня 2018 р., м. Одеса); науково-практичній 

конференції, присвяченій 20-річчю економіко-правового факультету Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова «Право, економіка та 

управління. Генезис, сучасний аналіз та перспективи розвитку» (14-15 вересня 

2018 р., м. Одеса); International Multidisciplinary Conference «Science and 

Technology of the Present Time: Priority Development Directions of Ukraine and 

Poland» (19-20 жовтня 2018 р., Wolomin, Republic of Poland). 
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Публікації. Основні положення і висновки дисертації викладено у 

14 публікаціях, з яких 4 наукових статті відповідають вимогам п. 11 Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 

року № 167. Окремі результати дисертації додатково висвітлено у 7-ми тезах 

наукових доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(339 найменувань) та 7-ми додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

10,5 авт. арк., з яких основного тексту - 7,6 авт. арк. 
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РОЗДІЛ 1 

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 

ІНСЦЕНУВАННЯМ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПОДІЇ 

 

 

1.1. Поняття інсценування та класифікація злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події 

 

Протидія розслідуванню є характерною рисою сучасної злочинної 

діяльності. Раніше діяльність злочинців здебільшого мала вигляд окремого 

злочину (навіть у разі вчинення серії злочинів), і головним для злочинців було - 

не залишати сліди на місці вчинення злочину. На сьогодні сучасна злочинна 

діяльність характеризується системністю [19], високим рівнем 

професіоналізму, організованістю, володінням та застосуванням новітніх 

технологій, обізнаністю тактичними прийомами та методами, які 

використовують у своїй діяльності правоохоронні органи, а також 

використанням витончених способів підготовки, вчинення та приховування 

слідів вчинення злочинів (або здійснення злочинної діяльності). Головною 

метою при цьому є приховування злочинної діяльності в цілому. 

Протидія розслідуванню стала предметом дослідження низки докторських і 

кандидатських дисертацій, безлічі інших наукових робіт. 

Так, загальне теоретичне підґрунтя формування криміналістичного вчення 

про протидію та її подолання закладено у докторських дисертаціях таких 

російських учених як: В. М.Карагодін (Єкатеринбург, 1992) [104; 105], 

А. М. Кустов (Москва, 1997) [142], І. А. Ніколайчук (Краснодар, 2000) [175], 

В. В. Трухачов (Вороніж, 2001) [270], Е. У. Бабаєва (Москва, 2006) [13], 

І. В. Тішутіна (Москва, 2013) [262].  
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Окремо загальним проблемам подолання протидії розслідуванню 

присвятили свої дослідження такі вчені як: О. Л.Стулін (СПб, 1999) [257], 

А. М. Пєтрова (Волгоград, 2000) [204], О. Є. Маслов (Воронеж, 2001) [161], 

О. М. Головащук (Красноярск, 2003) [56], Б. В. Рощинський (Краснодар, 

2004) [239], Р. Г. Мартиненко (Краснодар, 2004) [160], В. С. Корягін (Н.-

Новгород, 2006) [122], О. І. Савоста (Краснодар, 2007) [244], Я. В. Краснощеков 

(Краснодар, 2008) [126], Ф. В. Балєєвських (Єкатеринбург, 2008) [14], 

Р. Ш. Осипян (Калінінград, 2009) [200], Т. М.-о. Вагабов (Москва, 2011) [44]. 

Способи протидії розслідуванню та особливості його подолання з 

урахуванням прояву злочинної діяльності досліджували такі вчені як: 

Л. В. Лившиц (Уфа, 1998) [146], Т. Е. Арипов (Ташкент, 2000) [10], 

М. В. Щєголєва (Москва, 2001) [297], І. В. Нєцкін (Москва, 2001) [174], 

С. А. Бурлін (Саратов, 2002) [36], Є. В. Варфоломєєв (Москва, 2002) [45], 

О. І. Звягін (Москва, 2004) [88], І. І. Фуражкіна (Краснодар, 2004) [278], 

А. А. Хараєв (Нальчик, 2005) [279], О. О. Ляхненко (Краснодар, 2005) [155], 

К. С. Азарова (Волгоград, 2006) [2], Г. Б. Петруніна (Москва, 2006) [205], 

В. А. Іщенко (Москва, 2007) [98], А. А. Черкесова (Москва, 2007) [284], 

В. Г. Рубцов (Москва, 2010) [240], О. В. Маслов (Москва, 2010) [162], 

Г. Н. Пирбудагов (Москва, 2010) [206], О. В. Коптяєва (Тюмень, 2011) [120], 

О. О. Косинкін (Саратов, 2011) [124; 125], М. Г. Бушинська (Москва, 2006) [37], 

А. А. Навалихин (Тюмень, 2008) [170]. 

Серед українських вчених загальні кримінально-процесуальні та 

криміналістичні проблеми протидії виявленню та розслідуванню злочинів і 

особливості її подолання досліджували такі вчені: Р. М. Шехавцов (Київ, 

2003) [296], О. В. Александренко (Київ, 2004) [4], Б. В. Щур (Харків, 2005) [298], 

І. В. Грицюк (Ірпінь, 2012) [64]. 

Окремі питання протидії розслідуванню залежно від напряму злочинної 

діяльності висвітлювалися в монографіях, посібниках, публікаціях 
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Л. І. Аркуши, А. Ф. Волобуєва, Н. С. Карпова, В. О. Коновалової, 

В. С. Кузьмічова, В. П. Корж, Р. Ю. Савонюк, В. Ю. Шепітька та багатьох 

інших [див., наприклад: 11; 18; 52; 117; 121; 140; 243]. 

Фактично усі дослідники, визначаючи поняття протидії злочинної 

діяльності, систематизують форми та прийоми здійснення такої протидії в 

цілому та залежно від виду злочину. Однією з форм протидії розслідуванню 

означені автори називають приховування злочину. Водночас у межах 

дисертаційних досліджень визначили особливості приховування злочинів як 

форми протидії розслідуванню та класифікували способи приховування 

залежно від виду злочину І. А. Ніколайчук (Краснодар, 2000) [175] та 

М. В. Даньшин (Харків, 2000) [72], а також Р.С. Бєлкін [22], 

В. А. Овечкін [179], В. П. Лавров [144] та інші у своїх наукових дослідженнях 

пропонують класифікувати способи приховування за певними підставами.  

Серед способів приховування злочинів вчені використовують ряд схожих 

або взаємопов’язаних понять, таких як: «симуляція», «фальсифікація», 

«маскування», «інсценування». 

Під симуляцією (лат. simulatio - видимість, удаваність) розуміється удаване 

вираження певного фізичного стану, почуттів та ін. з метою введення кого-

небудь в оману; удавання [252, С. 177].  

Так, І. М. Якимов [300, С. 44] та В. І. Громов [66] розглядали різні хитрощі 

(наприклад, створення хибного алібі, підкидання будь-яких речей, знищення 

(або зміна місця розташування) речей тощо), які застосовують злочинці з метою 

відведення від себе підозри, називаючи їх «симуляція».  

Л. П. Рассказов під симуляцією злочину розумів штучне створення 

обстановки якого-небудь злочину, щоб замаскувати інший або підготувати 

майбутній. Але, на його думку, у деяких випадках симуляція здійснюється без 

злочинної мети, а для приховування яких-небудь обставин, небажаних для 

даної особи [228, С. 3], а також з метою створення видимості не тільки іншого 
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злочину, а й іншої події [227].  

С. І. Медвєдєв вважав термін «симуляція» медичним [163, С. 36]. 

М. І. Авдєєв під симуляцією розумів удаваність, неправдиве зображення 

дійсності, а також відмічав, можливість зустрічати не лише симуляцію хвороб, 

але і симуляцію різних подій (нещасних випадків, нападів, пограбувань, 

самогубств тощо), а також з метою приховування різних злочинів [1].  

Однак, можливо підтримати О. Р. Ратинова, В. І. Фадєєва та інших вчених, 

які вважають, що термін «симуляція» доцільно застосовувати до визначення 

поведінки особистості, а також він більш притаманний позначенню 

помилкового зображення людиною власних хворобливих неіснуючих явищ, 

удаваного вираження почуттів або фізичного становища [247, С. 27].  

Фальсифікація – підробка, підміна чим-небудь з метою видати за 

справжнє, реальне [докладніше див. 281]. За внутрішнім змістом фальсифікація 

близька до інсценування. Проте істотна відмінність між фальсифікацією та 

інсценуванням полягає в тому, що фальсифікувати можна лише матеріальні 

об'єкти, інші зміни (у поведінці, діях тощо) не входять до сутності поняття 

«фальсифікація». 

Під маскуванням розуміють дії, спрямовані на те, щоб зробити кого-

небудь (або що-небудь) непомітним, невидимим для будь-кого. 

Під час інсценування найчастіше робиться спроба не приховати місце 

події, а змінити його вигляд, з метою видати уявне за дійсне. 

На наш погляд, симуляція, маскування і фальсифікація можуть виступати 

складовими частинами інсценування. 

Дослівно термін «інсценування» означає [in – в, scaena – сцена] «додати 

літературному твору драматичну форму для постановки в театрі», а також як 

«влаштовувати, зображати що-небудь, маючи на меті ввести когось в оману» 

[48, С. 401; 176]. Таким чином, головною ознакою інсценування є діяльність, 

спрямована на створення уяви того, чого не було насправді. 
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Є різні трактування терміна «інсценування» у криміналістиці.  

Ще Г. Гросс, не використовуючи термін «інсценування», вказував на 

можливість виявлення на місці події ознак, які мають місце у тому випадку, 

коли ця обстановка була створена шляхом омани, таким чином, нібито вона 

сталася насправді [67, С. 801].  

Поняття та сутність інсценування, а також деякі особливості розслідування 

інсценувань досліджувались у працях багатьох вчених-криміналістів, таких як 

Р. С. Бєлкін, Є. В. Баранов, А. Г. Броников, В. С. Бурданова, О. М. Васильєв, 

В. В. Дементьєв, Н. І. Клименко, В. В. Кузнецов, І. М Лузгін, І. X. Максутов, 

С. І. Мєдвєдєв, І. Я. Моісєєнко, Г. М. Мудьюгин, В. А. Овечкін, В. І. Попов, 

О. Р. Ратинов, А. В.  Ушенін, В. І. Фадєєв, М. П. Яблоков. 

В основі усіх визначень лежить штучне створення обстановки місця події, 

його матеріальних слідів. Саме це відрізняє інсценування від інших способів 

приховування злочинів. Щоб заплутати слідство і відволікти увагу від 

справжніх учасників злочину, виконавці інсценування вдаються до 

фальсифікації (зміни) деяких подій вчиненого, наприклад, змінюють слідову 

картину на місці події, повідомляють про злочин, якого не було або його деякі 

обставини, які не мали місце у злочинній діяльності тощо. 

Так, О. М. Васильєв характеризує інсценування як штучне створення 

відповідної обстановки з метою приховування реальної події [46, С. 304], що 

ширше ніж поняття, надане І. X. Максутовим, який визначає інсценування як 

штучне створення картини події для приховування злочину [157, С. 316]. 

Водночас слід підтримати точку зору О. М. Васильєва, який під 

обстановкою розуміє систему різнорідних взаємодіючих об’єктів, явищ та 

процесів, які характеризують умови та час, речові та інші умови 

навколишнього середовища, особливості поведінки інших учасників 

протиправної події, психологічні зв’язки між ними та інші фактори об’єктивної 
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реальності, що визначають можливість, умови та інші обставини вчинення 

злочину [47, С. 139].  

На думку О. Р. Ратинова, під інсценуванням слід розуміти не просто 

знищення злочинцем слідів або перешкоджання їх появі, а створення 

неправдивої обстановки місця події [233; 234]. Він назвав наступні різновиди 

інсценування: інсценування одного злочину для приховання іншого; інсценування 

незлочинної події для приховання вчиненого злочину; фальсифікація окремих 

доказів з метою направлення слідства хибним шляхом.  

Інколи під інсценуванням розуміють створення уявлення іншого злочину з 

метою замаскування реальної дії та введення, таким чином, органів 

розслідування в оману, чим ускладнити їх діяльність [див., наприклад: 16, 

С. 47; 151; 167; 299]. Але, на наш погляд, таке визначення містить лише 

складову мети застосування інсценування і не визначає особливості дій 

злочинця, спрямовані на створення відповідного уявлення. 

Р. С. Бєлкін визначив інсценування як створення обстановки, що не 

відповідає події, яка фактично сталася на цьому місці та може доповнюватися і 

узгоджуватися поведінкою та неправдивими повідомленнями як виконавців 

інсценування, так і пов'язаних з ними осіб. Р. С. Бєлкін підкреслював, що 

інсценування ґрунтується на штучному створенні матеріальних слідів події [22, 

С. 369-370]. 

Слід підтримати думку В. І. Фадєєва, який зазначив, що будь-яке 

інсценування, як результат цілеспрямованої діяльності правопорушника, 

завжди відбиває, внутрішньо містить у собі деякі елементи події, що дійсно 

сталася. Особливе відношення сутності та явища в інсценуванні, коли явище 

стає видимістю (уявним діянням) і водночас відбиває в собі елементи суті 

дійсного злочину, необхідно розглядати як одну з важливіших закономірностей 

інсценування [276, С. 16]. 
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В. А. Овєчкін доповнив поняття інсценування удаваною поведінкою і 

повідомленням неправдивих відомостей особою, яка створила цю обстановку, з 

метою викликати у слідчого і інших осіб помилкове пояснення події, що сталася, 

і, таким чином, приховати істину [179, С. 8-9]. 

На думку І. Ф. Герасимова, інсценування – це система дій щодо 

попередження виникнення можливих слідів, знищення, фальсифікації, 

приховування та маскування змін, що виникли в результаті вчинення злочину, 

створення нових слідів, що підтверджують версію суб’єктів приховування [132, 

С. 378]. 

Розглядати інсценування злочину як дії злочинця (маскувального й 

фальсифікуючого характеру), спрямовані на штучне створення хибних 

матеріальних слідів злочину й розраховані на пошукові дії слідчого в хибному 

напрямі пропонує Н. І. Клименко [180, С. 23–24]. Однак, на наш погляд, все ж 

таки злочинна діяльність спрямована на зміну або штучне створення 

обстановки кримінальної або некримінальної події, що не обмежується лише 

хибними матеріальними слідами злочину [190, С. 318-320]. 

На думку А. А. Саковського, інсценування злочину – це спосіб 

приховування злочину, який складається з системи дій злочинців щодо 

створення негативних обставин, що не відповідають дійсності, які 

проявляються у знищенні, не виникненні, приховуванні, створенні нової 

слідової або іншої інформації для введення слідства в оману і уникнення 

відповідальності за вчинене [245, С. 27]. Водночас, підтримуючи В. А. Овечкіна 

та Є. В. Баранова [17; 179], А. А. Саковський виокремлює інсценування 

некримінальної події, під яким пропонує розуміти штучне створення умов та 

обставин події злочину, якого насправді не було, шляхом утворення слідової та 

іншої інформації з метою отримання матеріальної вигоди з особистої неприязні 

до потерпілого або уникнення притягнення до відповідальності [245, С. 27-28]. 

На наш погляд, більш аргументованою можливо вважати точку зору 
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В. В. Кузнєцова, який під інсценуванням розуміє свідому, умисну діяльність 

злочинця, спрямовану на приховування злочину шляхом зміни обстановки на 

місці події або в іншому місці з метою замаскування події, що мала місце в 

дійсності, створити уявлення про достовірність події, яка інсценується, і тим 

самим спрямувати слідство хибним шляхом [139]. 

Аналіз криміналістичних досліджень свідчить про те, що вони стосуються 

здебільшого загальних положень інсценування як окремої криміналістичної 

категорії. Характерні ознаки використання інсценування при вчиненні окремих 

категорій злочинів та наявні проблеми при їх виявленні та розслідуванні 

досліджувалися недостатньо.  

Так, особливості розслідування інсценувань зґвалтувань, крадіжок та 

розбійних нападів визначені у дисертації В. І. Фадєєва (Воронеж, 1998) [276]. 

Особливості розслідування та запобігання вбивств, вчинених 

військовослужбовцями (зокрема, із застосовуванням інсценувань), визначив 

С. Ю. Ривкін (Москва, 2006) [241]. Деякі особливості розслідування та 

попередження вимагання та шахрайства, вчинених шляхом фальсифікації 

обставин дорожньо-транспортних подій досліджені у дисертації 

О. В. Булгакової (Волгоград, 2003) [35]. Особливості застосування 

інсценування у злочинних порушеннях правил економічної діяльності 

фрагментарно дослідив Л. В. Бертовський (Москва, 2005) [28]. Проблем 

розпізнання інсценувань при розслідуванні корисливо-насильницьких злочинів 

торкнулася у своїй дисертації Л. А. Гусельникова (Калінінград, 2009) [69]. 

Однак, означені дослідження ґрунтується на емпіричній базі іншої держави та 

не враховують сучасних умов. 

Щодо вітчизняних досліджень, то особливості використання окремих видів 

інсценувань під час вчинення або під час приховування слідів вчинення 

вбивств та методику їх розслідування дослідив В. В. Семеногов (Харків, 2004) 

[247]. Методика розслідування навмисних вбивств, замаскованих під нещасний 
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випадок або самогубство на залізничному транспорті запропоновано у 

дослідженні Ю. Б. Комаринської (Київ, 2010) [114].  

Крім того, загальні особливості використання інсценувань як способу 

приховування злочину, загальні положення розслідування інсценувань 

крадіжок, грабежів та розбійних нападів, самогубств а також дорожньо-

транспортної події досліджувались А. А. Саковським (Київ, 2013) [245], однак, 

без урахування видів злочинів, під час підготовки, вчинення та приховування 

яких злочинцями використовується інсценування дорожньо-транспортної події, 

а також не враховуючи сучасну слідчу та оперативно-розшукову практику 

застосування прийнятого у 2012 році КПК України. 

Також слід зазначити, що у період реформування правоохоронних органів 

України та ускладнення криміногенної ситуації наукового дослідження та 

обґрунтування потребує проблематика, пов’язана із: визначенням поняття та 

сутності інсценування дорожньо-транспортної події як виду інсценування; 

систематизацією шляхом класифікації інсценувань дорожньо-транспортної 

події та злочинів, під час вчинення яких вони можуть застосовуватися; 

особливостями способів підготовки, вчинення та приховування злочинів, 

вчинених з використанням інсценування дорожньо-транспортної події; 

систематизацією даних щодо організованих злочинних груп, особистості 

злочинців та потерпілих; розроблення загальних положень виявлення ознак 

вчинення злочинів з використанням інсценування дорожньо-транспортної 

події; визначенням особливостей взаємодії слідчих із засобами масової 

інформації та громадськістю в процесі розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події; класифікацією слідчих ситуацій, 

версій, тактичних завдань та засобів їхнього вирішення; особливостями 

організації й тактики проведення тактичних операцій; особливостями тактики 

проведення окремих слідчих (розшукових) дій та використання спеціальних 

знань з урахуванням сучасних умов. 
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Як свідчить аналіз матеріалів слідчої, оперативної та судової практики 

(див. Додаток Б), інсценування дорожньо-транспортної події є одним із видів 

інсценування під час підготовки, вчинення та приховування слідів вчинення 

злочинів, наряду з такими видами інсценування як інсценування самогубства, 

інсценування нещасного випадку та інсценування природної смерті [187, С. 66-

68]. 

При цьому можливо погодитися з М. П. Яблоковим, що дорожньо-

транспортна подія – це певна подія, яка сталася в результаті порушень правил 

дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, знаходиться з ними в 

причинно-наслідковому зв'язку і викликає шкідливі наслідки, передбачені 

кримінально-правовим законом [299, С. 395] 

З урахуванням проаналізованих наявних у криміналістиці точок зору щодо 

поняття «інсценування», можливо запропонувати розуміти під інсценуванням 

дорожньо-транспортної події умисну діяльність злочинця (злочинців або 

інших третіх осіб), спрямовану на штучне моделювання обстановки 

кримінальної або некримінальної події, впливаючи на матеріальні об’єкти 

шляхом їх знищення, маскування та (або) фальсифікації, з метою створення 

уявлення про достовірність дорожньо-транспортної події, яка інсценується, з 

подальшим отриманням матеріальної вигоди або уникнення притягнення до 

відповідальності. 

Як і в інших науках, в криміналістиці суттєвого значення набуває 

систематизування наукових знань із застосування системно-структурного методу, 

що дозволяє класифікувати відповідні криміналістичні об’єкти, пов’язані з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, за певними підставами з метою 

подальшого використання під час побудови методичних рекомендацій з втіленням 

у практичну діяльність правоохоронних органів. 

Ґрунтуючись на класифікаціях інсценувань, запропонованих 

Р. С. Бєлкіним [22], Є. В. Барановим [15], В. А. Овечкіним [179], 
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Г. М. Мудьюгиним [168], С. І. Мєдвєдєвим [163], І. М. Лузгіним та 

В. В. Кузнєцовим [149], І. Я. Моісєєнко та А. Г. Бронниковим [166, С. 25] 

можливо запропонувати наступну класифікацію інсценувань дорожньо-

транспортної події за відповідними підставами: 

1. Інсценування дорожньо-транспортної події, використане задля 

підготовки, вчинення або приховування наслідків вчинення таких злочинів як:  

- вбивство (наприклад, вбивство на замовлення можновладця, замасковане 

під дорожньо-транспортну подію; умисне вбивство із застосуванням дорожньо-

транспортної події як способу вчинення/приховування слідів вбивства або 

самого вбивства взагалі); 

- розбійні напади, пограбування та крадіжки, під час вчинення яких 

інсценування дорожньо-транспортної події є складовою способу вчинення 

злочину (наприклад, створення аварійної ситуації з метою зупинення 

транспортного засобу, в якому транспортуються грошові кошти або інші цінні 

речі тощо); 

- шахрайство з інсценуванням дорожньо-транспортної події, яке може бути 

двох видів: шахрайство, спрямоване на вимагання, можливе тільки як наслідок 

інсценування дорожньо-транспортної події, як обов’язкової складової способу 

вчинення означеної категорії злочинів (так звані, «автопідстави» з метою 

отримання коштів у потерпілого (іншого учасника ДТП)), а також шахрайство з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, спрямоване на незаконне 

отримання страхових відшкодувань або завищення розміру збитків; 

- економічні злочини (наприклад, такі як ухилення від сплати податків та 

інших обов’язкових платежів тощо), складовою способу приховування слідів 

вчинення яких є інсценування дорожньо-транспортної події, завдяки чому 

злочинці можуть знищити відповідні документи або інші речові докази своєї 

злочинної діяльності. 

2. За наявністю факту самої дорожньо-транспортної події: 
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- дорожньо-транспортна подія, яка реально сталася; 

- інсценована дорожньо-транспортна подія, яка не мала місця насправді, 

матеріальні сліди якої були штучно створені (наприклад, на інсценоване місце 

події злочинцями були доставлені автомобілі, ушкоджені за інших обставин);  

- дорожньо-транспортна подія, окремі обставини якої були сфальсифіковані 

(наприклад, дорожньо-транспортна подія мала місце, але матеріальний збиток 

був штучно завищений або винуватцем зіткнення транспортних засобів була 

інша особа). 

3. За метою інсценування дорожньо-транспортної події може бути 

застосовано задля: 

- створення уяви нещасного випадку; 

- створення уяви самогубства; 

- створення уяви дорожньо-транспортної події; 

- забезпечення вчинення злочину (наприклад, вимагання, шахрайства тощо). 

4. Залежно від внесення змін у навколишнє середовище, інсценування 

дорожньо-транспортної події може бути спрямовано на: 

- штучне створення обстановки, яка має ознаки дорожньо-транспортної 

події: 

- внесення змін до реальної обстановки дорожньо-транспортної події.  

5. Інсценування дорожньо-транспортної події може бути використано як: 

- спосіб вчинення злочину; 

- спосіб приховування злочину. 

6. Як спосіб приховування злочину інсценування дорожньо-транспортної 

події може виступати у вигляді: 

- штучно створеної обстановки дорожньо-транспортної події;  

- штучно створеної обстановки дорожньо-транспортної події, що не має 

злочинного характеру. 
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Таким чином, можливо стверджувати, що інсценування дорожньо-

транспортної події може бути використано як спосіб приховування злочину або 

як спосіб приховування безпосередньо дорожньо-транспортної події (яка може 

бути не завжди кримінальною). 

7. За механізмом інсценованої дорожньо-транспортної події: 

- зіткнення двох або кількох транспортних засобів; 

- наїзд на пішохода (або пішоходів); 

- наїзд на перешкоду; 

- перекидання транспортного засобу (наприклад, за технічних причин); 

- випадіння з транспортного засобу. 

8. За часом інсценування дорожньо-транспортної події може: 

- передувати вчиненню основного злочину; 

- співпадати з часом вчинення основного злочину; 

- слідувати після вчинення основного злочину. 

9. За місцем застосування інсценування дорожньо-транспортної події може 

бути здійснено: 

- на місці вчинення основного злочину; 

- на місці, не пов’язаному з місцем вчинення основного злочину. 

10. За учасниками та об’єктами, які брали участь у механізмі інсценованої 

дорожньо-транспортної події: 

- із залученням транспортних засобів суб’єктів вчинення основного злочину; 

- із залученням транспортних засобів сторонніх осіб; 

- без залучення сторонніх осіб. 

11. Залежно від суб’єкта здійснення (або забезпечення) інсценування 

дорожньо-транспортної події може бути: 

- злочинцем одинаком особисто; 

- організованою злочинною групою; 

- іншими особами у співучасті із злочинцем; 
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- іншими особами без співучасті із злочинцем (наприклад, під 

психологічним впливом злочинця). 

12. Залежно від соціального статусу та посадового становища учасників 

інсценованої дорожньо-транспортної події: 

- за участі можновладців (або їх близьких родичів); 

- за участі представників крупного бізнесу (олігархів, осіб, що володіють 

корумпованими зв’язками тощо); 

- за участі представників правоохоронних органів; 

- за участі кримінальних авторитетів (або наближених до них осіб). 

13. За рівнем професіоналізму виконавця, інсценування дорожньо-

транспортної події вчинене: 

- «професіоналом»;  

- «дилетантом». 

14. Задля забезпечення сприйняття інсценованої обстановки дорожньо-

транспортної події як реальної злочинці можуть надавати слідству неправдиву 

інформацію (як самі, так і шляхом використання неправдивих свідчень 

«свідків-очевидців»), у зв’язку з чим інсценування дорожньо-транспортної 

події може бути: 

- з використанням неправдивих свідчень третіх осіб; 

- без надання неправдивих свідчень та підтримки сприйняття слідством 

інсценованої дорожньо-транспортної події. 

15. За спричиненою шкодою внаслідок інсценування дорожньо-

транспортної події на ті, що завдали:  

- матеріальної шкоди;  

- матеріальної шкоди у великих розмірах; 

- тяжких наслідків, пов’язаних зі смертю або тяжкими тілесними 

ушкодженнями інших осіб [188, С. 128-131]. 
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Усебічний аналіз сутності інсценувань дорожньо-транспортної події 

припускає використання не одного, а ряду ознак класифікації, що 

обумовлюється різноманіттям обставин, за яких злочинці вчиняють конкретний 

злочин, а також характерними рисами особистості злочинця. 

 

 

1.2. Способи та обстановка вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події 

 

Інформація про способи та обстановку вчинення злочинів, пов’язаних 

з інсценуванням дорожньо-транспортної події, має важливе практичне 

значення. Систематизація такої інформації сприятиме швидкому та повному 

розпізнаванню, виявленню за конкретним фактом способу вчинення або 

приховування злочину,  допомагає визначити версії та напрями розслідування. 

Така інформація може бути використана для виявлення однієї з низки 

взаємозв'язаних ознак того чи іншого способу з подальшим встановленням усіх 

його складових та їх взаємозв’язку; повноти, всебічності й швидкості 

розслідування зазначеної категорії злочинів; пошуку винних, а також з метою 

попередження злочинів, які вчиняються характерним способом, шляхом усунення 

чинників. Крім того, ознаки способу вчинення злочинів дозволяють припустити 

причетність можливих підозрюваних до певної групи осіб, а за відповідних умов 

встановити конкретну особу, причетну до окремих складових способу вчинення 

злочину. 

У криміналістиці відомими вченими-криміналістами, такими як: В. П. Бахін, 

Р. С. Бєлкін, І. В. Гора, Г. Г. Зуйков, М. І. Єнікєєв, В. Я. Колдін, О. Ф. Лубін, 

В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та багатьма іншими [див., 

наприклад: 24; 59; 82; 93; 94; 109; 148; 254] внесено значний вклад у розробку 
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криміналістичного вчення про спосіб вчинення злочину, що стало підґрунтям для 

розробки відповідної криміналістичної теорії.  

Аналіз матеріалів практики свідчить про різноманітність способів 

вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, а 

також про стійку тенденцію до їх повторюваності (див. Додаток Б).  

Сутність інсценування дорожньо-транспортної події складається у 

створенні уявлення одної події замість іншої. Саме уявлення – це те зовнішнє, 

що помилково приймається за відображення дійсного. Інсценований факт 

дорожньо-транспортної події має складну структуру та відповідно й систему 

взаємозв’язку з дійсними подіями. Хоча дорожньо-транспортна подія, що 

інсценується, не співпадає з дійсною, водночас її структура має схожі елементи, 

які сприяють створенню уявлення щодо її дійсності.  

Складовою інсценування дорожньо-транспортної події є знищення слідів, 

створення хибної обстановки, уявлення однієї події (або окремих деталей) 

замість іншої тощо. Інсценування дорожньо-транспортної події може містити у 

собі елементи реальної (створення хибної обстановки) та вербальної 

(неправдиві свідчення) поведінки. 

Обов’язковою складовою інсценування дорожньо-транспортної події є 

використання механізму дорожньо-транспортної події, під яким розуміють 

процес розвитку в часі і просторі дорожньої ситуації в місці дорожньо-

транспортної події з моменту виникнення небезпеки для руху до моменту, коли 

настання шкідливих наслідків від даної дорожньо-транспортної події 

закінчилося [111, С. 21]. Саме дослідження механізму дорожньо-транспортної 

події дозволяє визначити коло криміналістично значущих ознак, які можуть 

свідчити про наявність або відсутність ознак її інсценування. 

У криміналістичній літературі визначають такі механізми дорожньо-

транспортної події, які ототожнюються з її видами: зіткнення (транспортні 

засоби зіштовхнулись між собою або з рухомим складом залізничних доріг), 
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перекидання (транспортний засіб, що рухається, втратив стійкість і 

перекинувся), наїзд на нерухому перешкоду (транспортний засіб наїхав або 

вдарився в нерухомий предмет (опора моста, стовп, дерево, огородження, 

нерухомий транспортний засіб тощо)), наїзд на пішохода (транспортний засіб 

наїхав на людину чи вона сама наштовхнулась на транспортний засіб, що 

рухався); наїзд на велосипедиста  (транспортний засіб під час руху контактує з 

велосипедистом); наїзд на гужовий транспорт (механічний транспортний засіб 

під час руху контактує з запряженою твариною чи повозкою); наїзд на тварин 

(транспортний засіб контактує під час руху з дикими чи домашніми 

тваринами); падіння вантажу (падіння вантажу, який перевозиться 

транспортним засобом або відділення його частини (наприклад, колеса)); 

випадання пасажира з транспортного засобу (за різних обставин) [докладніше 

див.: 5; 111, С. 22-23; 229; 230, С. 39; 76]. 

Механізм дорожньо-транспортної події є обов’язковою складовою 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. При цьому 

під інсценованою дорожньо-транспортною подією слід розуміти модель (вид 

або механізм) дорожньо-транспортної події кримінального або 

некримінального характеру, створену інсценувальником, сприйняття якої може 

вигідно вплинути на досягнення відповідної мети.  

Ґрунтуючись на класифікації інсценувань дорожньо-транспортної події, 

наданій у підрозділі 1.1. дисертації, слід зосередити увагу на визначенні деяких 

особливостей інсценованих дорожньо-транспортних подій залежно від 

злочинів, під час вчинення (або приховуванні наслідків вчинення) яких, 

злочинцями задля досягання злочинної мети застосовуються подібні події. 

Так, інсценування дорожньо-транспортної події може бути складовою 

способу вчинення вбивства з метою приховування факту вчинення вбивства, 

тобто у цьому випадку спосіб приховування є способом вчинення. При цьому 

обстановка та слідова картина інсценованої дорожньо-транспортної події 
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сприймається як нещасний випадок, або як грубе порушення правил 

дорожнього руху, або як самогубство (тобто провина покладається на самого 

потерпілого). 

Спосіб вчинення вбивства шляхом інсценування дорожньо-транспортної 

події визначається замовником вбивства та має на меті приховати сам факт 

вчинення вбивства на замовлення. Обумовлюється це головним чином 

небажанням замовника притягувати до дорожньо-транспортної події увагу 

суспільства як кримінальної, а також необхідністю безкарно скористатися 

наслідками фізичного ліквідування жертви (наприклад, зайняти його високу 

посаду, отримати «звільнений» пакет акцій, розширити сферу свого 

адміністративного впливу, отримати перемогу на тендерах, отримати 

спадщину, приховати наслідки здійснення злочинної діяльності, помста1 тощо). 

Так, подібні вбивства з інсценуванням дорожньо-транспортної події можуть 

вчинятися на замовлення, наприклад, відносно можновладців. 

Здебільшого за своєю метою, інсценування дорожньо-транспортної події 

спрямовано на створення обстановки, що не відповідає фактичній події. При 

цьому, під обстановкою розуміється система різнорідних взаємодіючих 

об’єктів, явищ та процесів, які характеризують умови та час, речові та інші 

умови навколишнього середовища, особливості поведінки інших учасників 

протиправної події, психологічні зв’язки між ними та інші фактори об’єктивної 

реальності, що визначає можливість, умови та інші обставини вчинення 

злочину [47]. 

Завдяки застосуванню інсценування дорожньо-транспортної події, факт 

вбивства на замовлення не буде встановлено, що створює умови уникнення від 

                                                           
1 Так, Полтавський районний суд Полтавської області у 2015 році, розглянувши кримінальне 

провадження, внесене до ЄРДР за № 42014180300000276, визнав винним у вчиненні 

кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 14 ч. 1, 115 ч. 2 п. 11, 12 КК України, 

та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, особі, яка намагалася замовити 

та організувати вбивство на замовлення шляхом інсценування дорожньо-транспортної події 

(«тому що розбиратися ніхто не буде…») тільки за можливість причетності жертви до 

крадіжки телефонів та іншого обладнання [див. 314]. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_57/ed_2015_05_14/pravo1/T012341.html?pravo=1#57
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2015_05_14/pravo1/T012341.html?pravo=1#586
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_586/ed_2015_05_14/pravo1/T012341.html?pravo=1#586
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відповідальності замовників, виконавців та інших осіб, причетних до злочину, 

та ускладнює процес встановлення істини. 

Підготовчий етап починається з виникнення умислу у замовника 

(організатора) та пошуку його посередника або безпосереднього виконавця. 

Заходи, спрямовані на пошук необхідних осіб (посередників, виконавців) 

мають свої особливості, так як вони пов'язані з жорстким режимом конспірації. 

Практика показує, що замовник (організатор) рідко звертається безпосередньо 

до конкретної особи з пропозицією знайти виконавця або вчинити вбивство. На 

початку іде свого роду «вибірка» можливостей потенційних виконавців до 

вчинення означеної категорії злочину. Залежно від обраної структури 

злочинної ланки (замовник – виконавець, замовник – організатор - виконавець, 

замовник – організатор – посередник - виконавець) йде обмін інформацією, 

обговорюються умови. У ряді випадків особи, яким було зроблено пропозицію 

вчинити злочин, відмовляються за причинами складності (наявність посиленої 

охорони тощо), розбіжностями про розмір винагороди, іншими особистими 

мотивами. У слідчій практиці мали місце випадки, коли особа, яка отримала 

пропозицію вчинити злочин, відмовлялася, але пропонувала кандидатуру 

іншого виконавця. А у деяких випадках означена особа відшукує особу, ставши 

посередником злочину. Угода вважається укладеною, коли замовник і 

виконавець приходять до єдиної думки щодо всіх обставин та умов. 

Саме замовлення іноді містить основну умову, з якою може бути 

пов'язаний факт настання смерті потерпілого – це вбивство, інсценоване під 

дорожньо-транспортну подію. 

Іноді умовою вчинення вбивства може бути її демонстративний характер, 

тобто при масовому скупченні людей, відкритим, привертаючим увагу 

способом, з подальшим «супроводом» відображення події у засобах масової 

інформації, а також використанням корумпованих зв'язків у правоохоронних 
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органах, які повинні «дотримуватися» тільки однієї обумовленої заздалегідь 

«правильної» версії. 

Після підбору учасників і визначення об'єкта замаху, як свідчить аналіз 

оперативно-розшукової та слідчої практики, здійснюється розробка сценарію 

злочину. Цей етап включає: вивчення способу життя майбутньої жертви, 

розпорядку дня, маршрутів пересування, збір відомостей про засоби і форми 

охорони. Як правило, злочинці виїжджають на місце передбачуваного 

вбивства, з'ясовують можливості застосування механізму дорожньо-

транспортної події, підшукують шляхи відходу. 

За результатами аналізу матеріалів практики виконавці намагаються 

виїжджати особисто до місця передбачуваного вбивства, знайомитися з 

обстановкою, а в окремих випадках штучно створювати умови для 

інсценування дорожньо-транспортної події. Підготовчі дії на цьому етапі 

розрізняються за змістом і об'ємом. Нерідко проводиться складна підготовка, 

коли заздалегідь готується автотранспорт, прикриття. Зазвичай це стосується 

тих випадків, коли виконавцем виступає злочинець-професіонал або 

організована злочинна група, яка володіє професійними навичками щодо 

організації та вчинення вбивств досліджуваним механізмом вчинення. 

Найбільш ретельно може обиратися водій, який буде безпосередньо 

провокувати дорожньо-транспортну подію, або брати у ній участь. 

Потім здійснюється своєрідна аналітична робота з метою розробки плану 

безпосереднього виконання замовлення та приховування самого факту злочину. 

План вчинення самого злочину передбачає: а) вивчення обстановки 

майбутнього місця інсценування дорожньо-транспортної події з метою 

вчинення вбивства, а також попередня підготовка місця для подальшого 

укриття виконавця вчинення вбивства; б) обрання механізму дорожньо-

транспортної події як способу вчинення вбивства; в) підбір учасників та 

розподілення ролей; г) придбання (незаконне заволодіння) та підготовка 
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транспортного засобу (учасника дорожньо-транспортної події); ґ) підготовка 

ґрунтуючих засобів маскування та дій, спрямованих на приховування факту 

вчинення вбивства (від знищення слідів, підтасування свідчень (частіше свідки 

використовуються без повідомлення їм реальних причин використання 

необхідності) до розробки алібі для кожного учасника дорожньо-транспортної 

події); д) розробка заходів щодо виявлення та усунення можливих перешкод; 

є) визначення шляхів відходів. 

Інколи вбивства з інсценуванням дорожньо-транспортної події 

відбуваються з пошкодженням важливих вузлів автомобіля, як потерпілого, так 

і інших учасників дорожньо-транспортної події. Водночас злочинцями 

заздалегідь може бути надрізано гальмові шланги, злито гальмову рідину, 

підпиляно маточину колеса з важелем підвіски, замінено цілий на ушкоджений 

паливний канал у підкапотному просторі, пошкоджено електропроводку. 

Подібні ушкодження можуть бути здійснені на СТО під час планового 

технічного обслуговування, або під час інших обставин, що штучно створені 

злочинцями (наприклад, дрібне ушкодження, яке потребувало звернення до 

СТО, рекомендація знайомих здійснити перевірку авто тощо). 

Аналіз матеріалів журналістських розслідувань щодо зафіксованих фактів 

дорожньо-транспортних подій, в яких загинули відомі політики, свідчить про 

можливість інсценування подібних подій з метою їх вбивства. Означені події 

набули загального суспільного резонансу, хоча за офіційними версіями 

правоохоронних органів має місце здебільшого нещасний випадок. При цьому 

у суспільстві залишилась значна кількість питань щодо всебічності 

встановлення обставин цих подій. Побічним доказом припущення про 

можливість вчинення вбивства на замовлення внаслідок політичної та 

громадської діяльності потерпілих, журналісти називають наявність 

зацікавлених осіб у фізичній їх ліквідації, вчасність цих подій, а також вплив 

більшості з них на політичний хід подій, як в Україні, так і в інших країнах.  
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Серед таких спірних дорожньо-транспортних подій можливо виділити 

наступні [193, С. 369-371]: 

С. Драгомирецький, народний депутат, голова парламентського комітету з 

приватизації, загинув у 1996 р., коли був за кермом, не впорався з управлінням 

внаслідок наїзду на нерухому перешкоду;  

Р. Рапій, депутат першого та другого скликань, директор 

«Охтирканафтогазу», загинув у 1998 р. внаслідок зіткнення з вантажівкою під 

час обгону;  

В. Чорновіл, народний депутат України, лідер Народного Руху України, 

загинув у 1999 р. внаслідок нещасного випадку в результаті зіткнення з 

автомашиною «Камаз» з причепом, яка розверталася посеред траси;  

М. Медолиз, перший заступник голови Національного агентства України з 

питань розвитку та європейської інтеграції, загинув у 1999 р. внаслідок 

перекидання авто, за кермом якого він знаходився, після чого він вилетів через 

вікно водійських дверцят [102];  

О. Ємець, правознавець, загинув у 2001 р. внаслідок наїзду на нерухому 

перешкоду – дерево;  

В. Малєв, генеральний директор «Укрспецекспорту», загинув у 2002 р. 

внаслідок зіткнення з автомашиною «Камаз» (заснув за кермом);  

Ю. Оробець, народний депутат України, загинув у 2006 р. внаслідок наїзду 

на нерухому перешкоду (авто виїхало на зелений газон, що розділяв дві 

зустрічні смуги, і вдарилося об металеву опору з рекламним щитом);  

М. Лісін, народний депутат України, загинув у 2011 р. внаслідок 

перевищення швидкості руху транспортного засобу (150 км/год), наїхав на 

бордюрний камінь, автомобіль втратив керованість, потрапив на зелену зону, де 

наїхав на перешкоду – рекламну конструкцію;  

С. Чекашкін, голова департаменту фінансової політики Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України, загинув у 2012 р. внаслідок 
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перевищення швидкості (300 км/год), у  результаті чого автомобіль вдарився у 

відбійник та перекинувся [269];  

А. Кузьменко, відомий український музикант, лідер групи «Скрябін», 

Кузьма Скрябін, загинув у 2015 році, за версією слідства він виїхав на зустрічну 

полосу та здійснив зіткнення з молоковозом. За версією журналістів зіткнення 

могло бути спровоковано діями іншого авто, яке зникло з місця дорожньо-

транспортної події [84]; 

І. Бережна, народний депутат України, загинула у 2017 р. на території 

Італії, внаслідок перекидання орендованого авто, в якому вона із дочкою 

знаходилася на задньому сидінні пасажиркою (водій не впорався з керуванням 

на серпантині) [169].  

Також інсценування дорожньо-транспортної події може бути складовою 

способу приховування наслідків вчиненого вбивства, як умисного, так і з 

необережності [272]. При цьому труп може бути усаджено за кермо, а 

автомобіль на нейтральному положенні коробки передач приведено у рух та 

інсценовано один з механізмів дорожньо-транспортної події (частіше за все 

перекидання, або зіткнення з нерухомою перешкодою, яке пов’язане з 

подальшим знищенням слідів та тіла, шляхом загоряння [208]).  

Інколи злочинцями може бути інсценовано наїзд на пішохода (див. 

Додаток В), під час якого, злочинці використовують авто, заздалегідь 

викрадене, переїжджають тіло таким чином, щоб знищити сліди вчинення 

вбивства, а також щоб була відсутня можливість ідентифікування потерпілого 

за ознаками зовнішності [40]. Ці дії злочинці вчиняють на значній відстані від 

населених пунктів, що забезпечує їм можливість безперешкодно залишити 

місце інсценованої дорожньо-транспортної події. 

Особливої уваги заслуговують досить розповсюджені (як свідчить аналіз 

соціальних мереж та матеріалів слідчої практики) шахрайства та вимагання, 

пов’язані з використанням інсценування дорожньо-транспортної події, як 
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обов’язкової складової способу вчинення означеної категорії злочинів. При 

цьому злочинці діють здебільшого у складі організованих злочинних груп, за 

чітко розробленим сценарієм (який характеризується певною 

індивідуальністю), з урахуванням наявних у членів групи навичок (професійної 

майстерності водія тощо), на постійній основі. Крім того, слід зазначити, що 

обов’язковою складовою підготовки до вчинення означеної категорії злочинів є 

ретельне вивчення злочинцями діючого законодавства, яке визначає правила 

дорожнього руху та регулює і забезпечує дорожньо-транспортний рух.  

Маються на увазі, так звані «автопідстави», пов’язані з імітуванням 

дорожньо-транспортних подій з метою отримання коштів у потерпілого. У 

зазначених ситуаціях злочинцями можуть виступати як пішоходи, так і водії. 

Шахраї-пішоходи можуть імітувати потрапляння під авто жертви з подальшим  

вимаганням коштів з шантажем та погрозами звернутися до правоохоронних 

органів. Найчастіше добросовісних автомобілістів «підрізають» на поворотах 

або гальмують на спусках, тим самим створюючи неможливість уникнення 

зіткнення. Зазвичай шахраї використовують вже раніше пошкоджені й не нові 

машини. Однак, є випадки, коли злочинці з метою підвищення розміру 

ушкоджень, втраченої вигоди (обумовлюючи, наприклад, неможливістю брати 

участь у вигідних перемовинах тощо) та подальшого психологічного тиску 

використовують автомашини престижних марок, таких, наприклад, як 

«Mercedes», «Audi» «BMW» тощо. Після зіткнення з авто, що ініціювало 

дорожньо-транспортну подію, шахраї чинять психологічний тиск на водія, 

обумовлюють серйозність пошкоджень, відсутність дорогих деталей 

(комплектуючих), погрожують зверненням до правоохоронних органів [237].  

Розглянемо деякі схеми створення обставин та інсценування дорожньо-

транспортної події, які згідно аналізу матеріалів практики та засобів масової 

інформації є найбільш розповсюдженими. 
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- Схема № 1. Використовуючи інтенсивність руху на відповідній ділянці 

дороги, злочинці рухаються двома транспортним засобами. Одна автомашина 

рухається попереду авто потенційного потерпілого, при цьому вона постійно 

зменшує швидкість, інша автомашина злочинців рухається позаду по полосі 

справа, приблизно з такою ж швидкістю як потерпілий (якщо можливо, у так 

званій «сліпій зоні» для потерпілого). Коли авто потерпілого здійснює маневр 

на ухід у праву полосу, автомашина злочинців, яка рухається позаду 

прискорюється та потрапляє у зіткнення з правого боку авто потерпілого. Крім 

того, авто злочинця, яке потрапляє у зіткнення, починає привертати увагу 

можливих свідків своєю поведінкою (водій починає сигналити, кричати тощо).  

Подібну схему злочинцями може бути використано і під час кругового 

руху, використовуючи намагання водія перестроїтися у інший ряд, особливо, 

якщо це не передбачено правилами дорожнього руху або заборонено 

дорожніми знаками. 

Інколи така схема може застосовуватися у випадках, коли з боку 

злочинців теж залучаються дві автомашини, одна з яких теж займається 

створенням обстановки вчинення дорожньо-транспротної події, рухається при 

цьому у крайньому лівому ряді у ситуації, коли потерпілий теж рухається у 

цьому ж ряді, але з меншою швидкістю. Злочинці можуть використовувати 

нічний проміжок часу, несприятливі природні умови (дощ, сніг, ожеледиця, 

туман тощо). Автомашина, яка здійснює маневр відволікання рухається за 

автомашиною потерпілого, починає сигналити, їхати досить близько до авто 

потерпілого, тим самим вимушуючи його перестроїтися до ряду вправо, де 

рухається друга автомашина злочинців, яка при маневрі авто потерпілого 

прискорює швидкість руху, в наслідок чого здійснюється зіткнення [див. 

наприклад, 77]. Для того, щоб бути більш непомітними остання автомашина 

злочинців може бути кольору «мокрий асфальт», у неї може бути відсутнє 

якісне освітлення тощо.  
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Інколи ця ситуація пов’язана з діями авто, яке провокує можливе 

зіткнення різкою зміною напряму свого руху, внаслідок чого авто потерпілого 

однаково змінює різко траєкторію свого руху праворуч та здійснює зіткнення з 

«авто-підставою» злочинців.  

В описаних випадках внаслідок інсценованої дорожньо-транспортної 

події потерпілого може бути звинувачено у порушенні правил дорожнього руху 

(10.3 ПДД [225]) (див. Додаток Г, схема 1).  

- Схема № 2. Інколи злочинцями використовується необхідність виїзду 

авто потерпілого на головну дорогу. Водночас авто злочинців своїми діями дає 

можливість авто потерпілого втрутитися у рух, але після того як авто 

потерпілого починає рухатися, авто злочинців на швидкості здійснює зіткнення 

(див. Додаток Г, схема 2).  

- Схема № 3. Злочинці можуть ввести в оману потерпілого 

інсценуванням необхідності надання допомоги щодо визначення маршруту 

пересування по місту (при цьому злочинцями на їх авто можуть бути 

встановлено номери інших держав). Відволікаючи потерпілого, інше авто 

злочинців, яке рухається попереду авто потерпілого, різко гальмує, після чого 

здійснюється зіткнення, внаслідок того, що потерпілий не встигає 

зорієнтуватися. Водночас «авто-відволікач» зникає з місця ДТП. Інколи у авто 

злочинців, яке гальмує різко, може бути заздалегідь відключено стоп-сигнали 

(див. Додаток Г, схема 3). 

У цьому випадку потерпілого може бути звинувачено внаслідок 

інсценованої дорожньо-транспортної події у порушенні правил дорожнього 

руху (13.1 ПДД [225]). 

- Схема № 4. Інколи злочинці використовують наявність дорожнього 

знаку, наприклад, «Рух праворуч», під час виїзду на трасу з інтенсивним рухом. 

Авто злочинців, що рухається попереду жертви, на повороті, контролюючи дії 

жертви, яка починає маневр, авто злочинців різко гальмує, після чого авто 
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потерпілого здійснює зіткнення. Мотивація у злочинців у цьому випадку буде 

тільки у тому, що виявилася перешкода ліворуч. У цьому випадку також 

можуть бути відключені стоп-сигнали (див. Додаток Г, схема 4). 

- Схема № 5. Використовуючи професійні здібності водія, злочинці 

можуть інсценувати дорожньо-транспортну подію, здійснивши обгін авто 

потерпілого на швидкості та різко загальмувати на полосі руху авто 

потерпілого. У цій ситуації потерпілого будуть звинувачувати також у 

порушенні правил дорожнього руху (див. Додаток Г, схема 5) (13.1 ПДД [225]). 

- Схема № 6. Злочинці можуть використовувати авто з розпізнавальним 

знаком «Водій з інвалідністю», а також рельєф дорожньої полоси з уклоном. 

При цьому авто злочинців внаслідок скатування здійснює ДТП з авто, яке не 

дотримується безпечної дистанції з попереднім транспортним засобом. 

Мотивом у цій ситуації є також можливість отримання страхової виплати (див. 

Додаток Г, схема 6). 

- Схема № 7. Можуть мати місце і більш складні схеми. Водія може 

переслідувати транспортний засіб і вимагати зупинки певними знаками. Після 

зупинки водій транспортного засобу виходить, оглядає машини, залишає на 

прохання свій телефонний номер і, не помітивши пошкоджень, продовжує рух. 

Однак на цьому афера не завершується. Після цього шахраї продовжують 

переслідування і знову вимагають зупинки транспортного засобу, і на цей раз 

з’ясовується, що транспортний засіб шахраїв пошкоджений. І тоді починаються 

погрози і вимагання. Положення шахраїв вигідно відрізняється тим, що машини 

вже з’їхали з місця дорожньо-транспортної події, а тому претендувати на 

страхове відшкодування неможливо і є додаткові аргументи для 

психологічного тиску на водія. Крім того, надання номеру телефону шахраям 

означатиме, що вони можуть дзвонити і тероризувати потерпілого і в 

подальшому, вимагаючи грошей чи погрожуючи [237] (див. Додаток Г, схема 

7). 
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- Схема № 8. Авто потерпілого наближається до пішохідного переходу, 

потерпілий бачить на підході до переходу «пішохода-шахрая» [238]. 

Потерпілий, розуміючи, що зможе спокійно з незначною швидкістю пересікти 

пішохідну зебру, продовжує рух. У цей момент «пішохід-шахрай» 

прискорюється та кидається на капот авто потерпілого або картинно падає на 

асфальт. При цьому «пішохід-шахрай» може бути не один. Можуть бути 

лжесвідки (як пішоходи, так і водії транспортних засобів, які знаходяться поряд 

з місцем дорожньо-транспортної події). Наступний етап сценарію містить 

психологічний тиск та залякування потерпілого, що «...він забрав у дітей 

батька», «позбавив годувальника» та ін. [215]. У більшості випадків потерпілий 

йде на умови шахраїв. Іноді потерпілий не погоджується, при цьому шахраї 

можуть використати свої зв’язки у медичних установах та дійти до суду з 

метою отримання відшкодування удаваної матеріальної та моральної шкоди 

(див. Додаток Г, схема 8).  

Якщо у шахраїв є корумповані зв’язки у правоохоронних органах 

(наприклад, патрульній поліції), тоді потерпілий може дізнатися про факт 

дорожньо-транспортної події іноді після судового засідання, на якому буде 

прийнято рішення про адміністративне стягнення в наслідок порушення Правил 

дорожнього руху, з подальшим відшкодуванням моральної та матеріальної 

шкоди.  

Якщо потерпілий погоджується оплатити шахраям суму, яку вони 

вимагають, шахраї досить часто обіцяють не повідомляти правоохоронні 

органи про факт дорожньо-транспортної події. Але, отримавши суму, шахраї, 

через два-три дні дзвонять потерпілому з погрозами повідомити про факт 

дорожньо-транспортної події, з місця вчинення якої нібито потерпілий 

зник [83]. У такому механізмі шахраї можуть використовувати різні види 

транспортних засобів (мопеди, велосипеди, особливо ті, які не потребують 
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реєстрації), але найбільш дієвим є механізм, пов'язаний з інсценуванням наїзду 

на пішохода. 

Інколи інсценований наїзд здійснюється в місцях скупчення великої 

кількості авто, у вечірній або нічний проміжок часу, в умовах наявних проблем 

з паркуванням. Можуть бути використані автопарковки біля супермаркетів, 

кінотеатрів тощо. Шахраї можуть використовувати людей без певного місця 

мешкання, безпритульних, людей з психічними відхиленнями. При цьому 

обов’язково буде супровід так званого «опікуна-шахрая». Так, потерпілий може 

сісти за кермо, почати рух та помітити, що під авто щось заважає руху, він 

виходить та бачить таку підставну особу, поряд з’являється «піклувальник – 

шахрай», який здійснює психологічний тиск, з метою отримання грошей «на 

лікування» [268]. 

- Схема № 9. Для потерпілих-водіїв вантажівок шахраї останнім часом 

винайшли схему, за якою шахраї виставляють на узбіччі дороги манекени, яких 

мотузкою втягують під колеса вантажівки. Потерпілий вважає, що він здійснив 

наїзд на людину. Залежно від поведінки потерпілого сценарій може мати два 

шляхи: якщо потерпілий зупиниться, вийде з кабіни, то шахраї можуть вкрасти 

цінні речі з кабіни, якщо водій не зупиниться, то одна-дві автомашини шахраїв 

будуть переслідувати його, намагаючись зупинити, а потім звинуватять 

потерпілого у наїзді, а також у тому, що він залишив місце вчинення злочину, з 

подальшим вимаганням грошових коштів (див. Додаток Г, схема 9) [177]. 

Перелік зазначених схем не є вичерпним. Здебільшого на обрання 

відповідного способу інсценування дорожньо-транспортної події впливає місце, 

час, природні умови та інші обставини, пов’язані з регулюванням дорожнього 

руху у тому чи іншому регіоні. Водночас слід зазначити, що злочинці як 

складову способу приховування слідів вчинення шахрайства, використовують 

технічну несправність свого транспортного засобу, його стан, зовнішній вигляд, 

наявність ушкоджень, отриманих за інших обставин, приховування наявних 
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державних номерів шляхом забруднення, застосування пластикових накладок, 

відсутність свідків (або використання лжесвідків), підкидання розбитого скла, 

часток покриття транспортних засобів тощо. Інколи злочинці можуть 

виготовляти дорожні знаки та використовувати їх у інсценованих дорожньо-

транспортних подіях.  

Після застосування окреслених схем обов’язковою складовою 

автошахрайства є процедура вимагання з жертви відповідних грошових сум, які 

є неспіврозмірними з наявними ушкодженнями транспортних засобів та 

наслідками дорожньо-транспортної події. Обов’язковою складовою способу 

вчинення такого автошахрайства, пов’язаного з вимаганням, є психологічний 

вплив на жертву. Злочинці методично доказують жертві її провину у ДТП. 

Екстремальна ситуація, якість «явних» доказів, якими оперують злочинці – все 

це досить часто впливає на потерпілого і він йде «на поводу» у злочинців та 

виконує їх умови. Розгляд у мережі Інтернет та соціальних мережах випадків, у 

яких детально описуються дії автошахраїв, все ж таки впливає на те, що все 

частіше потерпілі не бажають виконувати вимоги злочинців та пропонують 

вирішити спірні питання у законний спосіб (викликати патрульну поліцію, 

скласти протокол, запросити страхового комісара тощо), що не є можливим для 

злочинців. Злочинці збільшують психологічний тиск, при цьому можуть 

застосовувати погрози, як до водія, так і до пасажирів. Окремою складовою є 

оцінка завданої шкоди, до якої злочинці залучають свого «фахівця» (залежно 

від ушкоджень, це може бути «рихтовщик», «маляр», «фахівець по ходовій» 

тощо). Злочинці можуть дзвонити не одному фахівцю, отримуючи різну ціну 

ушкоджень, обираючи, якби-то саму низьку ціну (за знакомством). Фактично 

завжди пропонується з’їхати з місця інсценованої дорожньо-транспортної події 

до свого майстра для того, щоб детальніше оглянути завдані ушкодження. 

Якщо жертва погоджується виконати вимоги, обов’язково пропонується 

залишити документи, мобільний телефон або сам автомобіль як залог. 
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Для вчинення злочинів, пов’язаних з інсценування дорожньо-

транспортної події, злочинці використовують швидкісні автомобілі, які можуть 

розвинути значну швидкість з місця. Крім того, автомобіль є складовою 

сценарію і повинен відігравати свою роль як значна складова способу 

інсценування дорожньо-транспортної події. Такі автомобілі можуть бути 

одноразового або багаторазового користування, можуть бути об’єктами 

«таранного» типу. Інколи від моделі автомобіля залежить можлива вигода 

злочинців внаслідок вчинення злочину. 

Також шахрайство з інсценуванням дорожньо-транспортної події може 

бути спрямоване на отримання страхових відшкодувань або завищення розміру 

збитків. 

На відміну від шахрайств, пов’язаних з вимаганням, які було розглянуто, 

вищезазначені схеми можуть застосовуватися шахраями з метою отримання 

страхових виплат. При цьому в процесі інсценування беруть участь самі шахраї. З 

метою забезпечення страхових виплат встановлюються корумповані зв’язки зі 

співробітниками страхових компаній, оцінщиками, а також майстрами СТО, з 

якими страховими компаніями укладено угоду щодо технічного обслуговування 

клієнтів. Крім того, встановлюються взаємовигідні відносини з працівниками 

патрульної поліції. 

Зазначені шахрайства у сфері страхування автотранспорту можна 

розділити на дві групи: учинені а) страховиками та (або) співробітниками 

страхових компаній; б) страхувальниками та іншими особами з метою 

отримання страхової виплати.  

Так, у випадках, коли водіями на транспортний засіб оформлено авто каско, з 

метою одержання страхових виплат можуть застосовуватися наступні найбільш 

розповсюджені схеми [43]: 

- інсценування дорожньо-транспортної події за вищезазначеними схемами або 

надання неправдивої інформації про наслідки реальної дорожньо-транспортної 
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події. Такі дії можуть бути пов’язані із встановленням корупційних зв’язків з 

патрульною поліцією, тому що страхова компанія вимагає висновок відповідних 

органів про факт дорожньо-транспортної події, що сталася. Але практика свідчить 

про те, що досконале знання злочинцями особливостей механізмів дорожньо-

транспортної події, чітке розподілення ролей між учасниками події, може 

створювати умови для систематичного вчинення шахрайств, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, з метою отримання страхових 

виплат [42]. Якщо намір отримати страхову виплату виник спонтанно вже після 

реальної дорожньо-транспортної події, то злочинці можуть замінити окремі цілі 

агрегати авто на ушкоджені, оформити «заднім числом» страхову угоду (із 

застосуванням корумпованих зв’язків з працівниками страхової компанії), 

підставити лжесвідків-очевидців, виправити дату здійснення дорожньо-

транспортної події; 

- використання автомобіля-двійника, коли на авто встановлюються державні 

номери, які не належать цьому авто. Реальне авто може бути після дорожньо-

транспортної події або з пошкодженнями від іншої події (див. Додаток В) [див. 

96]. Паралельно інсценується дорожньо-транспортна подія для того, щоб отримати 

страхову виплату [докладніше див.: 285]. 

У зв’язку з поширенням страхування життя та здоров’я, можливо 

інсценування дорожньо-транспортних подій за значеними схемами з метою 

отримання страхових виплат. Водночас можлива ситуація, коли отримання 

страхової виплати може бути основною метою або супутньою. У випадках, коли 

отримання страхової виплати є головною метою, на етапі підготовки до 

інсценування дорожньо-транспортної події, шахраї обирають страхову компанію, 

консультуються з фахівцями щодо медичних та юридичних питань, укладають 

угоду, потім обирають місце, час, створюють штучні умови (або використовують 

існуючі), задля забезпечення правдоподібності інсценованої дорожньо-

транспортної події. Окремо зосереджується увага на підготовці лжесвідків, 
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використанні окремих предметів (слідів, наслідків дорожньо-транспортної події 

тощо), здійсненні технічного «обслуговування-підготовки» транспортного засобу 

(можливо використання явних ушкоджень важливих частин транспортного засобу 

або можливо навпаки приведення транспортного засобу до ідеального технічного 

стану). Супутнім до процесу інсценування дорожньо-транспортної події з метою 

отримання страхових виплат можливо вважати використання підроблених 

документів (або тих, що містять недостовірну інформацію), які можуть 

фальсифікувати рівень ушкоджень, завданих  транспортним засобам, потерпілим 

(застрахованим особам) та ін [189, С. 199-201]. 

Інсценування дорожньо-транспортної події за схемами 1-9 може бути 

використано злочинцями під час вчинення розбійних нападів (наприклад, на 

інкасаторів) [207], грабежу [181] або крадіжки. При цьому інсценована 

дорожньо-транспортна подія стає складовою способу зупинення транспортного 

засобу, який є об’єктом злочинного посягання, а також створює уявлення 

випадковості самої події2. 

Так, організовані злочинні групи, отримуючи у різний спосіб інформацію 

щодо місця розташування конвертаційних центрів, визначають транспортні 

засоби, якими транспортують значну кількість готівки, після чого інсценують 

дорожньо-транспортну подію за однією із схем (1-9) та отримують можливість 

зупинки зазначеного авто. У цьому випадку, залежно від особистості 

потерпілого може бути вчинено як крадіжку, так і розбій (або грабіж) [273]. 

                                                           
2 Так, Апеляційним судом Чернігівської області у 2006 році розглянуто кримінальну справу 

по обвинуваченню десяти осіб, які у складі стійкого злочинного об’єднання вчиняли напади 

на окремих осіб з метою заволодіння їх індивідуальним майном, а в окремих випадках їх дії 

спрямовувалися на позбавлення життя потерпілих та вчинення інших злочинів. При цьому 

при вчиненні окремих епізодів розбійних нападів, означені особи інсценовували дорожньо-

транспортну подію з метою зупинки транспортного засобу жертви (епізод 21) [308].  

З такою ж метою використовували заздалегідь придбаний автомобіль «Таврія» «ЗАЗ»-

110206, без реєстрації на себе, для інсценування дорожньо-транспортної події (механізм – 

зіткнення транспортних засобів) і члени бандформування у складі 4 учасників у м. Харків та 

Харківській області [336] (Додаток В, п.5, 6). 
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Інсценування дорожньо-транспортної події також застосовується злочинцями 

як спосіб приховування вчинення злочинів у сфері економічної діяльності 

(наприклад, інсценування зіткнення із транспортним засобом, в якому знаходяться 

документи, які містять докази злочинної економічної діяльності тощо). При цьому 

злочинці використовують застаріле авто, можливо з несправною 

електропроводкою, що приводить до загоряння та знищення документів, які 

свідчить про наявні порушення у господарській діяльності. 

Дослідження способів та обстановки вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події та подальше створення методик 

виявлення ознак та обставин, які вказують на інсценований характер дорожньо-

транспортної події, сприятиме підвищенню рівня виявлення та розслідування 

злочинів, прихованих під інсценовані дорожньо-транспортні події, а 

розповсюдження інформації щодо особливостей способів вчинення окремих 

категорій злочинів може мати профілактичне значення. 

 

 

1.3. Характеристика учасників інсценування дорожньо-транспортної 

події 

 

Злочинна діяльність, пов’язана з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, для України є доволі новою та мало вивченою, що потребує більш 

глибокого дослідження з метою підвищення ефективності виявлення, 

розслідування та попередження означеному прояву. Проблема ускладнюється 

фактичною відсутністю правозастосовної практики щодо виявлення та 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, що унеможливлює з високою точністю охарактеризувати учасників 

інсценування дорожньо-транспортної події під час вчинення або приховування 

наслідків вчинення окремої категорії злочинів. 
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Однак, аналіз засобів масової інформації (зокрема, соціальних мереж, 

форумів), спеціальної криміналістичної літератури, досвіду правоохоронних 

органів інших країн, дозволяє охарактеризувати осіб, причетних до злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

Окремі особливості криміналістичної характеристики особистості 

злочинців та потерпілих досліджувалися у наукових працях таких вчених-

криміналістів як: Ю. П. Аленін, Л. І. Аркуша, В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, 

О. М. Васильєв, В. К. Гавло, В. А. Журавель, О. Н. Колесниченко, В. П. Колмаков, 

В. О. Коновалова, В. К. Лисиченко, Г. А. Матусовський, М. В. Салтевський, 

М. Я. Сегай, В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько та багатьох інших.  

У межах дослідження інсценувань та окремих форм і видів інсценувань 

залежно від виду злочину, особистість злочинців та потерпілих досліджувалась 

у роботах таких вчених як: В. С. Бурданова, О. М. Васильєв, В. В. Дементьєв, 

Ю. Б. Комаринська, В. В. Кузнецов, І. М Лузгін, І. X. Максутов, 

С. І. Мєдвєдєвим, І. Я. Моісєєнко, Г. М. Мудьюгин, В. А. Овечкін, В. І. Попов, 

О. Р. Ратинов, А. А. Саковський, В. В. Семеногов, А. В.  Ушенін, В. І. Фадєєв та 

інших. 

Однак, вагомі наукові здобутки означених вчених не враховують 

особливостей характеристики осіб, причетних до інсценування дорожньо-

транспортної події під час вчинення окремої категорії злочинів, а також не 

враховують сучасних умов, новітніх положень криміналістики і інших наук та 

узагальнень матеріалів слідчої та оперативно-розшукової практики. 

Стосовно осіб, які власноруч інсценують дорожньо-транспортну подію 

доцільним використання термін «інсценувальник», який вперше використав у 

своїй дисертації  В. М. Шевченко [288], однак, на жаль, не визначив його поняття. 

Спробував надати визначення інсценувальника О. І. Алгазін [3, С. 8]. Він 

вважає, що інсценувальник – це особа, яка створює (змінює) матеріальну 

обстановку якої-небудь події та її ідеальні сліди в уявленні інших суб’єктів, 
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сприймаючих цю обстановку задля здійснення рефлексивного управління діями 

тих осіб, від яких залежить приймання вигідного для нього рішення.  

Ґрунтуючись на цьому понятті, можливо запропонувати його уточнення у 

частині врахування особливостей дій інсценувальників під час інсценування 

дорожньо-транспортної події. Таким чином, інсценувальник дорожньо-

транспортної події – це особа (або група осіб), яка створює (змінює) 

матеріальну обстановку дорожньо-транспортної події та її відображення в 

ідеальних слідах задля хибного сприйняття суб’єктами кримінального 

провадження та іншими особами, від яких залежить прийняття вигідного для 

інсценувальника рішення. 

Однак, слід наголосити, що все ж таки особливою метою дій 

інсценувальника дорожньо-транспортної події є «рефлексивний вплив», 

передусім на слідчого, працівника оперативного підрозділу та експерта, тому що 

усі складові інсценування повинні, на думку інсценувальника, створити уяву 

обстановки некримінальної події або обстановки вчинення злочину іншою 

особою, або приховування наслідків вчинення іншого злочину. 

Поняття «рефлексія» включає такі процеси, як проникнення людини в уяву 

чужої свідомості, її пізнання, «моделювання» у своєму внутрішньому світі. 

Сутність підходу рефлексії полягає у тому, що супротивники в конфлікті 

імітують міркування один одного і будують рефлексивні моделі, які включають 

власне розуміння уявлень супротивника про те, що супротивники у конфлікті 

імітують міркування один одного і будують моделі рефлексій, які включають 

власне розуміння уявлень супротивника про ситуацію, ціль і стратегію [253]. 

Психологи називають таку діяльність імітуванням мислення та дій супротивника, 

а також аналізом власних висновків [див., наприклад, 30]. 

Тобто суттєвий вплив на процес прийняття рішення про застосування тих або 

інших дії, спрямованих на інсценування дорожньо-транспортної події, мають 

психологічні властивості особи. Важливими аспектами діяльності останнього 



48 

 

виступають досвід (як життєвий, так і професійний), що виражається в єдності 

знань, навичок і умінь. Так, Р. В. Локк вказує, що з досягненням азів своєї 

«професії» злочинець удосконалює навички і прийоми, які доводяться до 

автоматизму, надають йому психологічну упевненість, холоднокровність тощо 

[147, С. 16]. 

В основі діяльності окремих осіб, пов’язаної з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, лежать насамперед боязнь і корисливі мотиви, які залежать від 

ряду чинників, одним з яких виступають потреби соціального і суто матеріального 

характеру; індивідуальні і групові. Домінуючими при цьому є матеріальні потреби, 

вони лежать в основі дій практично всіх означених осіб і спрямовані на збереження 

наявних або отримання нових матеріальних благ. На формування мотивів 

впливають і ціннісні орієнтації – сукупність уявлень означених осіб про 

суспільство і державу, закони, ідеологічні принципи, норми моралі, що 

реалізуються в його відношенні до цих інститутів. З потребами і ціннісними 

орієнтаціями тісно пов’язані інтереси таких осіб. 

Таким чином, інсценувальник своїми діями намагається переконати 

слідчого, працівника оперативного підрозділу, експертів та інших осіб у 

істинності дорожньо-транспортної події, що інсценується. Володіючи 

відповідними спеціальними знаннями (наприклад, досконалими знаннями Правил 

дорожнього руху, знаннями процесуальної діяльності правоохоронних органів), 

професійними навичками (наприклад, професійне водіння різними 

транспортними засобами тощо), інсценувальники дорожньо-транспортної події 

намагаються передбачити дії слідчих, працівників оперативних підрозділів або 

експертів залежно від інсценованих умов. Вони намагаються подивитися зі 

сторони на інсценовані обставини дорожньо-транспортної події та спрогнозувати 

подальші дії слідчих, працівників оперативних підрозділів та експертів. Таким 

чином, обстановку інсценованої дорожньо-транспортної події можна вважати 

віддзеркаленням уявної моделі інсценованої події інсценувальника, яка залежить 
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від об’єктивних та суб’єктивних чинників. Однак, ідеальних інсценувань майже 

не буває, тому самовпевненість інсценувальників сприятиме виявленню 

негативних обставин та ознак інсценувань. 

Аналіз матеріалів слідчої практики (див. Додаток Б) та засобів масової 

інформації свідчить про те, що злочини, пов’язані з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, вчиняються не лише інсценувальниками, але і окремими 

особами з відповідною метою, а також організованими злочинними групами, в 

яких кожен учасник виконує своє завдання (наприклад, створює матеріальну 

обстановку дорожньо-транспортної події, робить хибну заяву щодо обставин 

такої події, а також її учасників, дає хибні свідчення тощо). На наш погляд, усіх 

цих осіб можливо теж вважати особами, які забезпечують інсценування. 

Також слід зазначити, що у процесі вчинення злочину, пов’язаного з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, у навколишньому оточенні та у 

свідомості можливих свідків відображаються властивості осіб, які вчинили ці 

діяння, і, як свідчить слідча практика, особливості вчинення злочину подібної 

категорії зумовлюється специфічними рисами особи інсценувальника (стать, 

вік, психічні властивості, спеціальність, освіта, навички та вміння, досвід 

злочинної діяльності), залежно від виду злочину пов’язаної з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події. 

Саме по собі інсценування події злочину виступає однією з найбільш 

важливих характеристик особи людини, що спланувала та застосувала її. 

Доказове, а головним чином, криміналістичне її значення має два аспекти: з 

одного боку, факт інсценування свідчить про мотивацію дій того, хто інсценує, 

з іншого боку – він характеризує особистість особи, яка застосувала 

інсценування дорожньо-транспортної події, витонченість, кримінальні та 

професійні навички, брехливість та вивертливість натури, нестандартність 

мислення, уміння шукати та знаходити вихід у складних ситуаціях, які 

загрожують викриттям у вчиненні злочину. І усе це слід враховувати під час 
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визначення тактики проведення окремих слідчих (розшукових) дій, особливо за 

участю зазначених осіб (наприклад, під час допиту, обшуку, слідчому 

експерименті тощо) [191, С. 154-157]. 

Так, якщо говорити про особистість інсценувальників інсценування 

дорожньо-транспортної події як способу вчинення вбивств, то можливо 

зазначити, що здебільшого такі злочини вчиняються на замовлення. При цьому 

використовуються наступні схеми: 1) замовник – посередник – особа, яка працює 

з посередником (група осіб) – виконавець (виконавці); 2) замовник – посередник – 

виконавець; 3) замовник – виконавець (спрощена схема). Також слід зазначити, що 

посередників може бути досить багато. Розподіл ролей здійснюється з 

урахуванням функцій для кожного зі співучасників, але у певних випадках 

співучасник може виконувати і частину зобов’язань іншого. Відомі випадки, коли за 

матеріальну винагороду виконавець залучав до вчинення вбивства як помічника 

іншу особу. У цьому випадку вони були співвиконавцями. Замовниками 

досліджувальної категорії вбивств можуть бути особи з кола, до якого належав 

потерпілий (це можуть бути відомі політичні та суспільні діячі, представники 

крупного бізнесу, високопосадовці, керівники крупних підприємств тощо), а також 

близькі, родичі, друзі, знайомі потерпілого (вони керуються помстою, заздрістю, 

жадібністю (намаганням отримати спадщину або страхову виплату у випадку, якщо 

потерпілий був застрахований) тощо). Інколи замовниками у такий спосіб можуть 

бути представники організованого злочинного середовища, які не зацікавлені у 

тому, щоб фізична ліквідація потерпілого вплинула на перерозподіл сфер 

злочинного впливу [див. 11].  

У ролі посередників можуть виступати працівники комерційних структур, 

охоронних служб, у деяких випадках особи без певних занять, а також члени 

злочинних груп і особи з кримінальним минулим. Посередники могли проживати з 

замовником і жертвою в одному населеному пункті, а іноді з обома знаходитися у 

знайомстві, навіть родинних зв’язках, але можуть бути й сторонніми людьми.  
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Посередники можуть діяти як поодинці, так і групою, легально або нелегально. У 

разі легальності вони виступають під прикриттям фірми з надання послуг (найчастіше 

приватних охоронних підприємств). Інформацію про них можна отримати від 

замовника. 

З посередником може працювати і третя особа, безпосередньо пов’язана з 

виконавцем, що є його представником. Ця особа діє нелегально, в умовах суворої 

конспірації. Вона або постійно співпрацює з найманим вбивцею (або декількома), або 

підшукує виконавця на стороні [232, С. 41-54]. 

Використовуючи класифікацію, наведену С. В. Лаврухіним [145, С. 88-90], 

можна скласти поведінкову характеристику найманого вбивці (виконавця вбивства 

шляхом інсценування дорожньо-транспортної події), яка виглядає наступним чином: 

вчиняється злочин одинаком (професіоналом) або групою осіб; злочинцю 

(інсценувальнику) у 90% випадків притаманне організоване, усвідомлене, вольове 

поводження; поведінка цілеспрямована, корислива; поведінка, пов’язана зі 

створенням умов інсценування дорожньо-транспортної події задля вчинення 

вбивства, досягнення кінцевого результату і його використання (отримання 

винагороди виконавцем, матеріальних та інших благ замовником); поведінка 

злочинця завжди активна, у 90% випадків – явна; поведінка поетапна (злочинці 

готують, виконують, зазвичай стадія приховування відсутня, вони є складовою 

способу вчинення вбивства з інсценуванням дорожньо-транспортної події). 

Моделюючи особу вбивці, слід враховувати характер інформації, отриманої з 

місця інсценування дорожньо-транспортної події. Слід зазначити, що виконавцями 

інсценувань дорожньо-транспортної події з метою вчинення вбивства можуть бути 

особи, які володіють досконалими знаннями технічних характеристик транспортних 

засобів, вільно орієнтуються на місцевості, знають Правила дорожнього руху, 

особливості дій слідчих, працівників оперативних підрозділів та експертів під час 

проведення огляду місця дорожньо-транспортної події. Характеризуються такі особи 

рішимістю, дерзкістю, винахідливістю, розрахованістю дій тощо. Інколи означені 
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особи можуть бути колишніми працівниками слідчих, оперативних або експертних  

підрозділів, колишніми працівниками державної автоінспекції (ліквідованої), 

патрульної поліції. Є випадки, коли такі особи мають легальний вид заробітку – 

працюють на СТО, у сервісних автоцентрах тощо. 

Якщо говорити про інсценувальників, які інсценують дорожньо-

транспортну подію задля приховування наслідків вчинення вбивств, то слід 

зазначити, що це здебільшого особи, які самі причетні до: або умисного 

вбивства, або вбивства з необережності та намагаються власноруч знищити 

сліди вчинення самого факту вчинення вбивства, або власної причетності до 

цієї події, або перевести підозру на іншу особу, непричетну до вчинення 

вбивства (можливо, залежну від вбивці матеріально або за службовим 

становищем). Такі особи діють здебільшого непрофесійно, їхні дії 

характеризуються емоційністю, спонтанністю, що відображається у наявних 

негативних обставинах, а також ознаках явного інсценування дорожньо-

транспортної події. Інколи подібні особи, володіючи власними службами 

безпеки або корумпованими зв’язками серед діючих працівників 

правоохоронних органів, користуються їх «послугами» на замовлення. Однак, у 

зв’язку з відсутністю ретельної підготовки, а також у зв’язку з тим, що таким 

«найманцям-інсценувальникам» доводиться діяти у обстановці не завжди 

сприятливій для застосування інсценування дорожньо-транспортної події (за 

умовами, часом, місцем, тощо), обстановка інсценованої дорожньо-

транспортної події залишає сліди вчинення вбивства без досягнення мети, 

спрямованої на їх приховування. Крім того, слід зазначити, що такі особи не є 

професіоналами у здійсненні інсценувань подібного виду, вони мотивовані 

лише корисливою складовою, а іноді намагаються отримати якомога більше 

коштів або інших переваг та водночас, керуючись помстою і заздрістю до свого 

керівника, самі ж залишають докази причетності замовника до вчиненого 

злочину. 
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Якщо говорити про особливості організованих злочинних груп, то слід 

зазначити, що у таких групах налагоджено систему дій, спрямованих на 

підготовку до вчинення основного злочину, та подальше інсценування 

дорожньо-транспортної події.  

Найбільш характерним для таких організованих злочинних груп є вчинення 

шахрайств та вимагання, пов’язаних з використанням дорожньо-транспортної 

події, а також шахрайств з інсценуванням дорожньо-транспортної події, 

спрямованих на отримання страхових відшкодувань. 

Слід зазначити, що для організованих злочинних груп подібної категорії 

використання інсценування дорожньо-транспортної події може бути напрямом 

злочинної діяльності (своєрідним видом кримінального промислу) або взагалі 

видом кримінального бізнесу (зі своїм бізнес-планом, визначенням повноважень, 

плануванням, застосуванням спеціалістів та розподілом прибутку), а інколи 

своєрідним способом забезпечення способу вчинення окремої категорії злочинів 

(наприклад, розбійних нападів, грабежів, крадіжок).  

У таких групах кількістю від 3-х до 15-ти учасників (за результатами 

аналізу матеріалів практики) є чітке розподілення ролей за професійними 

навичками, явно виражений лідер, а корумповані зв’язки встановлюються у разі 

потреби для отримання відповідної інформації задля здійснення злочинної 

діяльності, а також для уникнення кримінальної відповідальності (наприклад, у 

правоохоронних органах задля отримання довідки про дорожньо-транспортну 

подію з подальшим пред’явленням у страхову компанію; у страховій компанії 

(серед менеджерів з продажу, експертів та керівників різних підрозділів) задля 

можливості укладання угоди заднім числом або задля «правильного» 

документування наслідків страхового випадку тощо).  

При цьому тільки деякі особи, причетні до інсценування дорожньо-

транспортної події, як правило, безпосередньо учасники організованої злочинної 

групи, орієнтуються в мотивації своїх дій на дійсну мету – забезпечити подальше 
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існування організованих злочинних груп, або окремих осіб, а також подальше 

отримання прибутків. Для них ця мета важливіше, ніж перешкодити правосуддю, 

не допустити засудження, добитися уникнення від кримінальної відповідальності 

безпосереднього учасника (співучасників) злочину. 

Для таких організованих злочинних груп характерними є наступні риси: 

застосування професійних водіїв, спеціалістів з галузі автотехніки (автослюсарів, 

рихтовщиків тощо), медицини, страхування та юриспруденції3; забезпечення 

високотехнологічного процесу виготовлення документів; матеріальне 

стимулювання всіх учасників групи; конспірація та використання методів 

оперативно-розшукової діяльності (у зв’язку з тим, що до складу таких угруповань 

можуть входити або діючі, або колишні працівники правоохоронних органів); 

розробка сценаріїв вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, та їх корегування залежно від змін діючого законодавства або 

залежно від наявної інформації; систематичність вчинення подібної категорії 

злочинів; вчинення злочинів у різних регіонах України. 

Особливо слід зосередити свою увагу на характеристиці особистості водія – 

учасника організованої злочинної групи. Зазначені особи володіють навичками 

водіння у екстремальних умовах, пройшли відповідну підготовку, працювали (або 

працюють)  у мережі таксі, брали (або беруть) участь у спортивних або вуличних 

гонках («Check-point», «Street-Challenge», «City-Style», «City-Jungle», «Охота на 

мишей», «Політ гарматного ядра», «Шашки, або світлофорні гонки» [274]), 

                                                           
3 Так, у Татарстані до кримінальної відповідальності притягнуто організатора схем 

отримання страхових виплат за інсценовані дорожньо-транспортні події, та його 

співучасників, зокрема, друга-юриста, який представляв інтереси своїх співучасників у судах 

та добивався отримання страхових виплат (іноді з підвищенням суми заявленого позову). 

Крім того, до складу групи входив автослюсар, який на авто, які спеціально були придбані 

(здебільшого іномарки виробництва Японії або Німеччини) установлював сходні деталі, які 

мали сліди ушкоджень від дорожньо-транспортної події. Зазначені авто реєструвалися на 

родичів, близьких, знайомих. Після інсценування дорожньо-транспортної події, оцінки суми 

завданої матеріальної шкоди, ушкоджені запчастини знімав той же слюсар, ремонтував за 

необхідності або використовував на  іншому авто. За даними слідства злочинці таким чином 

організували більш ніж 20 інсценованих дорожньо-транспортних подій  [див. 259]. 
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досить часто професійні водії виконують у таких групах функції виконавця, вони 

залучають до складу організованої злочинної групи вже після складання 

відповідного сценарію вчинення злочину, під приводом другорядності його ролі за 

наявності досить високої платні за «послуги». Значення таких осіб може зростати, 

завдяки тому, що успішність вчинення більшості із злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, залежить від майстерності водія. 

Подібні зміни у постійно діючій групі, можуть бути причинами наявності 

конфліктних ситуацій між її учасниками, які необхідно використовувати в процесі 

допиту учасників таких організованих злочинних груп. 

Якщо говорити про лідера таких організованих злочинних груп, то 

можливо підтримати типологію лідерів у злочинних групах, досить повно 

визначену В. І. Куліковим [141, С. 147-148], який виділяв такі їхні різновиди: 

1) лідери, які послідовно або одночасно виконують функції натхненника, 

ініціатора й організатора злочинної групи; 

2) лідери, що виконують ролі ініціатора-організатора; 

3) організатор-керівник; 

4) керівник-виконавець. 

Також слід підтримати О.В. Пристанську [217, С. 42-45; 216, С. 34-36], яка 

пропонує класифікацію функцій лідерів злочинного середовища, а саме: 

а) організаційно-управлінську функцію (вербування нових членів і 

розподіл обов'язків між членами злочинної організації (спільноти); контроль за 

дотриманням норм, прийнятих у злочинному середовищі, і прийняття рішень 

про покарання винних у їх порушенні; навчання злочинним навичкам; 

б) «фінансову» функцію (облік й розподіл доходів, отриманих злочинною 

організацією; створення фондів коштів злочинної спільноти («общаку»), їх 

схоронність, визначення порядку їх використання, придбання транспортних 

засобів, приміщень, зброї й інших знарядь учинення злочину); 

в) «координаційно-стратегічну» функцію (розроблення стратегії 
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(напрямків, методів) злочинної діяльності; безпосереднє керування механізмом 

учинення злочинів (розроблення планів злочину, координація у ході його 

вчинення або підготовки дій членів групи, ведення обліку викраденого й 

розподіл доходів між членами групи, вишукування можливостей до 

розширення масштабів злочинної діяльності тощо); складовими означеної 

функції можливо вважати: функцію інформаційного забезпечення злочинної 

діяльності (вивчення кон'юнктури (попиту), вибір об'єктів і предметів 

злочинного посягання, збирання відомостей про них, вивчення системи 

охорони й гарантування безпеки, пошук осіб, які могли б сприяти вчиненню 

злочину, підбирання технічних засобів учинення злочинів, зброї, транспорту 

тощо); функцію ухвалення кримінального рішення про вчинення злочину, що 

містить визначення об'єкта й предмета злочинного посягання, місця й часу 

вчинення злочину, його способу, місця збуту викраденого, способу приховання 

злочину, можливостей гарантування безпеки злочинної діяльності, виконавців, 

ролі кожного з них тощо) [282, С. 56-57]; 

г) функцію «зовнішніх відносин» (установлення потрібних контактів у 

державних органах; улагоджування «неприємностей» з державними, зокрема із 

правоохоронними органами; установлення потрібних контактів у злочинному 

середовищі, а також нейтралізація «нестійких» членів групи шляхом 

застосування до них методів психологічного тиску або витиснення із 

кримінальної структури, аж до фізичного знищення осіб, що становлять 

небезпеку для її існування); 

д) функцію «третейського судді» (улагоджування конфліктів між членами 

злочинної організації (групи); урегулювання спорів між різними злочинними 

організаціями). 

Окреслені функції лідера, які відображаються в діяльності організованих 

злочинних груп досліджуваного виду, свідчать про їх стійкість. 

Використовуючи наявну у криміналістиці типологію злочинців [68, С. 149-
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153; 71, С. 18-23; 287] осіб причетних до злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, можливо розподілити за наступними підставами: 

1) за кількістю осіб, причетних вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, та формою співучасті на: 

- осіб, які діють одноособово; 

- осіб, які діють у складі організованої злочинної групи; 

2) за наявними спеціальними знаннями та навичками:  

- особи, які володіють спеціальними знаннями та навичками 

(наприклад, наявність професійних навиків водіння транспортних засобів у 

екстремальних умовах; знання технічних характеристик транспортних засобів; 

наявність юридичної освіти (або юридичного досвіду); досконалі знання 

Правил дорожнього руху тощо), необхідними для вчинення злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події;  

- особи, які не володіють спеціальними знаннями та навичками (можуть 

використовувати знання та навички інших осіб); 

3) за кількістю вчинених злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, на: 

- осіб, які вчиняють злочин, пов'язаний з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, одноразово задля отримання одноразової вигоди 

(наприклад, під час вчинення інсценування дорожньо-транспортної події в 

цілому або окремих складових обстановки з метою отримання страхової 

виплати, або з метою підвищення її розміру); 

- особи, які на професійній основі вчиняють злочини, пов’язані з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, тобто багаторазово (зазначена 

злочинна діяльність вчиняється у складі організованих злочинних груп та є 

стабільним джерелом отримання прибутків злочинного походження); 

4) залежно від безпосередньої участі у інсценуванні дорожньо-

транспортної події: 
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- особи, які безпосередньо беруть участь в інсценуванні дорожньо-

транспортної події; 

- особи, які не беруть участі у інсценуванні дорожньо-транспортної події, 

а наймають для цього осіб, які володіють відповідними знаннями та навичками 

5) залежно від виконуваних функцій під час інсценування дорожньо-

транспортної події, на: 

- особи, які безпосередньо інсценують дорожньо-транспортну подію і 

задля власних цілей (приховування ним самим вчиненого злочину; задля 

отримання страхової виплати (або підвищення суми такої виплати); задля 

вчинення іншого злочину); 

- особи, які безпосередньо інсценують дорожньо-транспортну подію, але 

в інтересах інших осіб (наприклад, на замовлення, або задля переведення 

підозри на інших осіб); 

- особи, які забезпечують реальність інсценованої дорожньо-транспортної 

події (наприклад, дають хибні свідчення щодо обставин дорожньо-транспортної 

події; надають заздалегідь підготовлені «докази» (відеоматеріали тощо)); 

6) за мотивом застосування інсценування дорожньо-транспортної події на: 

- особи, які намагаються уникнути кримінальної відповідальності та 

перевести підозру на інших осіб; 

- особи, які ініціюють дорожньо-транспортну подію задля отримання 

грошової винагороди (наприклад, за замовлення або задля отримання страхової 

виплати тощо); 

- особи, які приховати факт вчинення злочину; 

- особи, які застосовують інсценування дорожньо-транспортної події як 

складову способу вчинення злочину (наприклад, шахрайства з вимаганням 

(«автопідстави»); розбійного нападу, грабежу, крадіжки, тощо); 

- особи, які використовують інсценування дорожньо-транспортної події 

задля приховування наслідків вчинення іншого злочину (наприклад, вбивства 
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внаслідок реальної дорожньо-транспортної події; злочинів економічної 

спрямованості тощо). 

Слід погодитися з висловленою у криміналістичній літературі [див.: 235; 

173; 182; 201; 214; 263; 293; 294; 295] думкою про те, що вивчення особи 

потерпілих має важливе значення і під час розробки заходів, пов’язаних з 

розслідуванням злочинів взагалі [49], і під час вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, зокрема.  

Під час характеристики особи потерпілого від злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, слід зазначити про наявний 

взаємозв’язок та взаємообумовленість особи потерпілого та особи злочинця. Таким 

чином, доцільно, на наш погляд, підтримати точку зору Н. І. Малихіної, яка надає 

класифікацію криміналістично значущих зв’язків потерпілого і злочинця за 

окремими підставами. Однією з підстав класифікації є критерій обрання особи 

на роль жертви майбутнім злочинцем, за якою всі зв’язки між злочинцем і 

жертвою розподіляються на індивідуальні, групові та знеособлені. Так, 

індивідуальний зв’язок має місце, коли в основі обрання жертви усвідомлено 

закладено критерій, притаманний лише конкретній жертві, мотиви й мета 

вчинення злочину чітко зрозумілі. Груповий зв’язок виникає, коли обрання 

жертви обумовлено критерієм, властивим певній групі осіб, яких об’єднує вік, 

стать, спосіб життя, рід діяльності, риси зовнішності й ін. Знеособлений же 

зв’язок характеризується відсутністю якого-небудь чіткого критерію обрання 

жертви. Особою, яка вчинила злочин, керує прагнення у зухвалій формі 

проявити себе, висловити неповагу до суспільства, проявити негативні емоції. У 

ролі потерпілого може опинитись будь-хто [159, С. 200–204]. 

На підставі аналізу існуючих наукових досліджень, присвячених 

віктимологічній складовій особистості потерпілих, розглянемо деякі характерні 

властивості потерпілих від окремих категорій злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події. 
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Так, якщо говорити про потерпілих від вчинення вбивств, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, то слід зазначити, що вони можуть 

представляти вищі ешелони влади, бути політичними та суспільними діячами, 

журналістами-розслідувачами, володарями крупного бізнесу тощо. Обумовлено це 

здебільшого складністю обраного способу вчинення злочину, необхідністю 

залучення професійних виконавців-кілерів, а також корисливою мотивацією 

злочинців. 

Інколи під час виявлення ознак вчинення дорожньо-транспортної події (до 

виявлення ознак інсценування або інших негативних обставин) злочинці 

виступають (відіграють роль) як «потерпілі». Такі особи самі можуть бути 

причетними до організації вчинення інсценувань дорожньо-транспортної події, 

це стосується, наприклад, шахрайств, спрямованих на отримання страхових 

виплат. Такі «потерпілі» завжди добре поінформовані про умови укладання 

договору страхування (термін його дії, час сплати внесків, суму виплати тощо). 

Деякі потерпілі-злочинці консультуються з питань страхування у фахівців 

страхових компаній, страхових агентів або у своїх знайомих. Потерпілі-злочинці 

мають відповідні матеріальні можливості, які сприяють досягненню задуманого 

(тобто мають відповідний обертовий капітал), задля укладання страхового 

договору, покупки транспортного засобу, оплати корумпованих послуг задіяних 

до інсценування осіб (представників правоохоронних органів, медичних 

лікувальних закладів, автослюсарів, автомеханіків тощо).  

Такого «потерпілого» можливо охарактеризувати як особу (чоловіка або 

жінку) працездатного віку (від 25 до 50 років, який має вищу або середню освіту, 

є самозайнятою особою (або представником малого або середнього бізнесу), як 

правило, раніше не судимий, позитивно характеризується серед близьких, 

знайомих за місцем проживання, колег по роботі, має аналітичний склад 

мислення. 

Потерпілі подібного роду прагнуть спотворити обставини дорожньо-
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транспортного злочину, перекласти провину на водія, що вчинив дорожньо-

транспортну подію.  

Інколи «потерпілі»-злочинці, які беруть участь в інсценуваннях дорожньо-

транспортної події з подальшим вимаганням – це особи (чоловіки або жінки) 

пенсіонного віку (від 60 років та старші), без відповідного місця проживання, що 

є соціально незабезпеченими особами. У своїх діях вони можуть керуватися 

власним колишнім досвідом роботи у правоохоронних органах або знаннями 

психології, або є обізнаними у прибутковості таких способів інсценувань. Однак, 

інколи таких осіб використовують організовані злочинні групи, які 

спеціалізуються на подібних схемах інсценування (див. Додаток Г схема № 8).  

Характеризуючи потерпілих від злочинів досліджуваної категорії, слід 

відштовхуватись від злочинця, який мотивується відповідними критеріями під 

час обрання жертви. Як правило, під час вчинення шахрайств з вимаганням, 

пов’язаним з інсценуванням дорожньо-транспортної події, не обираються 

володарі дорогих та престижних авто іноземного виробництва, володарі 

«престижних» державних номерів, так само як і володарі суперстарих авто 

вітчизняного виробництва (у зв’язку з низьким рівнем забезпеченості). На 

думку злочинців, обрана жертва повинна мати матеріальні можливості, що 

дозволить розрахуватися на місці інсценованої дорожньо-транспортної події, 

тому що злочинці не зацікавлені у тривалому спілкуванні з жертвою. Якщо 

жертва не буде мати матеріальних можливостей, то вона буде намагатися 

вирішити наявну проблему іншим шляхом (викликом патрульної поліції, 

зверненням до рідних, близьких тощо). Крім того, слід зазначити, що подібні 

групи внаслідок спостереження за потенційними жертвами, звертають увагу на 

стиль водіння. Коректний та грамотний стиль відлякує злочинців, а 

необережний, ризикований, критичний стиль навпаки приваблює, особливо, 

якщо така поведінка водія поєднується з наявністю знаку «Учбовий» на 

транспортному засобі. 
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Досить часто злочинці обирають як жертву володаря авто з державними 

номерами інших регіонів та інших країн. Такі особи знаходяться не у своєму 

місці (регіоні), погано орієнтуються на дорозі, не мають знайомих поблизу, не 

зацікавлені у «спілкуванні» з поліцейськими патрульної поліції за різних 

причин (відсутність часу, боязні потрапити у неприємності на території іншої 

держави). Жертвами можуть бути володарі авто середнього класу іноземного 

виробництва, особливо з позначкою «У», «Інвалід за кермом», до таких осіб 

досить легко застосовувати схеми 1-9 (підрозділ 1.2. дисертації). Особливо 

сприятливими є жертви – володарі вантажівок, фургонів тощо, тому що вони 

гарантовано володіють грошовими коштами («на всякий випадок» або для 

плати за товар). 

Крім того, злочинці обирають авто, в якому водій один (чим менше 

свідків, тим краще), звертається також увага на стать та вік. Частіше жертвою 

стають жінки віком від 20 до 35-ти років, або чоловіки віком від 55-ти та 

старші. Наявність кількох з перелічених ознак у власників авто робить їх 

потенційними потерпілими від злочинів досліджуваної категорії. 

Також потерпілими від розбійних нападів, грабежів, крадіжок можуть 

бути особи, які перевозять значні грошові кошти (або інші цінності). Це можуть 

бути працівники служб надання інкасаторських послуг, охоронних структур, 

працівники банківських установ; особи, які отримали кошти від укладання 

певних видів договорів; особи, які обслуговують конвертаційні центри, або 

займаються іншими видами незаконної економічної діяльності. За таких 

випадків можливо припустити тривале спостерігання за потерпілими з боку 

злочинців або наявність навідника з близького оточення потерпілого, що 

окреслює коло підозрюваних та сприяє їх виявленню, встановленню та 

подальшому затриманню. 

Під час проведення як слідчих (розшукових), так і інших дій слідчий 

повинен володіти як можна більшою інформацією про особу потерпілого, 
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грамотно застосовувати прийоми встановлення психологічного контакту, а так 

само й інші тактичні прийоми і комбінації, що розробляються і вживаються 

залежно від конкретної слідчої ситуації. 

На наш погляд, запропонована класифікація осіб, причетних до 

інсценування дорожньо-транспортної події під час вчинення або приховування 

наслідків вчинення окремої категорії злочинів може сприяти окресленню кола 

осіб, причетних до вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, та набуває практичного значення в діяльності слідчих та 

оперативних підрозділів під час виявлення, розслідування та попередження 

злочинів такої категорії. 

 

 

Висновки до розділу 1 

У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 

1. Під інсценуванням дорожньо-транспортної події слід розуміти умисну 

діяльність злочинця (злочинців або інших третіх осіб), спрямовану на штучне 

моделювання обстановки кримінальної або некримінальної події, впливаючи на 

матеріальні об’єкти шляхом їх знищення, маскування та (або) фальсифікації, з 

метою створення уявлення про достовірність дорожньо-транспортної події, яка 

інсценується, з подальшим отриманням матеріальної вигоди або уникненням 

притягнення до відповідальності. 

2. Криміналістична класифікація інсценувань дорожньо-транспортної події 

є підґрунтям для дослідження способів вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, та може сприяти побудові 

позавидової методики виявлення та розслідування зазначеної категорії 

злочинів, а також відповідних мікрометодик. Крім того класифікація 

інсценувань дорожньо-транспортної події дає можливість зосередити увагу на 

визначенні деяких особливостей інсценованих дорожньо-транспортних подій 
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залежно від злочинів, під час вчинення (або приховування наслідків вчинення) 

яких злочинцями задля досягання злочинної мети застосовуються подібні події. 

3. У процесі вчинення злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, у навколишньому оточенні і й у свідомості можливих 

свідків відображаються властивості осіб, які вчинили ці діяння, і, як свідчить 

слідча практика, особливості вчинення злочину подібної категорії 

зумовлюється специфічними рисами особи інсценувальника (стать, вік, 

психічні властивості, спеціальність, освіта, навички та вміння, досвід злочинної 

діяльності), залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-

транспортної події. 

4. Інсценування події злочину виступає однією з найбільш важливих 

характеристик особи людини, що спланувала та застосувала її. Доказове, а 

головним чином, криміналістичне її значення має два аспекти: з одного боку, 

факт інсценування свідчить про мотивацію дій того, хто інсценує, з іншого 

боку – він характеризує особистість особи, яка застосувала інсценування 

дорожньо-транспортної події, витонченість, кримінальні та професійні навички, 

брехливість та вивертливість натури, нестандартність мислення, уміння шукати 

та знаходити вихід зі складних ситуацій, які загрожують викриттям у вчиненні 

злочину. І все це слід враховувати під час визначення тактики проведення 

окремих слідчих (розшукових) дій, особливо за участю зазначених осіб 

(наприклад, під час допиту, обшуку, слідчому експерименті тощо). 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 

ІНСЦЕНУВАННЯМ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ПОДІЇ 

 

 

2.1. Типові слідчі ситуації, версії, напрями та негативні обставини під 

час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події 

 

Особливості розслідування дорожньо-транспортних подій стали 

предметом дослідження багатьох дисертацій. 

Так, процесуальним та криміналістичним проблемам розслідування 

дорожньо-транспортних подій присвячено дослідження С. М. Перлова (Москва, 

1997) [202], О. Д. Ким (Бишкек, 1998) [106], М. В. Чих (Н.-Новгород, 

1999) [286], Р. Ю. Ачмиз (Краснодар, 1999) [12], В. В. Лисенко (Москва, 

2002) [154], С. М. Путивка (Волгоград, 2002) [226], О. Д. Коленко 

(Владивосток, 2004) [110], А. Г. Кольчурин (Краснодар, 2004) [113], 

В. Б. Давидова (Краснодар, 2005) [70], І. К. Завгородній (Краснодар, 2007) [85], 

С. В. Власова (Н.-Новгород, 2009) [51], Т. В. Демидової (Москва, 2010) [74], 

Є. В. Зубенко (Владивосток, 2012) [92]. 

Окремим техніко-криміналістичним аспектам використання спеціальних та 

експертних знань під час розслідування ДТП присвятили свої дослідження 

Ж. Г. Куттикужанов (Алмати, 1995) [143], Е. Т. Сидоров (Москва, 1999) [250], 

А. Г. Алексєєв (Саратов, 2001) [5], К. В. Соснін (Іжевськ, 2002) [255], 

А. О. Коссович (Сааратов, 2003) [123], С. Л. Рижиков (Ростов на Дону, 

2004) [242], Є. В. Китаєв (Волгоград, 2005) [107], Ю. І. Крикунов (Іркутск, 

2006) [127], В. В. Мальханов (Чита, 2007) [158], О. О. Бондаренко (Волгоград, 

2008) [31], В. А. Городокина (Челябинск, 2009) [60]; Е. Г. Хачатрян (Краснодар, 
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2012) [280], В. Р. Гайнельзянова (Челябинськ, 2012) [55]. 

Загальні особливості протидії розслідуванню дорожньо-транспортних 

злочинів та криміналістичні методи її подолання дослідили С. М. Ремизов 

(Москва, 2007) [236] та О. О. Бібіков (Тула, 2005) [29]. 

Серед вітчизняних науковців процесуальні та криміналістичні проблеми 

розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та експлуатації 

транспорту, а також використання спеціальних знань досліджували такі вчені як: 

П. П. Луцюк (Київ, 2007) [152], П. С. Луцюк (Київ, 2009) [153], В. І. Дячук (Київ, 

2010) [81], С. І. Ольховенко (Київ, 2011) [184], А. М. Анохін (Київ, 2013) [7], 

О. І. Антіпова (Донецьк, 2014) [8], І. І. Колеснік (Харків, 2016) [111]. 

Однак проведені дослідження стосуються здебільшого загальних проблем 

теорії та практики розслідування злочинів проти безпеки дорожнього руху та 

експлуатації транспорту без урахування особливостей ознак виявлення та 

розслідування інсценованих дорожньо-транспортних подій, які 

використовуються злочинцями задля підготовки, вчинення та приховування 

наслідків вчинення інших злочинів. 

Аналіз криміналістичної літератури та узагальнення слідчої практики 

свідчить про те, що для визначення напряму розслідування, вибору тактики 

проведення слідчих (розшукових) дій, тактичних операцій, оперативно-

тактичних комбінацій та інших заходів необхідно визначити особливості 

наявної слідчої ситуації. 

Поняття слідчої ситуації не є новим. Як категорія, суто криміналістична, 

вона відбиває сукупність матеріальних, інформаційних та інших чинників, що 

склалися на певний момент розслідування, та обумовлює основні напрями 

розслідування, ухвалення рішень і вибір способів дій. Вибір тих або інших 

показників (характеристик) слідчої ситуації дозволяє в ході досліджень 

диференціювати вплив вказаних показників на характер конструктивної зміни 

ситуації з метою розкриття і розслідування злочину. 
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Водночас аналіз слідчої і судової практики показує, що специфіка 

криміналістики як науки і її прикладний характер вимагають постійного 

вивчення, дослідження і виявлення всіх (зокрема і нових) закономірностей, які 

можуть сприяти вдосконаленню діяльності, спрямованої на протидію проявам 

злочинної діяльності. Особливо це стосується тієї категорії злочинів, які 

пов’язані з інсценуванням взагалі, та окремо – з інсценуванням дорожньо-

транспортної події. Але, на жаль, такі непорушні істини іноді забуваються. 

Важливо відмітити, що головною метою будь-якого дослідження у 

криміналістиці є підвищення ефективності вирішення завдань, пов'язаних з 

розкриттям і розслідуванням злочинів, а відносно досліджуваної категорії 

злочинів – встановлення самого факту вчинення злочину, замаскованого під 

дорожньо-транспортну подію. Успішному виконанню цих завдань сприятиме 

усебічний аналіз результатів виділення і оцінки ознак, властивостей і 

показників слідчих ситуацій, зокрема під час виявлення та розслідування 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

Латентність злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, невизначеність ознак, які свідчать про інсценування дорожньо-

транспортної події, відсутність аналізу матеріалів слідчої та судової практики 

розслідування означеної категорії злочинів спонукають до систематизації 

слідчих ситуацій, які виникають залежно від виду злочину за різними 

підставами, з подальшим визначенням напрямів розслідування. 

Аналіз існуючих точок зору щодо поняття та сутності слідчої ситуації у 

криміналістиці дає підстави констатувати відсутність єдиного підходу до 

розуміння означеної категорії. 

Так, деякі криміналісти [22, С. 132; 57, С. 229; 99, С. 316; 100, С. 44–45; 129, 

С. 161; 130, С. 8; 134, С. 159] розуміють слідчу ситуацію як сукупність умов, у 

яких у відповідний момент здійснюється розслідування злочину. Інші 

визначають слідчу ситуацію як обстановку, в якій протікає процес доказування 
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[22, С. 132] або як сукупність умов та обставин, в яких на цей момент триває процес 

доказування [135, С. 14], чи поєднання умов і обставин на будь-якому етапі 

досудового розслідування злочинів, які сприяють швидкому і повному їх 

розкриттю і розслідуванню, або навпаки [251, С. 469]. Деякі розуміють під слідчою 

ситуацією характеристику умов, за яких протікає процес розслідування [132, 

С. 525] тощо. 

Деякі слідчі ситуації, що виникають під час розслідування різних видів 

інсценувань, розглянуто у дисертаційних дослідженнях А. А. Саковського [245], 

В. В. Семеногова [247] та Ю. Б. Комаринської [114]. Однак слід зазначити, що до 

сьогодні класифікацію слідчих ситуацій, які виникають під час розслідування 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, а також 

визначення напрямів розслідування залежно від тієї чи іншої ситуації та складу 

злочину, з урахуванням сучасних умов, не здійснено.  

На стадії перевірки інформації про наявність ознак інсценування 

дорожньо-транспортної події під час вчинення окремої категорії злочинів 

виникають такі слідчі ситуації: 

- вихідна інформація дозволяє зробити остаточний висновок про наявність 

ознак інсценування дорожньо-транспортної події під час вчинення 

досліджуваної категорії злочинів у діях окремої особи або групи осіб (означена 

інформація стосується механізму дорожньо-транспортної події; злочину, для 

вчинення якого застосовується інсценування дорожньо-транспортної події; 

даних про злочинців (інсценувальників) та потерпілого (або потерпілих)); 

- вихідна інформація не дозволяє зробити остаточний висновок про 

інсценування дорожньо-транспортної події, а також наявність ознак вчинення 

іншого злочину в діях окремої особи або групи осіб (водночас інформація щодо 

механізму інсценування дорожньо-транспортної події, мети її застосування, 

особи інсценувальника (одного або групи осіб з чітким розподілом ролей) та 

потерпілого має фрагментарний характер та потребує додаткової перевірки).  
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Залежно від співвідношення моменту виявлення ознак вчинення злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, можна виділити 

наступні типові слідчі ситуації: 

- ознаки інсценування дорожньо-транспортної події виявлено та 

зафіксовано із застосуванням оперативно-розшукових можливостей на етапі 

підготовки до інсценування або під час вчинення (приховування факту і (або) 

наслідків вчинення) злочину (вбивства, шахрайства, розбійного нападу, 

грабежу, крадіжки, економічного злочину); 

- ознаки інсценування дорожньо-транспортної події виявлено після 

вчинення (приховування факту і (або) наслідків вчинення) злочину (вбивства, 

шахрайства, розбійного нападу, грабежу, крадіжки, економічного злочину)  на 

початковому етапі розслідування (наприклад, під час проведення огляду місця 

інсценування дорожньо-транспортної події); 

- ознаки інсценування дорожньо-транспортної події як складової 

вчинення (приховування факту і (або) наслідків вчинення) злочину (вбивства, 

шахрайства, розбійного нападу, грабежу, крадіжки, економічного злочину) 

виявлено через певний час (як на подальшому етапі розслідування означеної 

події, так і під час розслідування інших злочинів). 

Результати анкетування слідчих та оперативних працівників 

(див. Додаток Б), аналіз матеріалів слідчої та судової практики дозволяють 

виділити наступні типові слідчі ситуації залежно від виду злочину, пов’язаного 

з інсценуванням дорожньо-транспортної події, що характерні для початкового 

етапу розслідування [198, С. 58-61]: 

Так, під час розслідування вбивств з інсценуванням дорожньо-

транспортної події можливо виникнення наступних слідчих ситуацій: 

Перша слідча ситуація. На місці дорожньо-транспортної події виявлено 

труп з явними зовнішніми ознаками наслідків дорожньо-транспортної події 

(сліди шин, мікрочастинки скла на одязі потерпілого, вдавлені сліди на тілі 
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потерпілого, відкриті переломи тощо), відсутні видимі сліди вчинення іншого 

злочину, виявлено транспортний засіб з ушкодженнями внаслідок дорожньо-

транспортної події, відсутні свідки.  

При цьому можливе висування наступних версій:  

1) дійсно сталася дорожньо-транспортна подія внаслідок: порушення 

правил дорожнього руху учасниками події, нещасного випадку, несправності 

транспортних засобів, наявних кліматичних та інших умов;  

2) має місце інсценування з метою приховування вчинення вбивства 

(можливо на замовлення) або з метою приховування інформації щодо участі 

окремих осіб у дорожньо-транспортній події.  

На наш погляд, головним у зазначеній ситуації є встановлення особи 

потерпілого. Якщо означена особа належить до можновладців або до осіб, які є 

політичними діячами, представниками крупного бізнесу, журналістами тощо, 

обов’язково необхідно встановити останні події, які відбувалися у житті 

означених осіб. Крім того, особливу увагу слід зосереджувати на особах, які 

отримали вигоду внаслідок означеної дорожньо-транспортної події. 

Так, у 1999 році сталася дорожньо-транспортна подія, внаслідок якої 

загинув народний депутат України, лідер Народного Руху України В. Чорновіл. 

На думку журналістів-розслідувачів та родичів, обставини означеної події не 

було у повному обсязі встановлені під час проведення досудового слідства. 

Крім того, загибель В. Чорновола суттєво вплинула на політичні події, які 

відбувалися на той момент в Україні. Таких «невизначених» у повному обсязі 

подій на території України досить забагато [див., наприклад, 269]. 

Друга слідча ситуація. На місці дорожньо-транспортної події (або в 

іншому місці – неподалік від дорожнього полотна) виявлено труп потерпілого 

із зовнішніми ознаками наслідків дорожньо-транспортної події та вбивства 

(наприклад, із застосуванням вогнепальної або холодної зброї); виявлений 
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транспортний засіб з ушкодженнями внаслідок дорожньо-транспортної події, 

відсутні свідки.  

Версії, які висуваються у такій слідчій ситуації, стосуються злочинної 

події, яка передувала дорожньо-транспортній події, а саме: 1) сталося умисне 

вбивство, а інсценування дорожньо-транспортної події застосовано як спосіб 

приховування ознак його вчинення з метою уникнення кримінальної 

відповідальності; 2) сталося неумисне вбивство, а інсценування дорожньо-

транспортної події теж використано як спосіб приховування ознак його 

вчинення та з метою уникнення кримінальної відповідальності. 

Водночас особливого значення набувають результати проведення судово-

медичної експертизи, яка повинна встановити причино-наслідковий зв'язок між 

ушкодженнями та особливостями механізму дорожньо-транспортної події. 

Можливе проведення судово-медичної експертизи в межах комплексної 

автотехнічної експертизи, транспортно-трасологічної експертизи задля 

визначення механізму дорожньо-транспортної події та слідоутворення. 

Зазначені заходи повинні бути складовими тактичних операцій, спрямованих на 

встановлення механізму інсценованої дорожньо-транспортної події (тактичної 

операції «Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з 

розпізнаванням її інсценування»). 

Третя слідча ситуація. На місці дорожньо-транспортної події знаходяться 

транспортні засоби, які брали участь у події, є потерпілі з явними ознаками-

наслідками дорожньо-транспортної події, а також є труп без слідів-ознак 

дорожньо-транспортної події.  

У цій ситуації висуваються наступні версії: 1) мала місце природна смерть, 

внаслідок чого сталася дорожньо-транспортна подія; 2) мало місце умисне 

вбивство, приховане під інсценовану дорожньо-транспортну подію (при цьому 

під підозру повинні підпадати інші учасники дорожньо-транспортної події).  
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У зазначеній ситуації також суттєвого значення набуває судово-медична 

експертиза як обов’язкова складова тактичних операцій, спрямованих на 

встановлення механізму інсценованої дорожньо-транспортної події (тактичної 

операції «Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з 

розпізнаванням її інсценування»). 

Четверта слідча ситуація. Потерпілий живий. Він має інформацію про 

підготовку відносно нього вбивства з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події. Інформація від потерпілого у цьому випадку може бути отримана як до, 

так і після вчинення (невдалого) замаху.  

Версії у цій ситуації спрямовують на підтвердження реальності загрози: 

1) дії підозрюваних, спрямовані на підготовку до вчинення вбивства на 

замовлення; 2) потерпілий сумлінно помиляється; 3) потерпілий переслідує 

власні корисні цілі (наприклад, інсценування власної смерті з подальшим 

переховуванням тощо).  

Завданнями у цій ситуації є збір інформації щодо можливих виконавців, 

посередників, замовника вчинення вбивства з інсценуванням дорожньо-

транспортної події4 (див. підрозділ 1.3. дисертації). 

У зазначеній ситуації доцільним застосування тактичних операцій, 

спрямованих на викриття інсценувальників (тактичної операції «Контроль за 

вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події», «Викриття інсценувальника», «Збір та оцінювання інформації») (див. 

підрозділ 3.2. дисертації). 

Під час вчинення розбійних нападів інсценування дорожньо-

транспортної події може стати складовою способу зупинення транспортного 

засобу потерпілого, а також створення уявлення випадковості самої події. 

                                                           
4 У дисертації не наведено програму розслідування вбивств на замовлення, у зв’язку з її 

ретельною розробленістю у криміналістичній літературі (Див., підрозділ 1.1. дисертації) 
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Перша слідча ситуація. На місці вчинення дорожньо-транспортної події 

знаходяться: всі транспортні засоби, які брали участь у події (одна з автомашин 

може бути службового призначення – інкасаторська, охорони тощо), потерпілі 

від явного нападу, відсутній предмет злочинного посягання (гроші, 

коштовності, документи тощо), не встановлено злочинців.  

У такій ситуації можливо припустити, що: 1) злочинці після заволодіння 

предметом злочинного посягання зникли з місця вчинення злочину, 

використовуючи інший автотранспорт, заздалегідь підготовлений; 2) злочин 

вчинено у складі організованої злочинної групи з чітким розподілом ролей, 

лідером, а також навідником, який володів та надав злочинцям інформацію про 

наявність предмета злочинного посягання у службовому автотранспорті, та 

маршрут транспортування. 

Друга слідча ситуація. На місці вчинення дорожньо-транспортної події 

знаходяться: автотранспортний засіб, на який вчинено розбійний напад, 

потерпілі від нападу, відсутній предмет злочинного посягання (гроші, 

коштовності, документи тощо), не встановлено злочинців.  

У цій ситуації можливо припустити, що злочинці діяли також у складі 

злочинної групи та скористалися автотранспортом, який набув ушкоджень 

внаслідок дорожньо-транспортної події.  

У зазначених ситуаціях доцільним є проведення тактичної операції 

«Розшук інсценувальників», в межах якої доцільне оголошення плану 

оперативно-розшукових заходів «Перехоплення» із залученням можливостей 

патрульної поліції. Крім того, є необхідність допиту потерпілих, після розшуку 

підозрюваних їх затримання та допит, огляд місця дорожньо-транспортної 

події, огляд транспортного засобу, обшуки за місцем мешкання підозрюваних 

(за наявності інформації щодо причетності потерпілого до злочинної 

діяльності – обшук за місцем мешкання потерпілого), зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних 
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інформаційних систем, спостереження за особою, місцем або річчю (задля 

встановлення всіх учасників інсценування дорожньо-транспортної події); 

призначення комплексу судових та криміналістичних експертиз. Для 

документування діяльності злочинців в момент інсценування дорожньо-

транспортної події може бути застосовано наступні тактичні операції: 

«Використання засобів масової інформації», «Контроль за вчиненням злочину, 

пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події» (та її складової – 

оперативно-тактичної комбінації «Затримання на місці вчинення злочину»). 

Ґрунтуючись на визначених у криміналістиці слідчих ситуаціях [128, 

С. 75], що виникають під час розслідування вимагань та шахрайств, можливо 

виділити наступні слідчі ситуації, які виникають під час розслідування 

шахрайства та вимагання з використанням інсценування дорожньо-

транспортної події, як обов’язкової складової способу вчинення означеної 

категорії злочинів (так звані «автопідстави»): 

 перша слідча ситуація. Шахраїв-вимагачів затримано під час отримання 

предмета вимагання як на місці інсценованої дорожньо-транспортної події, так 

і в іншому місці. На місці інсценованої дорожньо-транспортної події 

знаходяться всі учасники події та їх транспортні засоби. Водночас слід 

зазначити, що злочинці можуть використовувати власний транспортний засіб 

або державні знаки можуть бути відсутні, або використані євро номери, або 

державні знаки іншого авто (ускладнюючи процес встановлення власника 

автотранспорту).  

Версії, які висуваються, стосуються події, яка сталася, а також осіб, винних 

у ній: 1) дорожньо-транспортна подія мала місце внаслідок порушення Правил 

дорожнього руху (винними можуть бути обидві сторони-учасниці дорожньо-

транспортної події); 2) мала місце дорожньо-транспортна подія, заздалегідь 

інсценована, з метою подальшого вимагання. 
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Особливого значення у цій ситуації набуває наступна програма, яка 

включає в себе такі слідчі (розшукові) дії та заходи: огляд місця події, слідчий 

експеримент (за можливістю), допити (як потерпілих, так і затриманих, і 

свідків), застосування спеціальних знань криміналіста та автотехніка; зняття 

інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з 

електронних інформаційних систем, спостереження за особою, місцем або 

річчю (задля встановлення всіх учасників інсценування дорожньо-транспортної 

події); призначення комплексу судових (інженерно-транспортних експертиз: 

автотехнічної, транспортно-трасологічної, експертизи стану доріг і дорожніх 

умов у місцях дорожньо-транспортних подій; пожежно-технічної експертизи, 

електротехнічної експертизи; у разі потреби – експертизи телекомунікаційних 

систем та засобів) та криміналістичних експертиз (слідів рук; слідів ніг людини 

та взуття; замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів); цілого 

за частинами; рельєфних знаків; механічних пошкоджень одягу; нашарувань на 

одязі (взутті); слідів транспортних засобів; матеріалів, речовин та виробів 

(волокон і волокнистих матеріалів, лакофарбових матеріалів і покриття; 

нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; ґрунтів; металів і сплавів; 

полімерних матеріалів; скла, кераміки); біологічної експертизи) [219]. Для 

документування діяльності злочинців в момент інсценування дорожньо-

транспортної події може бути застосовано наступні тактичні операції: 

«Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її 

інсценування», «Використання засобів масової інформації», «Контроль за 

вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події» (як її складова – оперативно-тактична комбінація «Затримання на місці 

вчинення злочину»); 

друга слідча ситуація. Шахраїв-вимагачів затримано на місці інсценованої 

дорожньо-транспортної події у результаті спланованої та проведеної 

оперативно-тактичної комбінації «Затримання на місці вчинення злочину». При 
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цьому можуть виникати дві підситуації залежно від джерела та часу отримання 

інформації про злочинну діяльність: інформацію отримано від потерпілого до 

передачі предмета вимагання; інформацію отримано внаслідок оперативно-

розшукової діяльності (тобто після передачі предмета вимагання). Існують 

певні особливості тактики проведення означеної оперативно-тактичної 

комбінації залежно від вказаних підситуацій. У першій підситуації бере участь 

потерпілий після інструктажу від оперативних працівників, у другій підситуації 

бере участь оперативний працівник. 

Можливо запропонувати наступну програму, яка включає в себе такі слідчі 

(розшукові) дії та заходи: огляд місця дорожньо-транспортної події, огляд 

транспортних засобів учасників події, допити (як потерпілих, так і затриманих, 

і свідків), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття 

інформації з електронних інформаційних систем, спостереження за особою, 

місцем або річчю (задля встановлення всіх учасників інсценування дорожньо-

транспортної події); обшуки за місцем мешкання та роботи підозрюваних, а 

також за місцем паркування транспортних засобів (гаражі, криті парковки 

тощо), призначення комплексу судових (інженерно-транспортних експертиз: 

автотехнічної, транспортно-трасологічної, експертизи стану доріг і дорожніх 

умов у місцях ДТП; пожежно-технічної експертизи, електротехнічної 

експертизи; у разі потреби – експертизи телекомунікаційних систем та засобів) 

та криміналістичних експертиз (слідів рук; слідів ніг людини та взуття; 

замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів); цілого за 

частинами; рельєфних знаків; механічних пошкоджень одягу; нашарувань на 

одязі (взутті); слідів транспортних засобів; матеріалів, речовин та виробів 

(волокон і волокнистих матеріалів, лакофарбових матеріалів і покриття; 

нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; ґрунтів; металів і сплавів; 

полімерних матеріалів; скла, кераміки); біологічної експертизи) [219]. Для 

документування діяльності злочинців у момент інсценування дорожньо-
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транспортної події може бути застосовано наступні тактичні операції: 

«Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її 

інсценування», «Викриття інсценувальника», «Збір та оцінювання інформації», 

«Використання засобів масової інформації», «Контроль за вчиненням злочину, 

пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події»; 

третя слідча ситуація. Потерпілий від дій шахраїв-вимагачів звернувся до 

правоохоронних органів після дорожньо-транспортної події та передачі 

предмета вимагання, місце дорожньо-транспортної події відоме, але внесені 

суттєві зміни в його стан не сприяють якості та можливості виявлення слідів, 

наявні ознаки зовнішності шахраїв-вимагачів. 

За такої ситуації доцільною є наступна програма дій та заходів: допит 

потерпілого, складання фотороботу злочинців, огляд місця інсценованої 

дорожньо-транспортної події, огляд транспортного засобу (учасника події), 

аналіз зареєстрованих злочинів означеної категорії у відповідному регіоні, 

призначення транспортно-трасологічної експертизи з метою виявлення та 

встановлення ознак можливого інсценування, а також проведення комплексу 

оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, 

спрямованих на встановлення особи злочинців в межах тактичної операції 

«Розшук інсценувальників». Однак, як свідчить аналіз матеріалів практики, 

така ситуація досить рідко має позитивний результат (див. Додаток Б). 

Крім того, слід зазначити, що шахрайство з ініціюванням дорожньо-

транспортної події може бути спрямоване на отримання страхових 

відшкодувань або завищення розміру збитків. При цьому виникають наступні 

слідчі ситуації: 

перша слідча ситуація. Особу, причетну до інсценування дорожньо-

транспортної події з метою вчинення шахрайства, спрямованого на отримання 

страхових виплат, встановлено співробітниками служби безпеки страхової 

компанії внаслідок проведення перевірки матеріалів страхового випадку. При 
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цьому особа сама заявляє у страхову компанію про страховий випадок.  

Щодо дорожньо-транспортної події висуваються наступні версії: 

1) дорожньо-транспортна подія була, але змінено її наслідки з метою завищення 

завданої матеріальної та моральної шкоди; 2) дорожньо-транспортна подія є 

інсценованою з тією ж метою за участю як одинака-замовника, так і за участю 

інших осіб у складі організованої злочинної групи.  

При цьому перевіряються версії щодо осіб, причетних до вчинення 

шахрайств у сфері страхування автотранспорту: а) шахрайство вчинено 

страховиками та (або) співробітниками страхових компаній; б) шахрайство 

вчинено страхувальниками та іншими особами з метою отримання страхової 

виплати. Інколи заявники можуть використовувати налагодженні або 

встановлені корумповані зв’язки з працівниками патрульної поліції задля 

отримання довідки про дорожньо-транспортну подію, якої не було, або 

обстановку якої було змінено; 

друга слідча ситуація. Особу, причетну до інсценування дорожньо-

транспортної події з метою вчинення шахрайства, спрямованого на отримання 

страхових премій, затримано на місці інсценування події або неподалік від 

нього внаслідок проведення оперативно-тактичної операції «Затримання на 

місці вчинення злочину», яка може бути складовою тактичної операції 

«Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-

транспортної події». У цій ситуації відпрацьовуються версії відносно осіб, 

причетних до вчинення зазначеної категорії злочинів; перевіряється їх 

причетність до інших нерозкритих злочинів із застосовуванням інсценування 

дорожньо-транспортної події; 

третя слідча ситуація. Особу, причетну до інсценування дорожньо-

транспортної події з метою вчинення шахрайства, спрямованого на отримання 

страхових премій, виявлено журналістами внаслідок журналістського 

розслідування в результаті моніторингу соціальних мереж (або з інших 
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джерел). Журналісти можуть змоделювати ситуацію, застосовуючи методи та 

прийоми, притаманні тактичній операції «Контроль за вчиненням злочину, 

пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події», власними силами 

задокументувати злочинні дії та передати для затримання представникам 

правоохоронних органів. У цій ситуації перевіряється наявність ознак 

злочинної діяльності, а також здійснюється комплекс заходів, спрямованих на 

можливість використання даних, отриманих внаслідок журналістської 

діяльності в процесі розслідування.  

Програма дій на початковому етапі розслідування шахрайства з 

ініціюванням дорожньо-транспортної події з метою отримання страхових 

відшкодувань або завищення розміру збитків може бути запропонована 

наступна: допит заявника (страхувальника, власника майна, спадкоємця, іншого 

вигодоздобувача), допит родичів, знайомих, сусідів заявника про обставини 

дорожньо-транспортної події, а також про обставини укладання договору 

страхування; допит представників страхової компанії (обов’язково страховиків, 

працівників служби безпеки тощо), огляд місця інсценування дорожньо-

транспортної події (навіть, якщо минув певний час), вилучення документів, які 

містять інформацію відносно страхової події (технічний паспорт на авто, 

свідоцтво на спадщину, права водія, договір страхування авто, квитанція про 

сплату страхового внеску тощо), обшук за місцем мешкання та паркування авто 

з метою виявлення предметів, документів, які можливо були використані для 

інсценування дорожньо-транспортної події; зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних 

систем, спостереження за особою, місцем або річчю (задля встановлення всіх 

учасників інсценування дорожньо-транспортної події); призначення комплексу 

судових та криміналістичних експертиз. Для документування діяльності 

злочинців в момент інсценування дорожньо-транспортної події може бути 

застосовано наступні тактичні операції: «Викриття інсценувальника», «Збір та 
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оцінювання інформації», «Реконструкція механізму дорожньо-транспортної 

події з розпізнаванням її інсценування», «Використання засобів масової 

інформації». 

Інсценування дорожньо-транспортної події також застосовується 

злочинцями як спосіб приховування вчинення злочинів у сфері економічної 

діяльності. При цьому виникає зазвичай дві слідчі ситуації.  

Перша ситуація полягає у знищенні відповідних доказів вчинення злочинів 

економічної спрямованості внаслідок інсценованої, заздалегідь ретельно 

підготовленої дорожньо-транспортної події за участю працівників підприємства, 

які намагаються знищити докази своєї злочинної діяльності (або за замовленням 

виконавцями, які діють за винагороду). 

Друга ситуація полягає у використанні старого авто, яке внаслідок 

порушення вимог експлуатації отримало пошкодження, які стали можливою 

причиною знищення доказів злочинної діяльності. 

Програма дій у таких ситуаціях повинна бути спрямована на закріплення 

слідів інсценування дорожньо-транспортної події та складатися з наступних 

слідчих (розшукових) дій та заходів: огляду місця події, огляду транспортного 

засобу, вилучення останків документів з подальшим призначенням комплексу 

судових та криміналістичних експертиз з метою визначення реальності знищення 

саме документів, які містять докази злочинної діяльності; вилучення документів 

придбання транспортного засобу; допиту осіб, які експлуатували транспортний 

засіб та здійснювали технічне обслуговування, зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж (з метою отримання інформації щодо можливої 

підготовки до інсценування дорожньо-транспортної події), подальших слідчих 

(розшукових) дій, спрямованих на отримання доказів про причетність до злочинної 

діяльності економічної спрямованості. 

При цьому доцільним є застосування таких тактичних операцій: 

«Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її 
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інсценування», «Викриття інсценувальника», «Збір та оцінювання інформації» 

тощо [199, С. 679-683]. 

Підсумовуючи слід зазначити, що виділені слідчі ситуації потребують 

подальшого опрацювання та формування відповідних алгоритмів дій залежно 

від злочину, а також комплексу наявної інформації. 

Головною метою у виникаючих слідчих ситуаціях є якнайскоріше 

виявлення ознак інсценування дорожньо-транспортної події, що сприятиме 

встановленню як самого факту вчинення злочину, так і внесенню можливих 

змін до обстановки його вчинення. 

Також слід зазначити, що у спеціальній криміналістичній літературі у 

визначених ситуаціях рекомендується застосовувати прийом диз’юнкції (або-

або) – з висуванням версії та контрверсії. Таким чином, слідчий однаково 

вишукує ознаки, як ті, що підтверджують, так і ті, які відхиляють висунуті ним 

версії [див. 9, С. 303; 246, С. 226-231]. 

Водночас набувають особливого значення ознаки інсценування, які у 

криміналістичній літературі інколи називають «хибними слідами», 

«обставинами симулятивної якості», «негативними обставинами» [див.: 27; 67; 

163; 210; 249; 301]. 

Так, деякі автори під «негативними обставинами» у криміналістиці 

розуміють обставини, які суперечать відповідному поясненню характеру події, 

не відповідають звичайному положенню речей, якби це пояснення відповідало 

б дійсності [50]. Інші вважають, що негативні обставини – це будь-які фактичні 

дані, які мають відношення до справи, які неможливо пояснити, виходячи з 

початкової версії (версії, яка уявляється на початку розслідування найбільш 

можливою) [133, С. 243]. Окремі автори під негативними обставинами 

розуміють ознаки, за допомогою яких встановлюється інсценування, та 

називають їх контрверсіями, тобто ознаками, які суперечать версії [див. 131, 

С. 247]. 
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Оцінюючи особливості вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, слід зазначити, що з криміналістичної точки зору 

інсценована дорожньо-транспортна подія може відбуватися по-різному, може 

залишати різні сліди, які можуть потім виглядати як сліди злочину, як наслідок 

змін обстановки, не пов’язаної зі злочинною подією. Крім того, не всі 

обставини, які на початку виглядають як негативні, дійсно суперечать 

уявленню слідчим звичайного порядку речей, але не пов’язані з подією 

інсценування (причини цього можуть бути різні: від кліматичних змін до 

неумисних змін обстановки третіми особами, а також неправильної оцінки 

таких обставин та віднесення їх до негативних слідчим тощо). 

Як правило, під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, можуть бути наявні негативні обставини, які 

можуть свідчити про інсценування дорожньо-транспортної події з метою 

вчинення або приховування слідів вчинення відповідного злочину. Саме 

наявність негативних обставин може слугувати підставою для висунення 

обґрунтованих версій, а також планування розслідування в цілому.  

Аналіз матеріалів практики (див. Додаток Б) та вивчення криміналістичної 

літератури [див.: 118, С. 85; 292, С. 82], дозволяють виділити наступні негативні 

обставини, які можуть свідчити про наявність інсценування дорожньо-

транспортної події залежно від виду злочину: 

Негативні обставини (ознаки), які можуть свідчити про вчинення вбивств з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події: невідповідність наявної 

матеріальної обстановки обстановці, притаманній дорожньо-транспортній 

події; виявлення на одязі, тілі (учасників дорожньо-транспортної події), 

автомобілях слідів, несумісних з механізмом дорожньо-транспортної події; 

наявність слідів присутності на місця дорожньо-транспортної події 

невстановлених осіб або транспортних засобів; виявлення інформації про 

участь потерпілого у конфліктній ситуації, яка передувала дорожньо-
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транспортній події; професійна діяльність потерпілого (політична, 

журналістська тощо); відсутність свідків дорожньо-транспортної події (або 

навпаки їх значна численність та доступність їх встановлення); наявність 

зацікавлених у смерті потерпілого осіб, які отримали суттєву (матеріальну, 

політичну тощо) вигоду; несправність вузлів транспортного засобу (як 

потерпілого, так і інших учасників дорожньо-транспортної події); наявність 

ушкоджень на транспортних засобах учасників дорожньо-транспортної події, 

непритаманних ушкодженням за наявною обстановкою; наявність слідів 

волоку людини, несумісних з механізмом дорожньо-транспортної події; 

відсутність відбитку гальмового шляху транспортних засобів – учасників 

дорожньо-транспортної події, характерного механізму дорожньо-транспортної 

події і швидкості; неузгодженість свідчень свідків тощо. 

Негативні обставини, які можуть свідчити про вчинення розбійних нападів, 

грабежів, крадіжок з інсценуванням дорожньо-транспортної події: наявність 

механічного зламування замка (дверей, багажника, капота, салонного сейфа 

тощо) транспортного засобу потерпілого, непритаманного механізму дорожньо-

транспортної події; відсутність цінних речей у потерпілих; професійна діяльність 

потерпілого (наприклад, інкасаторська, охоронна діяльність тощо); наявність 

безладу в салоні авто потерпілого та поодаль; наявність на місці дорожньо-

транспортної події транспортного засобу злочинців та відсутність їх самих; 

маскування злочинцями своєї зовнішності (застосування масок, темного одягу 

тощо); знищення шляхом підпалу транспортного засобу злочинців (або 

потерпілих); відсутність відбитку гальмового шляху транспортних засобів 

учасників дорожньо-транспортної події, характерного механізму дорожньо-

транспортної події і швидкості транспортних засобів; використання задля 

підпалу спеціально заготовлених засобів, знаходження яких не притаманно для 

постійного знаходження у транспортному засобі тощо. 
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Негативні обставини, які можуть свідчити про вчинення шахрайства та 

вимагання з використанням інсценування дорожньо-транспортної події: 

відсутність або невідповідність розташування слідів на дорожньому покритті 

(вибоїни, подряпини, траси та ін.) від виступаючих частин транспортного 

засобу, які повинні бути під час відповідного механізму дорожньо-

транспортної події; відсутність слідів гальмування (юзу або заносу) 

транспортного засобу, а також слідів ковзання шин під час бічного 

переміщення транспортного засобу, які вказують напрямок його руху 

(останнім часом розповсюджені авто зі встановленою антиблокувальною 

системою гальм, що ускладнює реєстрацію даного показника, тому що дана 

система виключає залишення подібних слідів під час гальмування); відсутність 

слідів осипу ґрунту, які вказують на місце зіткнення транспортних засобів; 

відсутність на проїжджій частині слідів технологічної рідини, яка витікає з 

пошкодженого агрегату авто у разі наявності його ушкоджень (наприклад, 

масла з двигуна тощо); сліди ушкодження на придорожній насипі, огорожах, 

деревах, опорах освітлення, які можуть бути видалені на деякій відстані від 

місця зіткнення і утворені в результаті взаємодії частин, деталей або шин 

автомобіля із зазначеними об'єктами та їх невідповідність механізму дорожньо-

транспортній події; невідповідність фрагментів деталей, виявлених на дорозі, 

відповідним деталям автомобілю; відсутність або наявність ушкоджень на тілі 

учасників дорожньо-транспортної події, неспіввідносних з механізмом 

дорожньо-транспортної події; неодноразова участь окремих учасників 

дорожньо-транспортної події у подібних конфліктних подіях тощо. 

Негативні обставини, які вказують на вчинення шахрайства з 

ініціюванням дорожньо-транспортної події, спрямованого на отримання 

страхових відшкодувань або завищення розміру збитків: обстановка страхової 

події кримінального характеру не відповідає обстановці, характерній для цього 

виду злочинів; страхова подія сталася через невеликий проміжок часу після 
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укладення договору страхування; незадовго до страхової події мала місце 

«достраховка» об'єкта страхування на більшу суму; договір страхування 

укладено з ініціативи страхувальника, внесок сплачено одноразово і в повному 

обсязі; під час укладання договору страхування страхувальник під різними 

приводами ухилявся від огляду транспортного засобу страховим агентом; шкоди 

завдано не транспортному засобу (об'єкту страхування), як каже заявник, а 

іншому транспортному засобу; подія, про яку заявляє страхувальник, відбулася 

раніше, ніж було укладено договір страхування; страхова подія сталася не в той 

час, на якому наполягає заявник; час страхової події припадає на день (дні) 

закінчення дії договору страхування або день сплати останнього страхового 

внеску; страхувальник має серйозні матеріальні проблеми (непогашений кредит 

тощо); об'єкт страхування знаходиться на зберіганні у знайомих, родичів 

страхувальника; об'єкт страхування зазнав значних змін у бік погіршення його 

стану (у результаті дорожньо-транспортної події тощо); після укладення 

договору страхування і до страхового випадку, заявленого страхувальником; 

об'єкт страхування застрахований у декількох страхових компаніях від одних і 

тих же ризиків; страхувальник раніше неодноразово був «жертвою» страхового 

випадку; власником застрахованого майна є інша особа, а не страхувальник; 

встановлений факт документальної фальсифікації окремих обставин договору 

страхування та (або) страхового випадку або факт використання підроблених 

документів; об'єкт страхування значиться за обліками як викрадений; наявний 

факт майбутньої (перед заявленим страховим випадком) конфіскації, вилучення 

або відчуження застрахованого майна; об'єкта страхування не було в дійсності 

або не було в місці, вказаному страхувальником; свідчення заявника не 

відповідають матеріальній обстановці на місці події тощо. 

Негативними обставинами, які свідчать про наявність інсценування 

дорожньо-транспортної події як способу приховування вчинення злочинів у сфері 

економічної діяльності, можуть бути визнані наступні: наявність у пошкодженому 
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автомобілі важливих документів, які містять інформацію про економічну 

діяльність підприємства; наявність інформації про можливість планової або 

позапланової перевірки суб’єкта господарської діяльності податковими (або 

іншими контролюючими законність економічної діяльності) органами; 

використання «старого» авто (або авто, яке відомо, що має технічні проблеми) для 

перевезення важливих (цінних) документів; відсутність охорони, засобів безпеки в 

авто під час перевезення важливої для економічної діяльності документації; 

своєрідна вчасність дорожньо-транспортної події, яка може суттєво вплинути на 

наявність доказової інформації щодо незаконної економічної діяльності тощо. 

Кожне окремо взяте з названих негативних обставин не завжди однозначно 

вказує на інсценування дорожньо-транспортної події, але їх сукупність може 

вказувати на необхідність висунення і перевірки версії про можливість вчинення 

одного з зазначених злочинів [192, С. 114-117]. 

Крім того, слід зазначити, що наявність негативних обставин не завжди 

свідчить про наявність або відсутність інсценування дорожньо-транспортної 

події. Так, негативні обставини можуть виникнути не тільки внаслідок 

інсценування, як вже вказувалося вище. Таким чином, слід погодитися з 

В. В. Дементьєвим [73, С. 126-127], що поняття негативних обставин ширше 

поняття ознаки інсценування, тобто не всі негативні обставини можуть бути 

ознаками інсценування. Також далеко не кожне інсценування дорожньо-

транспортної події сприяє виникненню негативних обставин. Якщо інсценування 

змодельовано професійно та грамотно, що пояснюється та обумовлюється 

високим рівнем професійних навичок та аналітичних здібностей 

інсценувальника, то сліди (ознаки) інсценування, як і негативні обставини 

виявлені не будуть або вони будуть співпадати. 

Успішність діяльності з виявлення і розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, залежить не лише від умінь, які 

злочинець застосовує під час інсценування дорожньо-транспортної події, але і 
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від умінь слідчого визначати об'єктивні і суб'єктивні чинники, які вплинули на 

появу тих або інших ознак (негативних обставин) інсценування. Придбати 

необхідні знання, уміння і навички, як справедливо відмічено у 

криміналістичній літературі, неможливо без відповідної підготовки слідчого 

або оперативного працівника. Сліди злочину завжди відбивають суттєву 

інформацію, проте це не виключає їх невірної оцінки. Помилка у більшості 

випадків приховується не у невиявлених слідах, а у суб'єктові доказування, 

який робить помилкові висновки з оцінки цих слідів. Успішному виконанню 

слідчим завдань під час розслідування означеної категорії злочинів сприятиме 

усебічний аналіз з виділення і оцінки ознак і властивостей розглянутих слідчих 

ситуацій.  

 

 

2.2. Взаємодія під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події 

 

Складна система взаємодії під час виявлення та розслідування злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, утворює відповідну 

обстановку, за якою діє слідчий та інші учасники кримінального процесу та за 

наявності якої здійснюється процес розслідування. 

Водночас слід зазначити, що важливою умовою виявлення ознак 

інсценування дорожньо-транспортної події та подальшого розслідування 

замаскованого ним злочину є належна організація взаємодії слідчого з 

оперативними підрозділами, патрульною поліцією, спеціалістами-

криміналістами, судовими медиками, іншими спеціалістами (залежно від 

механізму дорожньо-транспортної події та наслідків), а також засобами масової 

інформації, громадськими об’єднаннями та службами безпеки окремих установ 

(наприклад, страховими компаніями банків). 
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Налагоджена взаємодія повинна існувати між слідчим та вищезазначеними 

суб’єктами протягом усього розслідування, під час планування та проведення 

всіх слідчих (розшукових) дій та інших заходів. Так, взаємодія слідчих з 

оперативними підрозділами дозволяє використовувати в процесі розслідування 

методи та прийоми оперативно-розшукової діяльності, під час проведення 

оперативно-розшукових заходів, що визначені Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» [223] (якщо йдеться про попереджувальну 

діяльність на етапі підготовки до вчинення наступного злочину, пов’язаного з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, або під час документування 

діяльності організованих злочинних груп, які спеціалізуються на вчиненні 

таких злочинів, тобто до внесення інформації про вчинений злочин до ЄРДР), а 

також під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до 

глави 21 КПК України (тобто після внесення інформації про вчинений злочин 

до ЄРДР)5. 

Окремо слід зупинитися на взаємодії слідчих та працівників оперативних 

підрозділів з патрульною поліцією. Патрульна поліція була першим 

підрозділом, створеним в процесі реформування правоохоронної системи в 

Україні. Перевагою створення патрульної поліції, на думку експертів, є значне 

зниження проявів корупції серед патрульних. Раніше міліція у громадян 

асоціювалась насамперед з масовим хабарництвом, символом працівника ДАІ 

була людина, яка думає лише про гроші. Однак у зв’язку з тим, що 

здійснюється становлення та побудова патрульної поліції, навіть будучи 

складовою Національної поліції України згідно до Закону України «Про 

Національну поліцію України» [222], виникають відповідні ускладнення в 

процесі взаємодії патрульної поліції з іншими підрозділами Національної 

                                                           
5 Деякі особливості проведення окремих негласних слідчих (розшукових) дій розглянуто у 

розділі 3 дисертації як складові окремих тактичних операцій. 
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поліції України, особливо зі слідчими та оперативними підрозділами, які 

знаходяться в процесі реформування. 

Підрозділи патрульної поліції діють на підставі Положення про 

Департамент патрульної поліції, затвердженого Наказом Національної поліції 

України № 73 від 06 листопада 2015 року (у редакції наказу Національної 

поліції України № 1114 від 31 жовтня 2016 року) [211], а у своїй діяльності 

керуються Конституцією України [119], міжнародними угодами, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Законом України «Про 

Національну поліцію України», іншими законодавчими актами України, 

постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента 

України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України (п. 5 Положення 

«Про Департамент патрульної поліції»). 

Згідно з п.п. 2.1, 2.2 Посадової інструкції поліцейського патрульної поліції 

(затвердженої Наказом Департаменту патрульної поліції від 05.01.2016 р. 

№4/1), поліцейський, відповідно до покладених на нього завдань під час 

несення служби (зокрема, у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху), має 

здійснювати: 1) безперервне та цілодобове патрулювання території 

обслуговування з метою контролю за дотриманням правил дорожнього руху, 

забезпеченням його безпеки та правомірністю експлуатації транспортних 

засобів на ВДМ; 2) організацію безпечного та безперешкодного дорожнього 

руху; 3) контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху правил, норм і 

стандартів, що діють у сфері безпеки дорожнього руху; 4) з’ясування обставин, 

що призвели до дорожньо-транспортної події; 5) регулювання дорожнього 

руху, забезпечення організації руху транспортних засобів і пішоходів у місцях 

проведення аварійно-рятувальних робіт, масових заходів та під час виникнення 

заторів; 6) розшук транспортних засобів, водії яких зникли з місця вчинення 

дорожньо-транспортної події, та транспортних засобів, які викрадені або якими 
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незаконно заволоділи в межах території обслуговування під час введення 

відповідного оперативного плану (спільно з іншими підрозділами Національної 

поліції); 7) надання практичної допомоги учасникам дорожнього руху; 

8) заходи із забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, зокрема тимчасове затримання транспортних засобів, і 

доставляння їх на спеціальні майданчики чи стоянки; 8) профілактику, 

попередження та припинення кримінальних і адміністративних правопорушень 

у сфері дорожнього руху; 9) надання невідкладної допомоги, зокрема, 

домедичної і медичної допомоги особам, які постраждали внаслідок 

правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в 

безпорадному стані або стані, небезпечному для їхнього життя чи здоров’я 

тощо [220]. 

У зв’язку з цим у разі вчинення особами кримінального правопорушення 

або виявлення дорожньо-транспортної події з наявними потерпілими 

поліцейські зобов’язані викликати на місце події слідчо-оперативну групу 

(СОГ). 

У випадку дорожньо-транспортної події з наявними потерпілими (є 

загиблі або такі, що отримали тілесні ушкодження) до прибуття на місце 

слідчо-оперативної групи поліцейський патрульної поліції: здійснює заходи для 

надання невідкладної допомоги потерпілим і переведення їх до медичної 

установи; установлює осіб потерпілих (прізвище, ім’я, по батькові, адреса 

проживання і місце роботи); забезпечує збереження і охорону місця події; 

установлює особи водіїв, які були учасниками події; установлює транспортні 

засоби учасників правопорушення; установлює інших осіб, пов’язаних із 

дорожньо-транспортною пригодою; виявляє очевидців події, опитує їх відносно 

обставин події і записує їх дані; передає інформацію слідчому, який прибув на 

місце події або іншим компетентним органам, про учасників події і очевидців; 



91 

 

передає їм зібрані дані, а також речі, які можуть стати речовими доказами, й 

інші матеріали; у разі потреби виконує окремі доручення слідчого. 

Саме досвід та спеціалізація знань поліцейського патрульної поліції 

допомагають слідчому у складних умовах встановити та викрити злочинця по 

гарячих слідах, виявити та належним чином закріпити докази тощо. 

Крім того, саме від досвіду поліцейського патрульної поліції залежить 

якість першого погляду на подію, можливість наявності інсценування, 

особливо це стосується дорожньо-транспортних подій, які потребують 

встановлення ознак наявності кримінального правопорушення (наприклад, 

шахрайства, пов’язаного з вимаганням, або шахрайства, спрямованого на 

отримання страхової виплати тощо). На наш погляд, до складу слідчо-

оперативних груп, задіяних для розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, обов’язково повинні входити 

поліцейські патрульної поліції (можливо використання таких вузьких фахівців 

як спеціалістів, з наявним досвідом щодо встановлення обставин та механізму 

дорожньо-транспортної події). 

Окремо слід наголосити на обов’язковій тісній взаємодії слідчого, 

оперативного працівника зі спеціалістами та експертами (криміналістами, 

судовими  медиками, автотехніками тощо), яка повинна пронизувати весь хід 

розслідування злочинів досліджуваного виду, що значною мірою буде сприяти 

підвищенню ефективності розслідування. 

Особливості процесу організації використання спеціальних та експертних 

знань під час розслідування фактів дорожньо-транспортної події стали 

предметом наукових досліджень таких зарубіжних вчених як: 

Ж. Г. Куттикужанов (Алмати, 1995) [143], Е. Т. Сидоров (Москва, 1999) [250], 

А. Г. Алексєєв (Саратов, 2001) [5], К. В. Соснін (Іжевськ, 2002) [255], 

А. О. Коссович (Сааратов, 2003) [123], С. Л. Рижиков (Ростов на Дону, 

2004) [242], Є. В. Китаєв (Волгоград, 2005) [107], Ю. І. Крикунов (Іркутск, 
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2006) [127], В. В. Мальханов (Чита, 2007) [158], О. О. Бондаренко (Волгоград, 

2008) [31], В. А. Городокина (Челябинск, 2009) [60]; Е. Г. Хачатрян (Краснодар, 

2012) [280], В. Р. Гайнельзянова (Челябинськ, 2012) [55], а також таких 

вітчизняних вчених, як: П. П. Луцюк (Київ, 2007) [152], П. С. Луцюк (Київ, 

2009) [153], В. І. Дячук (Київ, 2010) [81], С. І. Ольховенко (Київ, 2011) [184], 

А. М. Анохін (Київ, 2013) [7], О. І. Антіпова (Донецьк, 2014) [8], І. І. Колеснік 

(Харків, 2016) [111].  

Під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, доцільним є залучення спеціаліста як учасника слідчих 

(розшукових) дій з метою консультування з питань тактики проведення слідчих 

(розшукових) дій, їх планування; їх підготовки, планування, надання технічної 

допомоги під час підготовки; пошуку та виявлення слідів та доказів; фіксації 

результатів проведення слідчих (розшукових) дій зі застосуванням науково-

технічних засобів; консультування під час призначення експертиз тощо. 

Необхідність використання спеціальних знань у таких умовах часто 

обумовлюється специфікою способу вчинення злочину, наявністю в 

інсценувальників високого рівня таких спеціальних знань, що інколи може бути 

одним із факторів протидії виявленню ознак інсценування та подальшому 

розслідуванню пов’язаного з ним злочину6. 

Аналіз стану протидії злочинам, пов’язаним з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, як вже зазначалось, свідчить про високий рівень 

латентності зазначеної категорії злочинів. Пов’язано це з більшістю 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, з яких можливо виділити: 

реформування правоохоронних органів, яке супроводжується відтоком 

професійних кадрів із слідчих та оперативних підрозділів; відсутність 

досвіду протидії досліджуваній категорії злочинів серед діючих працівників 

                                                           
6 Деякі особливості використання спеціальних та експертних знань визначаються у 

підрозділі 3.3 
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слідчих та оперативних підрозділів на фоні зростання рівня професійності у 

злочинців, які все частіше використовують під час вчинення та приховування 

наслідків вчинення злочинів різні форми протидії виявленню та 

розслідуванню (включаючи інсценування дорожньо-транспортної події); 

нездатність правоохоронних органів впливати на стан злочинності в регіонах 

тощо. Наслідком цих процесів є зневіра суспільства в ефективність 

діяльності слідчих та оперативних підрозділів. 

Водночас збільшується вплив на суспільні процеси засобів масової 

інформації, які згідно зі стандартним уявленням демократії виражаються в 

опозиції засобів масової інформації до всіх правоохоронних органів та 

органів державної влади. 

За таких умов особливого значення набуває використання можливостей 

засобів масової інформації під час виявлення, попередження та 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події. 

Взаємодія слідчих із засобами масової інформації, її форми, види та 

напрями за різних часів були предметом багатьох наукових досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених: В. В. Боровикова [32], 

П. С. Булатецький [34], Ю. І. Гололобова [58], А. Ф.-о. Искендеров [97], 

Ю. В. Наумкін [171], Ю. В. Стеценко [256], Д. І. Сулейманов [260], 

А. О. Токарєв [265], В. Т. Томін [267], О. М. Тюменцев [271] та ін. 

Так, Ю. В. Наумкін під взаємодією правоохоронних органів та установ 

масової інформації розуміє постійні, об’єктивно існуючі між ними 

взаємозв’язки, обумовлені загальною метою, що досягаються в процесі 

взаємовпливу і взаємного використання можливостей зазначених систем для 

досягнення як загальної, так і власної мети. Також автор відмічає, що між 

правоохоронними органами і ЗМІ існує як «співпраця» задля досягнення 

загальної мети, так і «боротьба», що виникає в процесі вирішення 
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конкретних, локальних завдань (за фактами й подіями реального життя) [172, 

С. 11-12].  

У ст. 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами 

масової інформації» перераховуються форми підготовки та оприлюднення 

органами державної влади інформації про свою діяльність. Серед них:  

1) випуск і поширення бюлетенів, прес-релізів, оглядів, інформаційних 

збірників, експрес-інформації тощо;  

2) проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю з 

керівниками відповідних органів для працівників вітчизняних і зарубіжних 

засобів масової інформації;  

3) підготовка і проведення теле- і радіопередач;  

4) забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової інформації 

керівників або інших відповідальних працівників органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування;  

5) створення архівів інформації про діяльність органів державної влади 

та органів місцевого самоврядування;  

6) інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать 

законодавству України [224]. 

Відповідно до чинного законодавства правоохоронні органи України 

повинні опрацьовувати у взаємодії зі всеукраїнськими громадськими 

організаціями журналістів порядок висвітлення подій, які викликають 

значний суспільний інтерес, доступу журналістів до відповідної інформації, 

сприяти проведенню журналістських розслідувань з метою встановлення 

істини.  

При цьому можливо підтримати точку зору В. Т. Томіна щодо 

доцільності зосередження сумісних зусиль слідчих, оперативних підрозділів, 
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експертних установ та засобів масової інформації [266, С. 122] у наступних 

стратегічних напрямах: 

- створення в максимальної кількості громадян стійкого стереотипу 

терміново повідомляти до чергових частин Національної поліції України про 

вчинені або злочини, що готуються, про які їм стало відомо; 

- виховання у громадян необхідної моделі поведінки під час зіткнення 

зі злочинцем (що вчиняє злочин, переховується після його вчинення чи 

розшукується); 

- поширення серед населення відомостей, що мають профілактичний 

характер: інформації про те, що може зробити кожен громадянин для 

збереження себе, свого майна від злочинних посягань; демонстрація 

громадянам способів захисту від злочинів, зокрема пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події; 

- використання здійснюваної слідчими правової пропаганди задля 

активізації роботи з посилення ефективності дії різних комплексних слідчих 

(розшукових) дій та оперативних заходів. 

На підставі запропонованих В.Т. Томіним та Ю.В. Наумкіним форм 

взаємодії слідчих, оперативних підрозділів із засобами масової 

інформації [172; 267], можливо запропонувати наступні форми взаємодії, які, 

на наш погляд, можуть сприяти підвищенню ефективності виявлення та 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, а саме: 

- участь слідчих та працівників оперативних підрозділів як авторів, 

консультантів та в іншій ролі під час підготовки матеріалів для публікації; 

виконання функцій постійних ведучих у спеціальних передачах на радіо та 

телебаченні; 
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- створення спеціалізованих теле- та радіожурналів, Інтернет-блогів у 

соціальних мережах, рубрик та цілих шпальт у друкованих та Інтернет-

виданнях тощо; 

- сприяння журналістам-розслідувачам у перевірці відповідної 

інформації (так звана інформаційна підтримка), необхідної для встановлення 

складових подій, які є предметом журналістських розслідувань;  

- оприлюднення у пресі, на телебаченні, радіо та Інтернет-виданнях 

повідомлень та звернень слідчих, оперативних працівників та експертів (які 

можуть у тому числі носити профілактичний характер); 

- проведення спільних заходів з виявлення та розслідування злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, а також 

спрямованих на усунення обставин, що сприяють вчиненню зазначеної 

категорії злочинів (особливості проведення таких заходів в межах тактичних 

операцій розглянуто у підрозділах 3.1 та 3.3. дисертації);  

- проведення сумісних тренінгів, семінарів з журналістами-

розслідувачами, слідчими та оперативними працівниками щодо визначення 

ознак інсценування дорожньо-транспортної події під час вчинення окремої 

категорії злочинів, а також особливостей їх виявлення та розкриття;  

- встановлення довірливих відносин між журналістами-розслідувачами, 

слідчими та оперативними працівниками з урахуванням вимог ст. 275 КПК 

України, згідно з якими забороняється залучати журналістів до 

конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, якщо таке співробітництво буде пов'язане з розкриттям 

конфіденційної інформації професійного характеру [137]. 

Більшість з форм взаємодії слідчих та оперативних підрозділів із 

засобами масової інформації досить докладно досліджено дослідниками. 

Хотілося б зосередити свою увагу на досить новій формі взаємодії слідчих та 
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оперативних підрозділів із журналістами в процесі здійснення 

журналістського розслідування. 

Стосовно прав і обов’язків журналіста, то їх передбачено Конституцією 

України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 

відповідними рішеннями Європейського суду з прав людини, Загальною 

декларацією ООН прав людини [86], Міжнародним пактом про громадянські і 

політичні права [165], Окінавською хартією глобального інформаційного 

суспільства [183], Орхуською конвенцією про доступ до інформації [115], а 

також Цивільним кодексом України [283] та Законами України: «Про 

інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

«Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства» [221], «Про 

доступ до публічної інформації» тощо. 

З урахуванням сучасних умов журналістське розслідування включає 

висвітлення тих фактів, які було умисно приховано кимось з можновладців або 

які випадково загубилися в хаотичній масі інформації та подій, які заважають їх 

коректно сприймати; така діяльність потребує використання великої кількості 

джерел та документів, як секретних, так і публічних [303]. 

Здебільшого журналістські розслідування: здійснюються за темами-

проблемами, які набувають системного характеру в суспільстві; мають 

викривати мало відому інформацію (яка не повинна містити державну 

таємницю, ознаки якої визначено у Законі України «Про державну 

таємницю» [218]; яка не повинна викривати таємницю слідства (ст. 222 КПК 

України) [137]); повинно ґрунтуватися на результатах об’єктивного 

дослідження великих масивів інформації; не може бути однобічним (тобто 

заздалегідь підтасовувати отримані дані під замовлену позицію), а також 

містити результати експертних думок фахівців у досліджуваній галузі. Це 

своєрідний творчий аналітичний матеріал, що має на меті викриття прихованих 

подій, до яких може бути віднесено інсценовані дорожньо-транспортні події. 



98 

 

На підставі точки зору Голандсько-фломадської асоціації журналістів-

розслідувачів, можливо виділити три типи журналістських розслідувань 

залежно від мети таких розслідувань: 1) детективні – спрямовані на виявлення 

порушень (законодавства, етики службової діяльності тощо); 2) контрольні – 

спрямовані на перевірку окремих версій (превентивне журналістське 

розслідування), оцінку діяльності правоохоронних органів (моніторингове 

журналістське розслідування) та дослідження наслідків журналістських 

розслідувань з реакцією правоохоронних органів (постконтрольне 

журналістське розслідування); та 3) сигнальні – спрямовані на виявлення 

соціально значимих змін у суспільстві, як негативних, так і позитивних, але 

насамперед таких, які виникли внаслідок впливу конкретної особи, 

правоохоронного органу тощо [305]. 

Журналістські розслідування за фактами вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, здебільшого мають контрольний 

та сигнальний характер. Результати таких журналістських розслідувань мають 

орієнтовний характер для правоохоронних органів. Яскраво це видно на 

результатах журналістських розслідувань дорожньо-транспортних подій, у 

результаті яких загинули можновладці та суспільно відомі особи, такі як: 

С. Драгомирецький, Р. Рапій, В. Чорновіл, М. Медолиз, О. Ємець, В. Малєв, 

Ю. Оробець, М. Лісін, С. Чекашкін, А. Кузьменко, І. Бережна (детальніше див. 

підрозділ 1.2. дисертації). Тільки завдяки сигнальним журналістським 

розслідуванням, спрямованим на встановлення обставин дорожньо-

транспортних подій за участю зазначених осіб, суспільство має можливість 

об’єктивно поглянути на події, які сталися, а правоохоронні органи, навіть 

маючи офіційну позицію про відсутність ознак злочину у цих подіях, вимушені 

були ще раз провести додаткові слідчі (розшукові) дії та заходи, спрямовані на 

наявність ознак вбивств з інсценуванням дорожньо-транспортної події. 
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Як свідчить аналіз матеріалів слідчої практики (див. Додаток Б), 

результати журналістських розслідувань впливають на хід розслідування на 

його початку. Згідно зі статтею 214 КПК України слідчий, прокурор 

невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про 

вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з 

будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР [137]. 

Схоже положення присутнє у Законі України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», який передбачає, що підстави для проведення оперативно-

розшукової діяльності можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, 

посадових осіб, громадських організацій, засобів масової інформації тощо 

[223]. Таким чином, журналістські розслідування можуть виступати або заявою 

чи повідомленням про вчинення кримінального правопорушення або 

самостійно виявленими обставинами, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення. Крім того, слід пам’ятати, що згідно зі 

статтею 65 КПК України журналісти не можуть бути допитані як свідки про 

відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, 

надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації. Водночас 

згідно зі статтею 275 КПК України, забороняється залучати до конфіденційного 

співробітництва під час негласних слідчих (розшукових) дій журналістів, якщо 

таке співробітництво буде пов’язане з розкриттям конфіденційної інформації 

професійного характеру. Однак, на наш погляд, журналіста-розіслідувача 

можна рекомендувати залучати до конфіденційного співробітництва під час 

проведення гласних слідчих (розшукових) дій, а також під час проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій без розкриття конфіденційної інформації 

професійного характеру. 

При цьому можливо підтримати пропозицію окремих науковців щодо 

надання обмеження імунітету журналістів особливим статусом у чинному 
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Кримінальному процесуальному кодексі України, яке б звільняло його від 

обов`язку зберігати таємницю, шляхом надання особою, що довірила йому 

певні відомості, дозволу у визначеному таким довірителем обсязі [178].  

Окремо зазначимо про нормативне врегулювання права журналіста на 

професійну таємницю. Відповідно до статті 162 КПК України, інформація, що 

знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм 

за умови нерозголошення авторства або джерела інформації і яка міститься в 

речах і документах, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас 

законодавець передбачив законний спосіб отримання журналістської таємниці 

у статті 163 КПК України, згідно з якою слідчий суддя, суд постановляє ухвалу 

про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять 

охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального процесу доведе 

можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншим 

способами довести обставини, які необхідно довести за їхньою допомогою. 

Також слідчим та оперативним підрозділам слід пам’ятати, що 

журналістське розслідування ніяк не може бути окремою складовою 

кримінального процесу, а саме журналістське розслідування закінчується не 

складанням обвинувального акту тощо, а публікацією або іншою формою 

оприлюднення результатів. 

Слід зазначити, що види джерел журналістів-розслідувачів та слідчих і 

оперативних працівників дещо схожі (а інколи у журналістів навіть ширші), але 

якщо слідчий спрямовує свою діяльність на виявлення доказів, які відповідають 

ознакам, передбаченим главою 4 КПК України, то журналіст-розслідувач 

використовує лише фактичні данні, які не завжди підпадають у коло доказів. 

Крім того, журналіст-розслідувач (за результатами неофіційного опитування) 

використовує фактично методи і прийоми, характерні для слідчої та 

оперативно-розшукової діяльності (спостереження, аналіз документів, аналіз 

відкритих джерел інформації тощо), але отримані у такий спосіб данні можуть 
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для слідчих органів мати лише орієнтовне значення та порушують діюче 

законодавство (тому що журналіст-розслідувач не є суб’єктом кримінального 

процесу та не є суб’єктом оперативно-розшукової діяльності). 

На підставі викладеного можна запропонувати таку класифікацію видів 

взаємодії слідчих та оперативних підрозділів із засобами масової інформації 

під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події:  

1) залежно від учасників взаємодії і виконуваної ними ролі в ній:  

- офіційна взаємодія через посередника (Департамент (відділ) 

комунікації Національної поліції України), яка може бути як межах 

діяльності слідчо-оперативних груп (штабів), так окремо від них;  

- безпосередня неофіційна (приватна) взаємодія з представниками 

засобів масової інформації (журналістами, спеціальними кореспондентами 

тощо). Практиці відомі випадки, коли окремі слідчі або працівники 

оперативних підрозділів підтримують творчі зв'язки з представниками ЗМІ 

більш-менш постійно. Ці зв'язки іноді тривають роками. Між ними 

виникають вельми доброзичливі, довірчі відносини;  

- неофіційна взаємодія з представниками засобів масової інформації з 

використанням творчої допомоги працівників Департаменту (відділів) 

комунікації Національної поліції України;  

- за участю керівника слідчого або оперативного підрозділу без участі 

працівників Департаменту (відділу) комунікації Національної поліції 

України;  

- за участю керівника слідчого або оперативного підрозділу, але через 

Департамент (відділ) комунікації Національної поліції України;  

2) залежно від часу й умов (атмосфери) взаємодії:  

- постійна (довірча);  
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- періодична, за ініціативи працівника слідчого або оперативного 

підрозділу;  

- спонтанна, за ініціативи журналіста (подібний вид взаємодії досить 

часто відбувається у конфліктній ситуації); 

3) залежно від джерела отримання інформації щодо злочинів, пов’язаних 

з інсценуванням дорожньо-транспортної події: 

- за інформацією, отриманою від слідчих або оперативних підрозділів 

(внаслідок проведення слідчих (розшукових) дій); 

- за інформацією, отриманою внаслідок журналістської діяльності (від 

учасників інсценування дорожньо-транспортної події, від невстановлених 

джерел за телефоном довіри; як результат власного незалежного 

журналістського розслідування). На жаль, не є винятком випадки, коли на 

кримінальні теми; теми, спрямовані на висвітлення ефективності діяльності 

слідчих, працівників оперативних підрозділів, «досліджує» некваліфікований 

журналіст (інколи без необхідних юридичних знань). Досить часто 

зустрічаються претензійні особистості, які прагнуть утвердитися у даному 

жанрі, не маючи для цього достатніх знань і досвіду висвітлення тем 

правоохоронного характеру. Інколи журналісти свідомо створюють опозицію 

до слідчих та оперативних підрозділів, щоб заробити, як їм здається, 

авторитет «борця з корупцією» або з непрофесійними діями слідчих та 

оперативних працівників [304]. Практиці відомі випадки, коли деякі 

журналісти розмінюються на отримання миттєвої вигоди (зокрема 

матеріальної), тому вони діють на замовлення від осіб, причетних до 

злочинної діяльності [101]; 

- за інформацією, отриманою від громадських об’єднань під час 

сприяння засобів масової інформації. Здебільшого це можливо за обставин, 

коли потерпілими від дорожньо-транспортної події виступають можновладці 
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або суспільно відомі особи, загибель яких суспільство вважає досить 

«вчасним» (див. підрозділ 1.2. дисертації); 

4) за наявності конфліктної ситуації між слідчими, оперативними 

працівниками та засобами масової інформації: 

- взаємодія за наявності конфліктної ситуації внаслідок обґрунтованих 

неправомірних дій слідчих або оперативних працівників. За такої ситуації 

може виникати ситуація, коли правоохоронні органи визнають 

неправомірність своїх дій, та вживають відповідних заходів щодо 

виправлення становища, яке склалося (здійснюють службове розслідування, 

відкривають кримінальні провадження винним працівникам 

правоохоронного органу, вносять корективи у напрямок досудового 

розслідування, поновлюють розслідування). Однак все частіше 

правоохоронні органи не бажають визнавати власну провину та ніяким 

чином не реагують на випади засобів масової інформації; 

- взаємодія за наявності конфліктної ситуації внаслідок використання 

необґрунтованих висновків. При цьому підставою таких дій може бути 

замовлення з боку осіб, причетних до тих чи інших подій, або 

непрофесіоналізм журналістів, або видання явно замовного матеріалу за 

непрофесійність;  

5) залежно від природи резонансу можливого інсценування дорожньо-

транспортної події: 

- налагодження взаємодії за наявності резонансу у суспільстві, 

створеному штучно засобами масової інформації як за власної ініціативи, так 

і на замовлення. Деякі журналісти намагаються драматизувати відповідні 

події, намагаюсь вразити уяву громадськості жорстокістю та зухвалістю 

злочинців та бездіяльністю правоохоронних органів; 

- налагодження взаємодії за наявності реального резонансу у суспільстві 

за наслідками дорожньо-транспортної події, яка може мати ознаки 
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інсценування (у зв’язку з особою потерпілих від дорожньо-транспортної 

події (вони можуть бути політичними діячами, громадськими активістами  

тощо), значна кількість загиблих, ушкоджених авто, завдання шкоди 

навколишньому середовищу тощо); 

6) за метою, взаємодію слідчих, оперативних підрозділів із засобами 

масової інформації: 

- з обоюдною метою встановлення істини (на наш погляд, це можливо за 

наявності неофіційної довірчої взаємодії); 

- задля підвищення рейтингу засобу масової інформації (може бути як за 

власної ініціативи засобів масової інформації, так і на замовлення від 

зацікавлених осіб, причетних до вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події); 

- з метою подолання протидії виявленню та розслідуванню факту 

інсценування дорожньо-транспортної події (наприклад, задля подолання 

впливу корупційних зв’язків на хід розслідування); 

- задля сповіщення суспільства про ефективність діяльності 

правоохоронних органів (задля популяризування діяльності правоохоронних 

органів та сприяння підвищенню рівня довіри з боку громадськості);  

- з профілактичною метою (оприлюднення способів інсценування 

дорожньо-транспортної події може сприяти підвищенню рівня обізнаності 

можливих потерпілих від діяльності, наприклад, шахраїв-вимагачів) [306]. 

Окремо слід наголосити на тому, що використовуючи засоби масової 

інформації, слідчі та оперативні підрозділі можуть отримати певний обсяг 

перевіреної інформації про: складові дорожньо-транспортної події з 

ознаками інсценування (можливих учасників, свідків, місць приховування 

доказів тощо); результати перевірки окремих версій можливостями 

журналістів-розслідувачів; можливість впливу на правосвідомість населення 

(маніпулювання ним як складової інсценування); стан масової свідомості та 
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особливості аудиторії, яка бере участь у організованих акаціях протесту 

тощо. 

Крім того, ступінь довіри населення слідчим та оперативним 

підрозділам багато в чому залежить від формування через засоби масової 

інформації позитивного образу слідчого та оперативного працівника, 

вважаючи на те, що суспільна думка останнім часом стає головним критерієм 

під час оцінки роботи правоохоронних органів. Тому можна говорити про 

взаємодію задля інформування населення про діяльність правоохоронних 

органів в цілому та слідчих і оперативних підрозділів, зокрема, формування 

позитивного образу слідчого та працівника оперативного підрозділу, 

особливо за наявності резонансних злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події. 

Особливого значення під час розслідування окремих видів злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події (таких, наприклад, 

як шахрайство з інсценуванням дорожньо-транспортної події з метою 

отримання страхової виплати; розбійні напади з інсценуванням дорожньо-

транспортної події на інкасаторські авто банківських установ), набуває 

взаємодія слідчих зі службами безпеки страхових компаній та банківських 

установ. Аналіз діяльності таких служб безпеки свідчить про професійність 

та ефективність їх діяльності, що обумовлено рівнем професійної підготовки 

працівників цих установ (див. Додаток Б.1.). Здебільшого у службах безпеки 

банківських установ та страхових компаній працюють колишні працівники 

слідчих та оперативних підрозділів із досвідом слідчої та оперативної роботи 

більш ніж 20 років, тому доцільність тісної співпраці з такими 

професіоналами є безсумнівною. Інколи від таких фахівців можливо 

отримати додаткову інформацію та іншу практичну допомогу або цінну 

пораду. Однак, як свідчать результати опитування працівників страхових 

компаній, подібна взаємодія виникає здебільшого за ініціативи самих 
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страхових компаній та носить разовий характер, що, на наш погляд, не 

сприяє налагодженню постійної взаємодії між правоохоронними органами та 

страховими компаніями. 

Розглядаючи питання взаємодії під час виявлення та розслідування 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, на перший 

план виходять не процесуальні, а організаційно-тактичні форми взаємодії 

слідчих, працівників оперативних підрозділів, поліцейських патрульної поліції, 

експертів та представників засобів масової інформації. На нашу думку, до них 

можна віднести: 

- спільний аналіз і планування оперативно-розшукових заходів та слідчих 

(розшукових) дій, спрямованих на розкриття зазначених злочинів з метою 

одержання в більшому обсязі криміналістично значущої інформації; окремих 

тактичних операцій, оперативно-тактичних комбінацій; 

- обговорення методів і прийомів проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій (наприклад, допитів осіб, допитуваних із використанням 

оперативної інформації) з урахуванням збереження державної таємниці та 

таємниці слідства; 

- сумісне обговорення результатів проведення експертиз та журналістської 

діяльності; 

- взаємодія з громадськими організаціями, службами безпеки страхових 

компаній, банків; засобами масової інформації з метою виявлення джерел 

доказової і орієнтуючої інформації, а також одержання криміналістично 

значущої інформації; 

- спільне розроблення заходів припинення злочину, що почався, та 

попередження злочину, що готується, а також і профілактичних заходів 

криміналістичного характеру з захисту різного роду об'єктів від злочинного 

посягання внаслідок інсценування дорожньо-транспортної події. 
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Однак слід зазначити, що приймаючи рішення про залучення до слідчо-

оперативної групи представників засобів масової інформації, страхових 

компаній, банківських установ, необхідно враховувати їх можливу причетність 

до інсценування дорожньо-транспортної події. 

На наш погляд, етапи, на яких необхідно здійснювати взаємодію, 

визначаються та обумовлюються наявною слідчою ситуацією, завданнями, які 

потребують вирішення, і функціями уповноважених осіб, залучених до процесу 

досудового розслідування. 

Ґрунтуючись на існуючих у криміналістиці визначеннях, з урахуванням 

важливості використання комплексних можливостей під взаємодією слід 

розуміти одноразове або тривале об’єднання сил, засобів і методів  

слідчих, працівників оперативних підрозділів, спеціалістів, експертів та 

інших осіб (засобів масової інформації, журналістів-розслідувачів, служб 

безпеки страхових компаній та банківських установ) задля виявлення, 

розкриття, розслідування й попередження злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

 

 

Висновки до розділу 2 

1. Типові слідчі ситуації, які виникають в процесі розслідування злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, можливо 

класифікувати залежно: від початкової інформації про наявність ознак 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; залежно 

від моменту виявлення ознак інсценування; залежно від використання 

злочинців механізмів дорожньо-транспортної події під час вчинення злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; наявності інформації 

про особу (або осіб), які підозрюються у вчиненні злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, та джерел її надходження, а також 
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типові версії залежно від способу вчинення та від кількості учасників та 

різноманітності форм співучасті під час вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

Окремо можливо систематизувати слідчі ситуації залежно від виду 

злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, із 

запропонуванням відповідної програми слідчих (розшукових) дій, тактичних 

операцій, оперативно-тактичних комбінацій та спеціальних знань. 

2. Особливого значення під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, набувають негативні обставини, 

які залежать від виду злочину та сприяють виявленню ознак інсценування 

дорожньо-транспортної події. 

3. Важливою умовою виявлення ознак інсценування дорожньо-

транспортної події та подальшого розслідування замаскованого ним злочину є 

належна організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, 

патрульною поліцією, спеціалістами-криміналістами, судовими медиками, 

іншими спеціалістами (залежно від механізму дорожньо-транспортної події та 

наслідків), а також засобами масової інформації, громадськими об’єднаннями 

та службами безпеки окремих установ (наприклад, страхових компаній, банків). 

Від досвіду поліцейського патрульної поліції залежить якість першого 

погляду на подію, можливість наявності інсценування, особливо це стосується 

дорожньо-транспортних подій, які потребують встановлення ознак наявності 

кримінального правопорушення (наприклад, шахрайства, пов’язаного з 

вимаганням, або шахрайства, спрямованого на отримання страхової виплати 

тощо). На наш погляд, до складу слідчо-оперативних груп, задіяних на 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, обов’язково повинні входити поліцейські патрульної поліції (можливо 

використання таких вузьких фахівців як спеціалістів, з наявним досвідом щодо 

встановлення обставин та механізму дорожньо-транспортної події). 
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Під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, доцільним є залучати спеціаліста як учасника слідчих 

(розшукових) дій з метою консультування з питань тактики проведення слідчих 

(розшукових) дій, їх планування; їх підготовки, планування, надання технічної 

допомоги під час підготовки; пошуку та виявлення слідів та доказів; фіксації 

результатів проведення слідчих (розшукових) дій із застосуванням науково-

технічних засобів; консультування під час призначення експертиз тощо. 

З урахуванням наявного досвіду можливо запропонувати таку 

класифікацію видів взаємодії слідчих та оперативних підрозділів із  засобами 

масової інформації під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події: залежно від учасників взаємодії 

і виконуваної ними ролі в ній; залежно від часу й умов (атмосфери) 

взаємодії; залежно від джерела отримання інформації щодо злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявності 

конфліктної ситуації між слідчими, оперативними працівниками та засобами 

масової інформації; залежно від природи резонансу можливого інсценування 

дорожньо-транспортної події; за метою, взаємодію слідчих, оперативних 

підрозділів із засобами масової інформації. 
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РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) 

ДІЙ ТА ЗАХОДІВ 

 

 

3.1. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

 

Характерні особливості способів, механізмів та обстановки вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, а також 

наявний досвід їх розкриття та розслідування, створює умови для формування 

відповідних рекомендацій застосування окремих слідчих (розшукових) дій, 

спрямованих на встановлення механізму дорожньо-транспортної події, а саме: 

огляду місця дорожньо-транспортної події, огляду транспортного засобу, 

огляду трупа (за наявності), слідчого експерименту, допиту учасників 

дорожньо-транспортної події. 

Огляд місця дорожньо-транспортної події виступає вузловою слідчою 

(розшуковою) дією, а також має суттєве значення для виявлення ознак 

інсценування дорожньо-транспортної події під час вчинення окремої категорії 

злочинів. Проведення огляду регламентовано статею 237 КПК України. При 

цьому об’єктами огляду під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, можуть бути: місце дорожньо-

транспортної події, транспортні засоби, трупи (за наявності), речі, документи, 

мікрооб’єкти тощо. 

На підставі аналізу існуючих точок зору щодо поняття огляду місця 

події [6; 25; 90; 91; 136; 156; 180; 264], а також огляду місця дорожньо-

транспортної події [75; 112; 127; 186, С. 112; 261] можливо запропонувати 

власне визначення поняття огляду місця дорожньо-транспортної події, під 

яким можливо розуміти складну слідчу (розшукову) дію, спрямовану на 
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дослідження слідчим та іншими учасниками слідчо-оперативної групи (за 

окремим його дорученням) матеріальної обстановки місця дорожньо-

транспортної події, транспортних засобів, слідів та інших об’єктів з 

використанням науково-обґрунтованих прийомів, методів та способів з метою 

встановлення, фіксації та вилучення фактичних даних задля встановлення 

реальних обставин дорожньо-транспортної події, її механізму, причин, осіб, які 

брали участь (або бути свідками), з подальшим використанням в процесі 

досудового розслідування.  

Таким чином, саме огляд місця дорожньо-транспортної події дає 

можливість дослідити та зафіксувати механізм та обстановку дорожньо-

транспортної події (місце, час, умови); виявити, зафіксувати та вилучити наявні 

сліди, які можуть свідчити про її інсценування, а також можуть сприяти 

встановленню осіб, причетних як до інсценування дорожньо-транспортної 

події, так і до вчинення замаскованого під ним злочину, з подальшим 

визначенням мотиву та мети, яку вони переслідували [196, С. 259-263]. 

Проведення огляду місця дорожньо-транспортної події в процесі 

розслідування злочинів, під час вчинення яких застосовується її інсценування, 

зберігає загальні вимоги, які пред’являються до проведення огляду місця події, 

тобто: своєчасність, об’єктивність, повнота, чіткість організації, плановість, 

ефективне використання науково-технічних засобів та методів. Тактику 

проведення огляду місця події детально досліджено у науці криміналістиці, 

однак, вона набуває деяких особливостей під час проведення огляду дорожньо-

транспортної події, особливо якщо є підозра про наявність інсценування. 

Головною метою огляду місця дорожньо-транспортної події з наявністю 

можливого інсценування є ретроспективне відтворення структури об’єктів, 

складних механізмів їх взаємодії, структурних зв’язків стосовно до події, яка 

розслідується, з використанням аналітичного підходу та використанням 
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моделювання реальної обстановки та механізму дорожньо-транспортної події 

(при цьому застосовується так зване уявне моделювання). 

Досягнення означеної мети досить складне завдання, тому що обстановка 

дорожньо-транспортної події взагалі багатоелементна та включає три складові: 

статичну частину (розташування частини дороги, особливості її 

пристосування); нестійку частину (метеоумови, освітлення, наявність 

ремонтних робіт); результат дорожньо-транспортної події (місце розташування 

транспортних засобів – учасників події, тіл потерпілих, окремих відокремлених 

деталей, вузлів, інших слідів). Так, інколи злочинці використовують для 

вчинення злочину частину дороги зі складним рельєфом місцевості, низьким 

рівнем освітлення, складні метеоумови, різкість поворотів, низьку якість 

дорожнього покриття та інші умови для інсценування дорожньо-транспортної 

події. Саме визначення таких умов, які можуть бути складовими негативних 

обставин, визначених у підрозділі 2.1 дисертації, дозволе встановити як 

механізм дорожньо-транспортної події, так і наявність можливого 

інсценування.  

Традиційно задля досягання зазначеної мети огляд місця дорожньо-

транспортної події здійснюється в три етапи: підготовчий, робочий та 

заключний. 

Так, підготовчий етап здебільшого полягає у створенні відповідних умов 

для якісного огляду, визначення кола учасників, їх інструктажу, розподілу 

обов’язків, можливості застосування науково обґрунтованих методів та 

спеціальних знань (шляхом залучення спеціаліста-автотехніка, спеціаліста-

криміналіста та фахівців з інших галузей).  

Окремо слід наголосити на забезпеченні зберігання слідів в межах огляду 

місця дорожньо-транспортної події, на контролюванні осіб, які здійснюють 

несанкціонований відеозапис ходу огляду місця події, особливо, якщо йдеться 

про дорожньо-транспортну подію за участю можновладців (наприклад, 
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журналістом-розслідувачем). Слідчий, на наш погляд, повинен сприяти 

зберіганню слідчої таємниці за даних умов, тим самим зводячи нанівець 

можливий подальший вплив на хід досудового слідства з боку, наприклад, осіб, 

зацікавлених у погляді на дорожньо-транспортну подію, як на подію без ознак 

інсценування.  

Робочий етап огляду місця події носить дослідницький характер та 

залежить від наявної слідчої ситуації та інших умов огляду дорожньо-

транспортної події.  

Найбільш інформативним оглядом місця дорожньо-транспортної події 

можливо вважати огляд за наявності на місці події усіх складових-учасників 

(транспортних засобів, потерпілих, підозрюваних, окремих об’єктів, свідків, 

слідів-частин транспортних засобів, документів (техпаспортів та ін.) тощо), та 

відразу (або через нетривалий час) після здійснення самої події. За таких умов 

необхідно детально відображати особливості проїжджої частини дороги 

(ширина, наявність тротуарів, радіус закруглень, наявність підйомів, спусків, 

уклонів, стан дорожньої розмітки, наявність або відсутність (ушкодження) 

дорожніх знаків, наявність пішохідних переходів, якість дорожнього покриття 

(тип, стан, наявність ушкоджень), наявність слідів гальмування, заносу (їх 

протяжність)), наявність транспортних засобів – учасників дорожньо-

транспортної події (їх цілісність, наявність їх частин; частин ґрунту, 

лакофарбового покриття, скла, бруду або інших речовин (на колесах 

транспортних засобів або на дорожньому полотні, або в інших місцях)), 

наявність інших предметів, які належать потерпілим, або іншим особам – 

учасникам події (предмети побуту, сліди біологічного походження тощо).  

Якщо в процесі огляду місця дорожньо-транспортної події бере участь 

особа, яка виявила дорожньо-транспортну подію, або безпосередньо її учасник, 

то слідчий повинен зосередити увагу на спостеріганні за їх поведінкою, на 

оцінці можливості участі зазначених осіб як інсценувальників дорожньо-
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транспортної події, наскільки правдоподібним є можливість сприйняття такими 

особами обставин дорожньо-транспортної події (акцентування на моментах, які 

неможливо взагалі ані бачити, ані брати участь або взагалі неповідомлення 

окремих деталей події, які повинні бути обов’язковими за даними обставинами, 

демонстративний характер наявних у потерпілих ушкоджень, з відсутністю 

відповідних ушкоджень на транспортних засобах, або на інших складових 

місця події). Також доцільним здійснити попереднє освідування осіб, які брали 

участь у дорожньо-транспортній події (можливо під виглядом надання 

медичної допомоги) з подальшим призначенням судово-медичної експертизи. 

Інколи огляд дорожньо-транспортної події здійснюється без участі 

транспортних засобів або інших учасників події. Особливо це стосується 

ситуацій, коли огляд здійснюється через значний проміжок часу, при цьому 

головною метою огляду стає виявлення, фіксація та вилучення слідів, які 

сприятимуть встановленню транспортного засобу, відсутнього на місці огляду. 

Складність полягає у тому, що місце події у такій ситуації зазнало значних 

змін, внаслідок свого розташування (дорожня частина, проведення планових 

ремонтних робіт тощо), внаслідок кліматичних змін та ін. Однак інколи 

неподалік від місця події можуть бути виявлені сліди, які були зметено, або 

викинуто тощо. 

Заключний етап огляду місця події полягає у складанні протоколу огляду 

місця дорожньо-транспортної події, складанні плану-схеми розташування 

учасників дорожньо-транспортної події, слідів, частин транспортних засобів, 

потерпілих, підозрюваних, мікрооб’єктів, виявлених та вилучених на місці 

події. На заключному етапі знімають зліпки з об’ємних слідів транспортних 

засобів, людей, інших учасників події; вилучаються та пакуються відповідним 

чином мікрооб’єкти, сліди-речовин тощо; здійснюється фотографування та 

відеозапис. 
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Слід зазначити, що розподіл на етапи під час огляду місця дорожньо-

транспортної події є умовним та залежить від наявної слідчої ситуації, а також 

версії, що відпрацьовується. При цьому бажаним є висування версій з 

подальшою перевіркою в процесі огляду, а не після його закінчення як це є 

загальноприйнятим. Крім того, обов’язковим є врахування можливих 

негативних обставин залежно від злочину, пов’язаного з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, визначених у підрозділі 2.1. дисертації. 

На наявність таких негативних обставин будуть впливати наявні або 

відсутні такі групи слідів: сліди на дорожньому полотні, сліди на об’єктах за 

межами місця події (на огорожі, деревах тощо); сліди на транспортних засобах 

або на їх частинах; сліди на тілі потерпілих (або інших учасників події). 

Механізм дорожньо-транспортної події обумовлює комплекс слідів, які можуть 

бути виявлені під час огляду. Їх відсутність або необґрунтована наявність може 

свідчити про інсценування з відповідною метою.  

Таким чином, на можливе інсценування дорожньо-транспортної події 

задля вчинення окремої категорії злочинів, як свідчить аналіз матеріалів 

практики та анкетування слідчих та працівників оперативних підрозділів (див. 

Додаток Б), вказує: 

- демонстративність наявних ознак дорожньо-транспортної події 

(«акуратність» за класичною схемою дорожньо-транспортної події); 

- наявність на місці дорожньо-транспортної події ознак інших злочинів або 

слідів, яких не повинно бути взагалі; 

- невідповідність слідів, виявлених на місці дорожньо-транспортної події, 

механізму цієї події; 

- наявність негативних обставин залежно від виду злочину, пов’язаного з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події.  

У ході проведення огляду місця дорожньо-транспортної події можуть бути 

застосовані наступні тактичні прийоми, які, на наш погляд, крім 
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загальноприйнятих під час огляду місця події, сприятимуть виявленню ознак 

інсценування: 

- використання в процесі огляду результатів опитування потерпілого, 

підозрюваних, свідків, обізнаних про подію; 

- участь потерпілого, підозрюваних, свідків та інших осіб, обізнаних про 

дорожньо-транспортну подію в процесі огляду з постійним спостеріганням за їх 

поведінкою та психологічним станом; 

- здійснення огляду з обов’язковою участю спеціаліста автотехніка, а за 

наявності трупа – судового медика; 

- огляд повинен здійснюватися не лише в межах наявних слідів 

дорожньо-транспортної події, але і обов’язково – за її межами (за межами 

дорожнього полотна); 

- перевірка цілісності замкового механізму транспортних засобів – 

учасників дорожньо-транспортної події (з метою виявлення ознак зламу); 

- виявлення об’єктів, цілісність яких можливо було порушено внаслідок 

дорожньо-транспортної події; 

- перевірка отриманої інформації з використанням можливостей 

оперативних працівників (за окремим дорученням); 

- фіксація результатів огляду за допомогою відеозапису та фото. 

Крім огляду місця дорожньо-транспортної події, значення набувають і інші 

види огляду, а саме: огляд транспортного засобу, огляд трупа, огляд предметів, 

огляд документів. 

Огляд транспортного засобу є обов’язковою складовою огляду місця 

дорожньо-транспортної події, який дає можливість визначити механізм самої 

події, визначити можливі причини, а також приблизні матеріальні збитки, 

завдані внаслідок завданих ушкоджень. Під час огляду транспортного засобу 

обов’язково необхідно встановити технічний стан механізмів транспортного 

засобу, від яких залежить безпека руху. Огляду підлягають: корпус авто, його 
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ходова частина, механізм рульового управління, стан салону авто тощо. 

Особливо слід звернути увагу на наявність ушкоджень, які отримано не під час 

досліджуваної події, можливість заміни окремих агрегатів, частин кузову, а 

також заміни державних знаків, а також знаків на агрегатах кузову та двигуна. 

Крім того, за наявності державних номерів на транспортному засобі, необхідно 

обов’язково перевірити відповідність таких знаків номеру кузова та двигуна 

авто, що оглядається. Практика свідчить про те, що з метою отримання 

страхової виплати, інсценувальники можуть використовувати автомобілі-

двійники, схожі за моделлю, кольором, навіть роком випуску [див.: 311; 312; 

313]. Також слід звернути увагу на місцезнаходження ушкоджених частин 

транспортного засобу, форму, стан, локалізацію розльоту фрагментів. 

Зафіксувати знайдені в місцях виявлення за допомогою фотозйомки, а також на 

план-схемі з урахуванням взаєморозташування відповідно до знаходження 

транспортного засобу. Саме це створить умови для можливої уявної 

реконструкції дорожньої події. При цьому важливим є виявлення слідів 

взаємодії слідоутворюючого та слідосприймаючого об’єктів, як можуть бути 

визнані в подальшому доказами реального контакту [185, С. 41-42] (а їх 

відсутність навпаки може свідчити про наявність інсценування).  

Задля підвищення якості проведення огляду транспортного засобу 

доцільним є залучення автотехніка (з метою визначення технічного стану 

транспортного засобу та окремих агрегатів; внесення змін до ідентифікаційних 

ознак авто тощо) та криміналіста (з метою вилучення слідів рук, ніг, 

транспортних засобів, взуття, мікрооб’єктів, слідів-речовин тощо, а також 

безперебійне фіксування результатів огляду за допомогою відео- 

фотоапаратури). 

Завданням огляду трупа є ідентифікація особи потерпілого, встановлення 

приблизного часу настання смерті, попереднє визначення причин смерті та 

місця її настання. При цьому слідчий повинен застосовувати наступні тактичні 
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прийоми: детальне описування трупа, фіксація наявних особливих прикмет, 

встановлення особи потерпілого за наявними документами; 

дактилоскопіювання трупа; виявлення та фіксація за допомогою фото та 

відеоапаратури трупних проявів, стану та характеру крові на трупі та у 

навколишньому середовищі; виявлення слабовидимих слідів (які можуть 

вказувати на реальну причину смерті (наприклад, ін’єкцій, ножових поранень 

тощо)); виявлення слідів переміщення або зміни пози трупа (за слідами на 

одязі, плямам крові, у навколишньому середовищі) тощо. При цьому слід 

пам’ятати, що детальний огляд трупа повинен здійснювати судовий медик, 

який обов’язково повинен входити до складу слідчо-оперативної групи. 

Якісно проведений огляд місця дорожньо-транспортної події надасть 

можливість отримати речові докази, розробити найбільш обґрунтовані версії 

щодо факту вчинення та обставин, за яких вчинено злочин, поєднаний з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, а також встановити та затримати 

по гарячих слідах причетних осіб. 

Після проведення огляду місця дорожньо-транспортної події (або поряд з 

цим) задля перевірки існуючої інформації та отримання додаткової, стосовно 

окремих обставин дорожньо-транспортної події та можливості її інсценування, 

доцільним є проведення допитів потерпілих, підозрюваних та свідків. 

Загальним положенням тактики допиту, а також особливостям 

використання тактичних прийомів під час розслідування окремих видів 

злочинів присвятили свої дослідження такі вітчизняні та зарубіжні 

криміналісти: В. П. Бахін, Р. С. Бєлкін, Л. М. Карнєєва, В. С. Комарков 

В. О. Коновалова, А. Р. Ратінов, В. В. Тіщенко, В. М. Цомартов, В. Ю. Шепітько 

та багато інших. 

Дослідженню особливостей тактики проведення допиту під час виявлення 

ознак інсценування, а також в інших конфліктних ситуаціях, присвятили свої 

роботи такі вчені: О. І. Алгазін, Г. М. Мудьюгін, А. А. Саковський, 
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В. В. Семеногов, А. В. Ушенін, В. І. Фадєєв та інші. При цьому слід зазначити, 

що до сьогодні комплексного дослідження психологічних та тактичних 

особливостей допиту осіб, причетних до злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, з урахуванням сучасних умов, не здійснено. 

Для встановлення обставин інсценування дорожньо-транспортної події 

суттєвого значення набувають допити осіб, що володіють відповідною 

інформацією, які проводяться відповідно до статті 224 КПК України. Тактичні 

та психологічні прийоми проведення допитів осіб залежно від їх 

процесуального статусу досить детально досліджено у криміналістичній 

літературі [див., наприклад: 20; 39; 52; 63; 78; 89; 116; 203; 291]. Однак, як 

свідчить аналіз слідчої практики, є відповідні особливості застосування таких 

прийомів відносно осіб, причетних до злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події.  

Так, необхідно зазначити, що означені злочини, на відміну від іншої 

категорії злочинів, а також звичайних ДТП, попередньо ретельно готуються, а 

інсценування дорожньо-транспортної події пов’язано з основним злочином як 

складова способу вчинення або способу приховування наслідків вчинення 

основного злочину. При цьому слід зазначити, що основний злочин внаслідок 

інсценування приховується відкритою обстановкою зі слідами дорожньо-

транспортної події. Означене дає підстави стверджувати, що знайти свідків 

ймовірної дорожньо-транспортної події повинно бути не досить складним 

завданням. Але проблема полягає у тому, що свідчення таких «очевидців» 

можуть бути запланованою злочинцями частиною інсценування. Досить часто 

означені особи вводять слідчого в оману, намагаючись аргументувати свою 

версію розвитку події, тим самим навмисно спотворюючи інформацію. 

Також слід зазначити, що особи, які застосовують інсценування дорожньо-

транспортної події для приховування іншого злочину, обирають місця дороги з 
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меншим інтенсивним рухом, що впливає безпосередньо на наявність очевидців 

дій, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події.  

Особливістю допитів під час розслідування означеної категорії злочинів є 

те, що особи, які допитуються, за зовнішніми ознаками намагаються виглядати 

як потерпілі або свідки (тобто в процесі розслідування може змінюватись їх 

процесуальний статус: в одному кримінальному провадженні одна і та ж сама 

особа може на початку розслідування виступати як потерпілий, так і як 

підозрюваний), тому у дисертації не відокремлюються тактичні прийоми 

допиту залежно від процесуального положення особи у кримінальному 

провадженні.  

Крім загальних завдань, пов’язаних із встановленням обставин дорожньо-

транспортної події, слідчий повинен виявити ознаки вчинення іншого злочину, 

замаскованого шляхом інсценування дорожньо-транспортної події, що є 

специфікою проведення допитів під час розслідування злочинів, пов’язаних з 

інсценування дорожньо-транспортної події. Тому окремим завданням для 

слідчого є налагодження психологічного контакту, який дозволить виявити у 

пам’яті особи, що допитується, сліди, які несуть початкову інформацію про 

надання неправдивих свідчень, метою яких є підтвердити реальність дорожньо-

транспортної події. Це досить нелегко, тому що психічні сліди нестабільні, 

змінливі, фрагментарні, та швидко знищуються (забуваються). 

Крім того, слід зазначити, що в ході проведення допиту означених осіб 

виникають здебільшого конфліктні ситуації, а саме: 

- особа, що допитується, володіє повними та об’єктивними даними щодо 

вчинення злочину, інсценованого під дорожньо-транспортну подію, але 

навмисно приховує їх, не бажаючи їх повідомити слідчому, у зв’язку з тим, що 

означена особа (або особи(а) з її близького оточення) причетні до цих 

злочинних дій; 
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- особа, що допитується, володіє частково інформацією щодо злочину, 

інсценованого під дорожньо-транспортну подію, але навмисно змінює її, 

намагаючись заповнити недостатню інформацію своїми домислами; 

-  особа, що допитується, володіє даними про організацію та вчинення 

злочину, інсценованого під дорожньо-транспортну подію, але у зв’язку з 

наявними фізичними та психічними відхиленнями не в змозі їх передати 

слідчому; 

- особа, що допитується, помилково сприймається слідчим як особа, яка 

намагається ухилитися від надання свідчень. При цьому означена особа дійсно 

не володіє інформацією щодо злочину, інсценованого під дорожньо-

транспортну подію, вона може сприймати дорожньо-транспортну подію як 

дійсну і не усвідомлює наявність інсценування. 

На жаль, у слідчій практиці часто зустрічаються факти, коли допитувані за 

тими або іншими мотивами повідомляють неправдиву інформацію про події, 

що цікавлять слідчого. Розпізнати неправдиву інформацію допомагає аналіз 

безлічі дрібних деталей, які ніхто з допитуваних не може заздалегідь обдумати 

[9, С. 182]. 

Мотивами, які спонукають свідка або потерпілого давати неправдиві 

свідчення щодо злочину, інсценованого під дорожньо-транспортну подію, 

можуть бути наступні: 

1) бажання приховати факт вчинення злочину та видати його за дорожньо-

транспортну подію, у зв’язку з причетністю до вчинення злочину або 

інсценованої дорожньо-транспортної події; 

2) намагання зменшити свою провину; 

3) небажання свідчити проти конкретних осіб (родичів, керівників тощо); 

4) небажання надавати будь-які свідчення через страх за власну безпеку та 

безпеку своїх близьких; 

5) намагання приховати власні неблаговидні поступки; 
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6) намагання отримати винагороду від осіб, причетних до вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; 

7) небажання допомагати слідству взагалі. 

Наданий перелік мотивів не є остаточним, мотиви можуть бути як 

окремими, так і переплетеними залежно від конкретної ситуації. 

Суб'єкт інсценування, природно, допускає можливість викриття, тому 

продумує відповідну аргументацію, подумки формулює відповіді на 

передбачувані питання слідчого. У свідомості суб'єкта інсценування одночасно 

існує дві паралельні події: «одну з них, що дійсно сталася, яку він хоче 

приховати, іншу – вигадану, про яку він, навпаки, має намір розповісти. Йому 

доводиться як би виганяти з пам'яті те, що сталося (а тому і добре 

запам'яталося), і запам'ятати те, чого не було, а лише ним самим придумано (і 

тому пам'ятається важче). Доводиться лавірувати між правдою, яку не можна 

говорити, правдою, яку можна говорити, і брехнею, якою потрібно замінити 

приховану правду» [291, С. 17]. 

Під час допиту особи, яка вчинила злочин з подальшим інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, треба враховувати ту обставину, що вона 

вимушена пов'язувати дійсність з вигадкою, висловлювати напівправду, 

доводити наявність того, чого насправді не було і, навпаки, спростовувати те, 

що було насправді. У такій ситуації неправдиві твердження рано чи пізно 

приходять у протиріччя з тією частиною свідчень, яка правильно віддзеркалює 

дійсність. Коло питань під час допиту зазначеної особи значно вужче. Після 

викладу нею версії про те, що сталося, їй задаються питання, спрямовані на 

усунення протиріч між інформацією, яка знаходиться у розпорядженні слідства, 

і свідченнями, зафіксованими в протоколі допиту, або між окремими 

свідченнями. 
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З урахуванням аналізу матеріалів слідчої практики можливо вважати 

правильною наступну тактику допиту осіб, причетних до злочинів, 

замаскованих інсценуванням дорожньо-транспортної події.  

Після вільної розповіді допитуваного треба з'ясувати його 

місцезнаходження у момент здійснення даної події; характер дій до, в момент і 

після здійснення цієї події; коло осіб, з яким допитуваний міг спілкуватися в 

цей час тощо. Слід поставити питання, що мають відношення до особи 

допитуваного, з'ясувати наявність у нього професійних схильностей і 

здібностей, навичок, умінь, захоплень тощо, які можуть проявитися у способі 

вчинення і приховування злочину. Допитуваному треба запропонувати 

пояснити ті або інші обставини або ознаки інсценування дорожньо-

транспортної події, які вже відомі слідчому, або протиріччя між виявленими 

ознаками інсценування і свідченнями, зафіксованими в протоколі допиту. 

Необхідно з'ясувати інформацію щодо тих, хто може бути причетний до події, 

яка розслідується, або хто міг спостерігати її, або знає що-небудь про неї. 

Залежно від конкретних обставин питання та їх послідовність можуть бути 

різними. 

Ґрунтуючись на точці зору В. В. Дементьєва [73, С. 180-181], можливо 

визначити ознаки надання неправдивих свідчень особами, причетними до 

злочинів, інсценованих під дорожньо-транспортну подію, а саме: наявність 

протиріч між інформацією про обставини дорожньо-транспортної події та 

свідченнями; повідомлення на допитах однією особою різних свідчень за одним 

і тим самим питанням; невизначеність свідчень; детальний збіг обставин у 

свідченнях різних осіб; використання у відповідях слів та фраз, які не 

відповідають рівню розвитку особи, що допитується; за наявності яскравих 

подій, відсутність емоційного стану; намагання створити уяву особи, якій 

можна довіряти; відсутність конкретних відповідей щодо очевидних фактів. 



124 

 

Під час проведення допиту осіб, причетних до злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, доцільно використовувати 

наступні тактичні прийоми:  

- логічного аналізу свідчень (слідчий разом із особою, що допитується, 

аналізує свідчення та ставить уточнюючі запитання);  

- сприйняття точки зору особи, що допитується (слідчий робить вигляд, що 

сприймає версію допитуваного, попутно уточнює свідчення);  

- присікання брехні (раптова зміна настрою з довірливих відносин на 

недовірливі);  

- створення уяви невизначеності (наявність інтриги у питаннях слідчого), 

раптове або послідовне пред’явлення доказів (залежно від особистості 

обирається раптове або послідовне пред’явлення доказів зі спостереженням за 

психологічним настроєм та поведінкою допитуваного);  

- невизначеність мети допиту (розмитість питань слідчого за річними 

темами);  

- зміна темпу допиту (темп змінюється у питаннях, не дослуховуються 

відповіді);  

- використання поліграфа під час допиту (з метою використання цього 

приладу необхідно розробити такі тести, які дозволять діагностувати 

неправдивість свідчень. Водночас допитуваний суб'єкт, сам того не бажаючи, 

демонструє свою злочинну обізнаність про механізм злочину та інсценування. 

Цілком природно, що людина, яка не знає деталей злочину, не може зреагувати 

на особливості його підготовки, вчинення та приховування);  

- використання аудіо- та відеоапаратури (фіксація з подальшим аналізом 

особливостей поведінки). 

Окремим своєрідним прийомом можливо вважати повторюваність допитів 

тих самих осіб. Беручи до уваги, що особа, яка допитується, намагається 

утримати у пам’яті обставини інсценованої дорожньо-транспортної події, 
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визначити власне місце у цій неіснуючій події, можливо припустити 

невідповідність відповідей таких осіб на одні і ті ж запитання. Особливо це 

стосується результатів застосування такого тактичного прийому як деталізація 

обставин дорожньо-транспортної події з подальшим співставленням з 

результатами застосування спеціальних та експертних знань. Додаткову 

орієнтуючу інформацію про психологічний стан особи, причетної до 

інсценування, її поведінку після дорожньо-транспортної події, можливо 

отримати у результаті допитів її близьких, знайомих, сусідів як свідків. 

Під час розслідування окремих категорій злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, у складі організованих злочинних 

груп, задля усунення протиріч у свідченнях осіб, що допитуються, доцільним є 

застосування допиту двох або декількох осіб. Однак така слідча (розшукова) дія 

є результативною лише внаслідок наявної конфліктної ситуації між учасниками 

організованої злочинної групи (яку у разі потреби можливо змоделювати).  

Взагалі під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, суттєвого значення набуває допит свідків 

(очевидців дорожньо-транспортної події, родичів та близьких учасників 

дорожньо-транспортної події; працівників організацій, до яких можуть 

належати авто учасників дорожньо-транспортної події; працівники швидкої 

допомоги). Особливості полягають у обранні моменту та місця такого допиту. 

При цьому виникають наступні ситуації: 

по-перше, коли допит свідків здійснюється безпосередньо на місці 

дорожньо-транспортної події в умовах, максимально наближених до тих, за 

яких було здійснено дорожньо-транспортну подію. У такому випадку в процесі 

допиту можливо встановити ймовірність свідком щось чути, бачити, брати 

безпосередню участь у самій події. Крім того, питання щодо кількісних 

параметрів, які є складовими механізму дорожньо-транспортної події, можливо 

задавати з використанням методу екстремального моделювання. Наприклад, 
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питання про швидкість руху пішоходу, можливо замінити питанням про темп 

руху тощо. Перевірити сприйняття такого руху можливо за допомогою 

секундоміру. Таким чином, можливо отримати приблизний параметр швидкості 

пересування пішоходу, що є важливим для реконструкції механізму дорожньо-

транспортної події. На наш погляд, такий вид допиту є більш інформативним, 

доцільним та дозволяє отримати більш об’єктивну інформацію, хоча 

супроводжується значною кількістю організаційних питань (наприклад, 

забезпечення безпеки свідка, який став очевидцем інсценованої дорожньо-

транспортної події); 

по-друге, коли допит свідків здійснюється за межами місця дорожньо-

транспортної події, тобто через певний час. За таких обставин може бути 

використано метод комп’ютерного моделювання, за допомогою якого може 

бути здійснено реконструкцію фактичних обставин дорожньо-транспортної 

події, очевидцем якої став свідок. Такий вид допиту потребує використання 

спеціальних знань в процесі допиту, а також відповідних умов. 

Взагалі під час допиту свідків задля встановлення обставин інсценованої 

дорожньо-транспортної події необхідно отримати відповіді на наступні 

питання, які можливо об’єднати у такі блоки: за яких обставин спостерігалась 

дорожньо-транспортна подія, якою була поведінка потерпілого від дорожньо-

транспортної події; якою була поведінка інших учасників дорожньо-

транспортної події (можливих учасників інсценування); якою була обстановка в 

момент дорожньо-транспортної події (що слідчий не може встановити в процесі 

огляду дорожньо-транспортної події – характер руху транспортних засобів та 

інших учасників, умови видимості тощо) [195, С. 113-115]. 

Крім того, слід зазначити, що під час проведення допитів свідків (та інших 

учасників дорожньо-транспортної події) доцільним було б залучати 

спеціалістів. Обумовлено це: по-перше, порушенням сформованого свідком 

своєрідного плану спілкування зі слідчим, завдяки появі нової особи; по-друге, 
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як мінімум вирівнює рівень спеціальних знань між можливим 

інсценувальником та слідчим; по-третє, унеможливлює надання технічно 

хибної інформації з боку можливого інсценувальника. Інколи участь 

спеціаліста під час допиту може вплинути на прийняття слідчим рішення про 

призначення окремих видів судових експертиз та інших слідчих (розшукових) 

дій. Досить часто за результатами проведення огляду місця дорожньо-

транспортної події, допитів осіб, причетних до вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, з метою перевірки наявності 

ознак інсценування дорожньо-транспортної події, слідчий приймає рішення про 

доцільність проведення слідчого експерименту. 

Значення застосування експериментального методу досліджено у працях 

Р. С. Бєлкіна, Н. І. Гуковської, М. О. Селіванова, В. В. Сергєєва [26; 248] та 

багатьох інших науковців.  

Саме в процесі проведення слідчого експерименту застосовується метод 

реконструкції, який дозволяє відтворити умови, механізм та інші обставини 

дорожньо-транспортної події, перевірити своєчасність та правильність дій водія 

в момент дорожньо-транспортної події та встановити можливість інсценування 

події в цілому або окремих його складових. Так, Б. Є. Боровський залежно від 

мети проведення слідчого експерименту, визначає наступні види слідчого 

експерименту: 

- слідчий експеримент задля встановлення часу, втраченого транспортним 

засобом на подолання траєкторії відповідної форми або довжини; 

- слідчий експеримент задля встановлення моменту відкриття видимості на 

нерухомі перешкоди з урахуванням складових, які знижають оглядовість; 

- слідчий експеримент, спрямований на встановлення моменту відкриття 

взаємної видимості з урахуванням перешкод, що знижують оглядовість, на 

поворотах дороги і на переломах її поздовжнього профілю;  
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- слідчий експеримент, спрямований на встановлення моменту відкриття 

видимості на пішохода, який пересувається через проїжджу частину і прямує на 

смугу руху через нерухомого (стоїть) об'єкта на проїжджій частині, з-за 

рухомого транспортного засобу [33, С. 28].   

Окремого значення набуває слідчий експеримент в процесі перевірки 

свідчень учасників дорожньо-транспортної події, особливо, якщо саме вони є 

складовою її інсценування. Досить часто учасники дорожньо-транспортної 

події з ознаками інсценування намагаються надати свідчення, які їм вигідні. 

Наприклад, водії зменшують показники швидкості, з якою вони наближались 

до місця події, та навпаки, характеризують непередбаченістю дії пішоходів 

(наприклад, у ситуаціях з наїздом на пішохода). А з позиції пішохода – водій 

їхав з перевищенням швидкості, а він дотримувався вимог Правил дорожнього 

руху. Такі протиріччя неможливо усунути внаслідок допиту двох або декількох 

осіб. Це можливо лише внаслідок отримання часового інтервалу, отриманого 

під час слідчого експерименту з подальшим призначенням автотехнічної 

експертизи. 

Також слід підтримати точку зору А. В. Ушеніна, який пропонує 

використовувати слідчий експеримент задля: 

- перевірки послідовності дій у відповідній ситуації, що можливо досягти 

при деталізації послідовності дій водія під час управління транспортним 

засобом; 

- перевірки тривалості виконання будь-яких дій (визначення реальної 

швидкості реакції водія); 

- перевірки можливості здійснення відповідних дій за фіксований 

проміжок часу; 

- перевірки швидкості виконання будь-яких дій (наприклад, під час 

встановлення швидкості руху автомобілю, пішохода, інших учасників події) 

[275]. 
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Фактично необхідність проведення слідчого експерименту виникає у 

зв’язку з виявленням негативних обставин (див. підрозділ 2.1. дисертації).  

На етапі підготовки до слідчого експерименту слід виокремити, яку саме 

інформацію слідчий намагається отримати, задля чого необхідно 

проаналізувати наявні результати проведення слідчих (розшукових) дій, 

окреслити негативні обставини, які можуть свідчить про наявність ознак 

інсценування; визначити хибність доводів учасників дорожньо-транспортної 

події, окреслити мету та характер допитів; їх послідовність, коло учасників 

(можливих дублерів); здійснити інструктаж, визначити місце, час, у разі 

потреби реконструювати місце дорожньо-транспортної події (необхідно 

максимально наблизити умови до тих, за яких відбувалася подія, наприклад, за 

свідченнями учасників); визначити необхідні для проведення слідчого 

експерименту техніко-криміналістичні засоби; підготувати засоби фіксації 

(відео-, аудіоапаратуру тощо). 

Залежно від участі окремих осіб (учасників) дорожньо-транспортної події, 

утворюються відповідні ситуації. Так, участь підозрюваного в інсценуванні 

дорожньо-транспортної події у слідчому експерименті може психологічно 

вплинути на нього та створити умови для отримання доказової інформації. 

Тому в процесі проведення слідчого експерименту за участю підозрюваного 

необхідно фіксувати за допомогою відеоапаратури його поведінку. Крім того, 

доцільним є спостерігання за змінами його поведінки, міміки, рухів, одним із 

залучених до проведення слідчого експерименту працівником оперативного 

підрозділу (що сприятиме швидкості прийняття відповідних рішень слідчим в 

процесі слідчої (розшукової) дії). Також слід спостерігати також за поведінкою 

інших осіб (свідків, свідків-очевидців, потерпілих). Інколи за результатами 

проведення слідчого експерименту можлива зміна їх процесуального статусу.  

Також слід наголосити на повторюваності однорідних допитів в процесі 

проведення експерименту (особливо, за участю можливих інсценувальників). 
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Окремо слід зосередити свою увагу на завданнях слідчого експерименту 

залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події: 

 - під час розслідування вбивств з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події слідчий експеримент може допомогти: визначити можливість нещасного 

випадку, внаслідок якого міг загинути потерпілий, а також можливість його 

настання без участі третіх осіб; встановити внесення змін до обстановки 

(учасниками або третіми особами), які могли призвести до дорожньо-

транспортної події; встановити механізм дорожньо-транспортної події та 

перевірити його можливість під час внесення змін у технічний стан 

транспортних засобів; визначити можливість залишення виявлених під час 

огляду місця події тих чи інших слідів – відображень механізму дорожньо-

транспортної події тощо; 

- під час розслідування розбійних нападів, пограбувань та крадіжок з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події слідчий експеримент може 

допомогти відповісти на наступні питання: чи могли злочинці взагалі вчинити 

злочин без інсценування дорожньо-транспортної події; чи необхідні були 

спеціальні знання для забезпечення інсценування дорожньо-транспортної події; 

яким чином інсценування дорожньо-транспортної події допомогло злочинцям у 

вчиненні злочину (наприклад, створило умови для доступу до матеріальних 

цінностей тощо); чи міг потерпілий сприяти вчиненню злочину своїми діями 

(загальмувати хід тощо); чи могли бути під час інсценування дорожньо-

транспортної події свідки-очевидці тощо;  

- під час шахрайств з інсценуванням дорожньо-транспортної події слідчий 

експеримент може допомогти відповісти на наступні запитання: чи міг 

потерпілий передбачити дії інших учасників дорожньо-транспортної події; чи 

могли свідки бачити механізм дорожньо-транспортної події у кульмінаційний 

момент; чи порушували учасники дорожньо-транспортної події Правила 
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дорожнього руху; чи міг потерпілий уникнути дорожньо-транспортної події; чи 

можлива участь третіх осіб у забезпеченні інсценування дорожньо-

транспортної події тощо; 

- під час розслідування економічних злочинів з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, наприклад, шляхом підпалу, слідчий експеримент (який 

проводиться вкрай рідко) допоможе встановити дії водія щодо моменту 

виклику рятувальників; або щодо самостійного рятування майна тощо. 

Під час проведення слідчого експерименту за будь-яких обставин 

обов’язково вжиття заходів, спрямованих на забезпечення безпеки учасників. 

У процесі проведення слідчого експерименту в протоколі описується зміст, 

послідовність, повторюваність опитних дій, порядок використання технічних 

засобів та тактичних прийомів, визначається роль спеціаліста та детально 

визначаються отримані результати. При цьому доцільним є використання 

графічного зображення (складання відповідних схем, таблиць, комп’ютерних 

голограмних зображень тощо). 

Результати проведеного дослідження свідчать про необхідність подальших 

криміналістичних досліджень особливостей проведення огляду місця 

дорожньо-транспортної події (та інших видів слідчого огляду); допиту осіб, 

причетних до організації та застосування інсценування дорожньо-транспортної 

події; слідчого експерименту та інших слідчих (розшукових) дій і заходів, у 

межах окремих тактичних операцій та оперативно-тактичних комбінацій. 

 

 

3.2. Тактичні операції, спрямовані на встановлення механізму 

інсценованої дорожньо-транспортної події та викриття інсценувальників  

 

Аналіз матеріалів слідчої практики, результатів інтерв’ювання та 

анкетування слідчих та працівників оперативних підрозділів (див. Додаток Б), а 
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також засобів масової інформації свідчить про те, що більшість слідчих 

(розшукових) дій та заходів здійснюється в умовах конфліктної ситуації, 

спрямованої на постійну протидію не лише виявленню слідів вчинення 

досліджуваної категорії злочинів, але і самого факту їх вчинення. При цьому 

доцільним є застосування не окремих слідчих (розшукових) дій та заходів, а їх 

комплексів в межах відповідних тактичних операцій та оперативно-тактичних 

комбінацій.  

Існують різні точки зору щодо визначення поняття та сутності тактичних 

операцій. Досить часто науковці підмінюють поняття тактичної операції, 

тактичною комбінацією, тобто розуміють під нею комплекс тактичних 

прийомів чи слідчих (розшукових) дій, спрямованих на вирішення відповідного 

завдання розслідування, обумовленого наявною слідчою ситуацією [див., 

наприклад, 23, С. 101]. На наш погляд, більш аргументованою можливо 

вважати точку зору науковців, які вважають, що тактична операція представляє 

собою сукупність слідчих, оперативних та інших дій, залежно від слідчої 

ситуації [див., наприклад, 79, С. 44; 108, С. 67]. 

Однак під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, доцільним можливо вважати застосування не 

лише тактичних операцій, але і оперативно-тактичних комбінацій, які деякі 

науковці називають оперативно-тактичними операціями, поєднуючи в них 

декілька тактичних та оперативних комбінацій у відповідній ситуації [див., 

наприклад, 164].  

Можливо підтримати точку зору Р. С. Бєлкіна, який під оперативно-

тактичною комбінацією розуміє самостійний оперативно-розшуковий 

комплексний захід, який може бути реалізований працівниками оперативних 

підрозділів самостійно, так і в межах тактичних операцій, що плануються 

слідчим на підставі принципів взаємодії [21, С. 222], а також точку зору 

Н. Ю. Пономаренко, яка під оперативно-тактичною комбінацією пропонує 
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розуміти комплекс гласних та негласних оперативно-розшукових заходів, що 

здійснюються суб’єктами оперативно-розшукової діяльності з метою 

виявлення, запобігання та розслідування злочинів залежно від наявної слідчої 

ситуації [212, С. 162]. 

Таким чином, з урахуванням наявних наукових точок зору, а також 

результатів анкетування слідчих та працівників оперативних підрозділів, 

головними ознаками тактичних операцій можливо визначити: взаємозалежність 

та ситуаційну взаємообумовленість їх складових (слідчих (розшукових) дій та 

заходів); обов’язковість проведення із застосуванням спеціальних знань 

створеними слідчо-оперативними групами з наявним чітким керівництвом; 

чіткість поставлених завдань, обумовлених слідчою ситуацією та видом 

злочину завдань; гнучкість алгоритму (або технології) проведення як тактичної 

операції в цілому, так і окремих її складових. 

Стосовно створення технологічної моделі тактичних операцій та 

застосування їх в процесі розслідування злочинів на сьогодні існує багато 

наукових точок зору [див.: 61, С. 200–203; 62, С. 179-180; 289, С. 318-328; 290, 

С. 235-242; 302, С. 245-254; 307, С. 113-115 та ін.]. Однак деякі автори 

називають подібну модель тактичним алгоритмом тактичної операції [див, 

наприклад, 212, С. 84-85]. 

На наш погляд, запропоновані моделі (або алгоритми) носять умовний 

характер, але будь-яка упорядкованість сумісних дій слідчого, працівників 

оперативних підрозділів, експертів, спеціалістів та інших осіб, залучених у хід 

розслідування, може сприяти підвищенню ефективності їх діяльності, 

особливо, якщо це стосується таких складних у розслідуванні злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

З урахуванням викладеного, а також особливостей розслідування злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, можливо уточнити 

існуюче поняття тактичної операції. Тактична операція – це обумовлений 
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наявною слідчою ситуацією комплекс організаційних та тактичних заходів, 

слідчих (розшукових) дій (включаючи негласні слідчі (розшукові) дії) та 

оперативно-тактичних комбінацій, спрямований на вирішення відповідного 

тактичного завдання розслідування, можливостями слідчо-оперативної групи 

[197, С. 198-201]. 

У будь-якому разі тактична операція повинна містити підготовчий, 

робочий та оціночний (завершальний) етапи. 

Підготовчий етап може складатися з наступних елементів: визначення 

мети та завдання тактичної операції; аналізу наявної інформації (бажано 

сумісний з використанням спеціальних знань членів слідчо-оперативної групи); 

додаткового отримання необхідної інформації за допомогою оперативних 

підрозділів або залучення спеціалістів; вирішення організаційних питань, 

спрямованих на організацію взаємодії між учасниками тактичної операції; 

визначення часу, місця та суб’єктів проведення тактичної операції; підготовки 

необхідних техніко-криміналістичних, спеціальних технічних засобів, засобів 

мобільного та радіозв’язку, засобів аудіо- та відеофіксації, транспортних 

засобів; засобів забезпечення безпеки; розподілу обов’язків та інструктажу 

суб’єктів тактичної операції (особливо це стосується визначення осіб, 

відповідальних за прийняття остаточного рішення). 

Якщо говорити про робочий етап тактичної операції, то з урахуванням 

особливостей злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, саме робочий етап поєднує тактичні прийоми та заходи, спрямовані на 

вирішення поставлених завдань та досягнення мети. Слід зазначити, що 

робочий етап характеризується динамічністю. В наслідок постійного отримання 

інформації, повинен змінюватися порядок запланованих (та дещо 

передбачуваних) дій, що обумовлює гнучкість складових тактичної операції. 

На оціночній (завершальній) стадії, головною є не лише фіксація ходу та 

результатів проведення тактичної операції із застосуванням відеоапаратури, 
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графічних відображень, складання протоколів відповідних слідчих 

(розшукових) дій, але й обов’язкове узагальнення, аналіз та оцінка отриманих 

результатів, які можуть мати здебільшого орієнтуюче значення, але здатні 

вплинути на подальший хід розслідування. 

На підставі аналізу матеріалів слідчої практики, результатів анкетування 

співробітників слідчих та оперативних підрозділів, класифікації способів та 

обстановки вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, класифікації слідчих ситуацій та можливих негативних 

обставин, можна визначити доцільність проведення таких тактичних операцій: 

«Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її 

інсценування», «Збір та оцінювання інформації», «Викриття інсценувальника», 

«Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-

транспортної події», «Використання засобів масової інформації». Розглянемо 

деякі тактичні особливості їх проведення. 

Сутність тактичної операції «Реконструкція механізму дорожньо-

транспортної події з розпізнаванням її інсценування» дозволяє слідчим, 

працівникам оперативних підрозділів та експертам реконструювати механізм 

дорожньо-транспортної події в цілому, або його окремих елементів шляхом 

застосування методу моделювання та реконструювання залежно від кількості та 

якості отриманої в ході розслідування інформації. Загальне розуміння 

реконструкції як процесу корінного переустрою, перебудови чого-небудь за 

новими принципами або поновлення втраченого об’єкта за його описом, 

трансформується та пристосовується до вирішення пошуково-інформаційних 

завдань, пов’язаних з поновленням наглядового образу окремих об’єктів, 

предметів або явищ. При цьому слід підкреслити, що в основі реконструкції 

повинні бути фактичні дані, отримані в процесі розслідування, дані про 

сутність предметів, явищ, їх матеріальних ознак, які стають вихідними даними 

для реконструкції [226]. Також слід зазначити, що в процесі реконструкції 
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використовується метод моделювання [138, С. 4], однак, на відміну від 

реконструкції, моделювання не надає точної копії або образу оригіналу, а 

створює дещо подібне.  

Якщо говорити про дослідження дорожньо-транспортної події, то 

важливого значення набуває моделювання суттєвих сторін та елементів 

обстановки дорожньої події і реконструкція її механізму. 

Фізичне моделювання як складова реконструкції може відбиватися під час 

проведення слідчого експерименту та проведення різних видів судових 

експертиз.  

Складовими реконструкції механізму дорожньо-транспортної події є 

апробовані методики встановлення швидкості та напряму руху транспортного 

засобу за характером розсіювання осколків скла, характеру дослідження 

розсіювання осколків скла при зіткненні транспортного засобу з перешкодою; 

встановлення швидкості та напряму руху транспортного засобу за характером 

розсіювання осколків скла; встановлення швидкості та напряму руху 

транспортного засобу за слідами випадіння вантажу; дослідження слідів від 

вантажу, який випав з транспортного засобу; встановлення швидкості та 

напряму руху транспортного засобу за слідами випадіння вантажу; визначення 

можливості зорового сприйняття дорожньої обстановки в умовах дощу, 

моделювання умов видимості в умовах дощу, моделювання умов дощу щодо 

транспортного засобу, який рухається [докладніше див. 226].  

Крім того, в процесі проведення слідчого експерименту можливо 

застосування принципів просторового моделювання. Саме просторове 

моделювання дозволить побудувати схему дорожньо-транспортної події, а 

також відновити процес розвитку дорожньо-транспортної події у просторі та 

часі. В результаті моделювання створюється анімаційний фільм, який 

відтворює одну або декілька версій дорожньо-транспортної події. Саме 

візуальний перегляд версій дозволяє виявити невідповідності між окремими 
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складовими та перевірити їх. Поступово можливо формувати модель, яка не 

буде містити протиріч об’єктивним даним. На наш погляд, мультимедіа 

технології або комп’ютерне моделювання, допомагає комп’ютерній візуалізації 

моделей, які формуються в ході слідчого експерименту. Але застосування 

такого методу, на наш погляд, можливо лише за умови участі спеціаліста у 

галузі комп’ютерних технологій. Саме комп’ютерна модель, що наочно 

представляє динаміку механізму дорожньо-транспортної події, в тому або 

іншому вигляді може бути використана на всіх стадіях проведення слідчого 

експерименту як складової досліджуваної тактичної операції. Графічне 

динамічне комп’ютерне моделювання є досить новим методом фіксації 

доказової інформації та має перспективи розвитку. Важливим є відображення 

динамічних аспектів дорожньо-транспортної події (напряму руху учасників, 

траєкторії руху; швидкості та періоду прискорення або гальмування) [255]. 

Так, достовірно встановити причину та наслідки за наявності зафіксованої 

слідової картини за результатами проведення огляду місця дорожньо-

транспортної події у взаємозв’язку поряд із застосуванням логічного методу, на 

наш погляд, можливо на підставі допитів та слідчого експерименту з 

подальшим відтворенням на підставі побудови фізичної моделі окремих 

складових події, що досліджується. 

Саме під час проведення тактичної операції, спрямованої на 

реконструкцію механізму дорожньо-транспортної події, слідчий може 

вирішити складні діагностичні завдання, які пов’язані з встановленням не 

окремого об’єкта або явища, а їх взаємообумовленої системи. Предметом 

дослідження під час проведення тактичної операції є складові інсценованої 

дорожньо-транспортної події: її механізм, процес сідоутворення; а об’єктом – 

комплекс джерел інформації, яка відображає досліджуєму подію. При цьому 

діагностичність полягає у встановленні або відхиленні відповідної ситуації, 

інтерпретація якої пояснює причину, механізм події в цілому або окремих його 
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елементів. Такі діагностичні завдання називають ситуаційними. Задля 

вирішення таких завдань обов’язкове використання ситуалогічних судових 

експертиз (автотехнічної, транспортно-трасологічної тощо). Саме зазначені 

судові експертизи можуть підтвердити або спростувати припущення про 

причини виникнення змін у обстановці місця події (тобто виникнення 

матеріально-фіксованих слідів); про наявність зв’язку між об’єктом, що 

відображається (слідоутворюючим) та результатом відображення 

(матеріальними слідами) (тобто про причини та наслідки).  

Слід зазначити, що механізм дійсної дорожньо-транспортної події та 

механізм її інсценування – це дві різні події, кожна з яких має власну систему 

зв’язків. Але відповідні частини зазначених подій можуть збігатися, 

нашаровуватися одна на одну (наприклад, використання транспортного засобу 

для вбивства, а також для інсценування дорожньо-транспортної події). 

Інсценувальники змінюють ці зв’язки задля того, щоб утворити уявність 

зовнішніх ознак іншої події. Однак змінюючи зовнішні зв’язки, 

інсценувальники за об’єктивних причин не можуть впливати на внутрішні 

зв’язки (внаслідок, наприклад, вбивства та вбивства з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, однаковий – смерть потерпілого). На наш погляд, саме 

тактична операція «Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події» дає 

можливість встановити внутрішні, незмінні зв’язки, шляхом застосовування 

наступних тактичних прийомів, спрямованих на розпізнавання ознак 

інсценування:  

- співставлення слідової картини, описаної учасниками дорожньо-

транспортної події з об’єктивними обставинами, встановленими внаслідок 

слідчих (розшукових) дій та інших заходів; співставлення такої слідової 

картини з реальною обстановкою дорожньо-транспортної події;  
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- встановлення наявності негативних обставин, які свідчать про внесені 

зміни до обстановки дорожньо-транспортної події; невідповідність наявних 

негативних обставин свідченням учасників дорожньо-транспортної події;  

- виявлення обставин, які явно або побічно вказують на можливість 

інсценування дорожньо-транспортної події з метою вчинення окремого виду 

злочину (наприклад, вбивства, шахрайства тощо).  

З метою окреслення кола необхідної інформації щодо обставин вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, її 

систематизації за різними підставами доцільним вважати застосування 

тактичної операції «Збір та оцінювання інформації». 

Джерелами одержання інформації щодо злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, можна вважати: 

- осіб, які володіють інформацією щодо злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події (як учасники цієї події, свідки, 

свідки-очевидці, інсценувальники; журналісти – розслідувачі та ін.); 

- осіб, які можуть володіти подібною інформацією, але за відповідних 

причин вони не бажають її надавати (турбуються за власну безпеку або безпеку 

своїх близьких тощо); 

- відеоматеріали з камер відеоспостереження (з відеореєстраторів, що 

знаходяться в автомобілях, з вуличних камер відеоспостереження, результати 

зйомки на мобільний телефон очевидцями тощо); 

- соціальні мережі, Інтернет-форуми тощо; 

- слідчі (розшукові) дії, включаючи негласні слідчі (розшукові) дії; а також 

оперативно-розшукові заходи (якщо інформацію про підготовку (або вчинення) 

злочину було отримано до внесення інформації до ЄРДР); 

- документи (наприклад, ті, які було знищено в наслідок інсценування 

дорожньо-транспортної події тощо). 
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Зазначена тактична операція полягає у проведенні наступних слідчих 

(розшукових) дій та заходів: одночасні та різночасні обшуки за місцями 

мешкання та роботи учасників дорожньо-транспортної події з ознаками 

інсценування; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж 

(стаття 263 КПК України) (задля отримання інформації щодо перемовин між 

учасниками інсценування на етапі підготовки та вчинення злочинів, пов’язаних 

з інсценуванням дорожньо-транспортної події), зняття інформації з 

електронних інформаційних систем (стаття 264 КПК України) (задля отримання 

інформації щодо інформації, яка міститься у відповідних соціальних мережах); 

обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи 

(стаття 267 КПК України) (задля документування злочинних дій, наприклад, 

організатора вбивства на замовлення шляхом інсценування дорожньо-

транспортної події); спостереження за особою, річчю або місцем (стаття 269 

КПК України) (задля встановлення всіх співучасників вчинення злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, а також їх викриття); 

контроль за вчиненням злочину шляхом спеціального слідчого експерименту 

або імітування обстановки злочину (стаття 271 КПК України); негласне 

отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження (стаття 274 КПК 

України) (задля перевірки інформації щодо причетності до участі в 

інсценуванні дорожньо-транспортної події). 

Зазначена тактична операція також спрямовується на можливість 

отримання інформації, яку злочинці (інсценувальники) намагаються знищити, 

приховати, маскувати або фальсифікувати на етапі підготовки, вчинення або 

приховування вчинення злочинів. Фактично це цілеспрямовані злочинні дії, 

спрямовані на протидію діяльності правоохоронних органів. Також мета 

злочинців може полягати також у наданні хибної інформації, завдяки якій 

слідство втрачає час та можливість попередити інші злочини, а також 

встановити осіб, причетних до вчиненого злочину. 
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При цьому обов’язковими умовами ефективності проведення тактичної 

операції можливо вважати: оперативність одержання доступу до необхідної 

інформації; використання інших наукових знань; забезпечення неможливості 

витоку інформації, а також таємниці слідства; перевірка зібраних даних на 

предмет достовірності, вірогідності та надійності; використання паралельних 

джерел отримання інформації задля перевірки; систематизація отриманих 

фактів і відомостей за об’єктом, процесом або явищем [див., наприклад, 103, 

С. 50]. 

Тактична операція «Збір та оцінювання інформації» поєднує наступні дії: 

побудову уявної моделі внаслідок аналізу та оцінки наявної ситуації 

розслідування; висунення обґрунтованої версії та обумовленої нею програми 

розслідування; виявлення негативних обставин, а також ознак інсценування; 

визначення завдань, які підлягають виконанню, послідовності їхнього 

виконання, побудови моделей дій, які є засобами виконання завдань; 

окреслення кола необхідних для виконання наміченої програми осіб та засобів 

(кадрове, техніко-криміналістичне та інше забезпечення); реалізація наміченої 

програми; оцінка ходу й результатів реалізації програми й прийняття на цій 

основі відповідних процесуальних та криміналістичних рішень [103, С. 66]. 

Тактична операція «Викриття інсценувальника» полягає у 

використанні слідчих (розшукових) дій, спрямованих на викриття 

інсценувальника: за даними, отриманими внаслідок проведення окремих видів 

огляду (огляду місця дорожньо-транспортної події, огляду транспортного 

засобу, огляду трупа), тобто за результатами дослідження матеріально-

фіксованих слідів; за результатами перевірки інформації, отриманої внаслідок 

застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності; за результатами 

криміналістичного аналізу способу та обстановки вчинення злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявними 
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негативними обставинами, які можуть свідчити про можливість інсценування 

дорожньо-транспортної події.   

Окремо слід зазначити, що викриття інсценувальника можливо шляхом 

застосування відповідних тактичних прийомів з метою розпізнавання 

інсценування дорожньо-транспортної події в процесі проведення різних видів 

допиту. Особливо якщо йдеться про допити членів організованих злочинних 

груп, їх організаторів, які можуть надавати хибні свідчення. До таких 

тактичних прийомів можливо віднести наступні: 

- деталізацію свідчень співучасників щодо обставин, пов'язаних із 

інсценованою дорожньо-транспортною подією; 

- під час виникнення протиріч у свідченнях негайний виклик на допит осіб, 

на яких вказала особа, яка допитується; з метою проведення допиту двох або 

декількох осіб; 

- пропозицію допитуваному, дати докладні свідчення як про день, коли 

відбулася дорожньо-транспортна подія, так і про дні, що передували або 

відбулися за нею. Якщо свідчення хибні, найчастіше свідчення про дні, 

непов'язані з дорожньо-транспортною подією, виявляються менш докладними й 

визначеними; 

- проведення серії повторних допитів осіб, за тих самих обставин. При 

цьому доцільно змінювати послідовність з'ясування обставин, що може 

викликати протиріччя у свідченнях особи, яка повідомляє неправду [87, С. 151-

152]. 

При цьому спонукати наданню правдивих свідчень можуть наступні 

тактичні прийоми: 

- обрання щодо членів злочинної групи, які брали участь у вчиненні 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, різних 

запобіжних заходів (у разі потреби з оповіщенням окремих членів про це); 
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- компрометація організатора в очах інших членів організованої злочинної 

групи, заснована на повідомленні фактів щодо визнання використання 

інсценування дорожньо-транспортної події задля вчинення окремої категорії 

злочинів, що може бути негативно оцінено іншими. Використовуючи отримані 

відомості, слідчий повинен прагнути довести провину організатора, щоб 

одержати й від нього правдиві свідчення про всю злочинну діяльність групи 

[38, С. 115]; 

- оголошення свідчень іншого учасника злочинної групи, враховуючи 

характер взаємовідносин між учасниками групи, наявність конфліктної ситуації 

[231, С. 142-143; 95, С. 112-113]. 

- використання особливостей особистісних якостей учасників 

організованої злочинної групи (при цьому слідчий має право впливати тільки 

на позицію особи, яка володіє необхідною для слідчого інформацією, що 

повинно виключати можливість самообмови або обмови) [258, С. 110]. 

Значні труднощі можуть виникнути під час допиту організатора злочинної 

групи, який має досвід поведінки на допитах, володіє певною мірою тактикою 

протидії слідчому. Аморальність таких осіб, ураженість соціально-позитивних 

зв'язків, прихильність до субкультури злочинного світу, завищений рівень 

домагань, зухвалість, агресивність – усе це вимагає особливої тактики 

взаємодії. 

Зазвичай особи, які є організаторами злочинних груп, ретельно 

продумують свої неправдиві свідчення, хибні алібі, готовлять лжесвідків, 

знищують докази, прагнуть опорочити діяльність слідчого, здійснюють на 

нього тиск. При цьому узгоджується тактика паралельного впливу. Загострення 

відносин із боку одного допитуваного може використовуватися як підгрунтя 

для встановлення психологічного контакта з іншим допитуваним. Можлива 

зухвала, брутальна поведінка організатора під час допиту вимагає витримки, 

холоднокровності, емоційної стійкості слідчого. Терплячість, об'єктивність, 
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незлостивість – найважливіші передумови ефективності допиту [9, С. 255]. 

Під час допиту організатора злочинної групи рекомендується 

використовувати такі тактичні прийоми: «допущення легенди»; базована на 

рефлексії перевірка слідчим можливих хибних пояснень із метою їх 

спростування; пред'явлення доказів у їх наростаючому значенні; формування в 

допитуваного переконання про наявність у слідчого доказів, що викривають 

його у неправді; створення в допитуваного перебільшеного уявлення про обсяг 

і значення доказів і ін. [87, С. 152-153]. Загальні особливості проведення допиту 

визначено у підрозділі 3.1. дисертації. Інколи складовою тактичної операції 

«Викриття інсценувальника» може бути наступна тактична операція. 

З метою документування злочинної діяльності, пов’язаної з інсценуванням 

дорожньо-транспортних подій, на стадії підготовки, або при її систематичному 

здійсненні, можливо застосування тактичної операції «Контроль за 

вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події». При цьому слід зазначити, що найбільш характерним в межах зазначеної 

тактичної операції є використання окремих форм контролю за вчиненням 

злочину, таких як спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки 

злочину (стаття 271 КПК України). Застосовується подібна тактична операція 

під час розслідування вбивств, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події, а також шахрайств з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події у ситуаціях, коли наявна інформація про підготовку до вчинення 

зазначеної категорії злочинів, про осіб, які планують його вчинити. Джерелом 

отримання інформації може бути один із співучасників або потерпілий.  

Так, співучасник може виступати як виконавець вчинення вбивства 

шляхом інсценування дорожньо-транспортної події та може бути використаний 

слідчим та працівниками оперативних підрозділів задля документування 

злочинної діяльності замовника.  
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Якщо потерпілий є джерелом отримання подібної інформації, то слідчий 

не володіє інформацією щодо виконавця вчинення злочину. При цьому 

можливо застосування комплексу оперативно-розшукових заходів, 

спрямованих на використання працівника оперативного підрозділу як 

виконавця вчинення злочину. 

Якщо говорити про застосування подібної тактичної операції під час 

документування шахрайства з інсценуванням дорожньо-транспортної події, то 

слід зазначити, що можливість та ефективність підвищується залежно від 

моменту отримання інформації про вчинений злочин. Частіше тактична 

операція «Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події» застосовується задля документування моменту 

передачі грошей на етапі вимагання, підґрунтям для якого було вчинене раніше 

шахрайство шляхом інсценування дорожньо-транспортної події 

(«автопідстава»). Доволі рідко подібна операція може застосовуватися як 

наслідок тривалого документування злочинної діяльності можливостями 

оперативних підрозділів.  

Складовими тактичної операції, крім форм контролю за вчиненням 

злочину (спеціального слідчого експерименту та імітування обстановки 

злочину), є затримання злочинців на місці вчинення злочину, аудіо- та 

відеоконтроль особи (стаття 260 КПК України); спостереження за особою, 

річчю або місцем (стаття 269 КПК України); аудіо-, відеоконтроль місця (стаття 

270 КПК України), у разі потреби – зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж (стаття 263 КПК України) [54]. 

Завданнями тактичної операції «Контроль за вчиненням злочину, 

пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події», виходячи з мети її 

проведення, на наш погляд, є: встановлення реальності намірів особи 

(замовника (або виконавця); інсценувальника-шахрая) щодо вчинення злочину 

шляхом інсценування дорожньо-транспортної події: спостереження за її 
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поведінкою, закрема за прийняттям ним певних рішень; встановлення 

кінцевого результату поведінки особи щодо реалізації злочинних намірів; 

встановлення невідомої особи (осіб), злочинних зв’язків, співучасників. У 

цьому випадку відзначмо, що в статті КПК йдеться про певну особу, але вона 

не завжди відома; недопущення злочинних наслідків, припинення злочинної 

діяльності: можливих злочинних реакцій обох сторін; припинення злочинної 

діяльності щодо інших злочинів, якщо йдеться про злочинну організацію, 

організовану злочинну групу тощо; перевірка фактів здійснення впливу 

(психічного, фізичного) на конкретну особу з боку інших осіб, з подальшим їх 

встановленням; отримання і фіксація відповідної доказової інформації.  

Обов’язковою, на наш погляд, є необхідність складання письмового плану, 

із визначенням наступних обставин: а) місце і час проведення (місце може бути 

підготовлене за ініціативою слідчого або працівника оперативного підрозділу, а 

може бути визначено за умовою злочинця); б) основні завдання (наприклад, 

зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж задля фіксації 

процесу спілкування за допомогою мобільного телефона або через Інтернет); 

в) кількість учасників та їх розташування (з огляду на необхідність 

забезпечення безпеки всіх учасників); г) сутність дій, їх послідовність і роль 

учасників (при цьому, на наш погляд, необхідно визначити тільки вузлові 

моменти й врахувати можливі зміни в обстановці проведення заходу); 

д) вирішити питання про засоби зв’язку між учасниками тактичної операції; 

е) зазделегідь вивчити місце здійснення операції, щоб краще орієнтуватися у 

навколишньому середовищі під час його проведення. 

Під час проведення тактичної операції слід памятати, що її загальною 

метою є попередження, припинення злочину, повязаного з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події. 

Здійснюючи «Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події», слідчі й оперативні працівники 
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повинні обов’язково дотримуватися таких вимог: не провокувати особу до 

вчинення протиправних дій; не ставити особу в умови, які ускладнюють 

задоволення його потреб законним способом; не принижувати честь і гідність 

осіб, які беруть участь у тактичній операції, й оточуючих; не створювати 

небезпеку для здоров’я осіб. 

Окреме місце займають: прийоми маскування самого факту присутності 

осіб, які проводять (беруть участь) тактичну операцію «Контроль за вчиненням 

злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події» в місцях її 

здійснення. У вихідній інформації тут основне місце займають: характеристика 

умов проведення дій; обізнаність осіб, які перевіряються та розробляються, про 

існування прийомів спостереження; дані про об’єкти спостереження, їхні 

наміри, зв’язки, використання особистого, службового транспорту, звичних або 

можливих нових маршрутах пересування; тактичні прийоми використання 

технічних та імітаційних засобів (щодо способів отримання оперативно-

розшукової інформації; конкретних оперативно-розшукових ситуацій; тактико-

технічних властивостей і можливостей технічних засобів): зашифрування мети 

застосування технічних засобів; комбінування застосовуваних засобів; 

маневрування засобами; резервування (дублювання), комплексного 

використання різних видів технічних засобів з метою більш ефективного та 

якісного документування тощо. 

Під час проведення тактичної операції «Контроль за вчиненням злочину, 

пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події» слідчий, прокурор і 

працівники оперативних підрозділів використовують: технічні засоби; засоби 

забезпечення (засоби маскування – матеріальні джерела для зміни зовнішнього 

вигляду суб’єктів, їхніх дій, апаратури, обладнання, приміщень і транспорту; 

засоби забезпечення конспірації, які можуть вільно використовуватися; 

попередньо ідентифіковані (помічені) засоби – засоби, які повинні виконувати 

функцію певних матеріальних об’єктів або юридичних утворень (підприємств, 
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установ, організацій), пов’язаних із вчиненням злочину. Ці засоби можуть бути 

спеціально виготовленими (створеними) або справжніми. Попередньо 

ідентифіковані (помічені) засоби, використовуються в процесі доведення у 

вигляді первинних матеріальних об’єктів, пов’язаних із вчиненням злочину; 

комп’ютерні та інші бази даних, зокрема автоматизовані інформаційні системи 

оперативних та інших підрозділів правоохоронних органів, органів виконавчої 

влади та місцевого самоврядування; комп’ютерні програми [65, С. 156-157]. 

Окремо слід наголосити на обовязковій фіксації усього ходу тактичної 

операції «Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події» за допомогою відеоапаратури та згідно з 

вимогами КПК України. 

Тактична операція «Використання засобів масової інформації» полягає 

у налагодженні тісної співпраці правоохоронних органів із засобами масової 

інформації, яка повинна бути спрямована на: 

- виявлення актів криміногенного впливу засобів масової інформації з 

обґрунтованою оцінкою їх соціальних наслідків (йдеться про можливість 

використання злочинцями засобів масової інформації задля відслідковування 

потенційних потерпілих за допомогою соціальних мереж, а також як засіб 

спілкування між собою); 

- вироблення контрзаходів, адекватних соціальній небезпеці 

криміногенних інформаційних впливів (наприклад, сповіщення населення про 

можливі схеми вчинення «автопідстав»); 

- здійснення з використанням засобів масової інформації превентивних 

інформаційних впливів на організовані злочинні групи та на окремих злочинців 

(своєрідне інформування щодо обізнаності правоохоронних органів про окремі 

напрями злочинної діяльності тощо). 

В цілому  використання засобів масової інформації можливе у наступних 

напрямах: задля для інформаційно-аналітичного забезпечення оперативно-
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розшукової та слідчої діяльності (як джерело отримання інформації щодо 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події з 

використанням сучасних технологій системного аналізу кримінальної 

інформації та інформації «на замовлення»); задля організації 

активних інформаційно-психологічних впливів на злочинні групи, їх 

організаторів і окремих членів; задля забезпечення загального психологічного 

та ідеологічного стану підвищення авторитету правоохоронних органів у 

суспільстві.  

Окремо слід наголосити на постійному моніторингу інформаційного 

простору, зокрема в мережі Інтернет шляхом зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж, а також зняття інформації з електронних 

інформаційних систем. Згідно з частини 1. статті 246 КПК України методи 

проведення, зокрема означених негласних слідчих (розшукових) дій, не 

підлягають розголошенню у зв’язку з необхідністю забезпечення збереження 

державної таємниці згідно з вимогами Закону України «Про державну 

таємницю» [218]. 

Інші особливості взаємодії слідчих та оперативних підрозділів із засобами 

масової інформації, які є підґрунтям для проведення тактичної операції «Засоби 

масової інформації» досліджено у підрозділі 2.2. дисертації. 

Таким чином, на підставі результатів анкетування працівників слідчих та 

працівників оперативних підрозділів (див. Додаток Б) можна визначити 

загальні умови ефективного застосування розглянутих тактичних операцій: 

забезпечення захисту потерпілим, свідкам та інших суб’єктам кримінального 

провадження; підвищення рівня професійної підготовки слідчих та працівників 

оперативних підрозділів; налагодження тісної взаємодії як між слідчими, 

працівниками оперативних підрозділів, експертами, так і з засобами масової 

інформації; наявність професійно підготовленого особового складу 

оперативних підрозділів; керівництво досвідченими фахівцями (з досвідом 
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роботи у оперативних та слідчих підрозділах); гідне матеріально-технічне 

забезпечення; наявність якісних конфіденційних джерел отримання інформації 

та можливість їх гідного фінансування; взаємодовіра та взаємоповага між 

правоохоронними органами та населенням; спеціалізація окремих слідчих на 

розслідуванні злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події. 

 

 

3.3. Особливості використання спеціальних знань 

 

Як свідчить аналіз слідчої практики, під час розслідування злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, доцільним є 

застосування окремих видів інженерно-транспортних експертиз: автотехнічної, 

транспортно-трасологічної, експертизи стану доріг і дорожніх умов у місцях 

ДТП; пожежно-технічної експертизи, електротехнічної експертизи; у разі 

потреби – експертизи телекомунікаційних систем та засобів).  

Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 «Про 

затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань 

підготовки та призначення судових експертиз» визначено загальні завдання та 

орієнтований перелік питань під час призначення подібних експертиз. З 

урахуванням цього, можливо зосередити увагу на окремих особливостях 

застосування окреслених судових експертиз під час розслідування окремої 

категорії злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

Так, завдяки автотехнічній експертизі, яка відноситься до виду 

інженерно-транспортних експертиз, можливо вирішити наступні завдання 

[219]:  
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- встановлення несправностей транспортних засобів, які загрожували 

безпеці руху, причин їх утворення та часу виникнення (до дорожньо-

транспортної пригоди, внаслідок неї або після неї). При цьому експерт може 

визначити: механізм, вузол або агрегат, які містять несправності; причини 

виникнення подібних несправностей, час їх виникнення, можливість виявлення 

за зовнішніми ознаками, а також можливість втручання зовні (з боку сторонніх 

осіб, якщо наявні такі ознаки, то можливість внесення таких змін без 

професійних навичок та у звичайних умовах); технічну можливість водія 

запобігти дорожньо-транспортній події за наявності виявленої несправності;  

- встановлення механізму дорожньо-транспортної події та її елементів 

(швидкості руху транспортних засобів за слідами гальмування), траєкторії руху, 

відстані руху за певні проміжки часу та інших просторово-динамічних 

характеристик події. При цьому доцільно визначити: швидкість транспортних 

засобів у різні етапи дорожньо-транспортної події (у разі потреби); 

максимальну швидкість та можливість її перевищення (причини її 

перевищення); відстані між транспортними засобами після дорожньо-

транспортної події; можливість різкого збільшення швидкості та можливе місце 

початку збільшення; відстані між попутними транспортними засобами перед 

початком обгону; співрозмірність гальмового шляху та зупинного шляху за 

умовами швидкості руху транспортного засобу у відповідній дорожній 

обстановці;  

- встановлення відповідності дій водіїв учасників дорожньо-транспортної 

події у відповідній дорожній ситуації, а також технічної можливості запобігти 

пригоді; встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями водія та 

дорожньо-транспортною подією; встановлення моменту виникнення небезпеки 

для руху та учасників дорожньо-транспортної події. При цьому доцільно 

встановити: відповідність дій водія умовам Правил дорожнього руху; 

можливість запобігти наїзду на пішохода, або транспортний засіб за умовами їх 
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поведінки; а також можливість дій водія (самотужки або за допомогою інших 

осіб) з технічної точки зору сприяти створенню аварійної ситуації та дорожньо-

транспортній події [194, С. 141-142]. 

Як будь-яка судова експертиза, автотехнічна містить три етапи: 

підготовчий, основний (дослідницький) та завершальний. Підготовчий полягає 

у: прийнятті рішення про проведення автотехнічної експертизи; визначенні 

предмету експертизи, формулювання питань для вирішення; збиранні 

необхідних вихідних даних; визначенні місця та часу її проведення; визначенні 

експерта-автотехніка. Особливу увагу слідчий повинен приділяти чіткості та 

необхідності поставлених питань. Крім того, слідчий зобов’язаний підготовити 

необхідні для дослідження об’єкти, а також забезпечити їх зберігання (тобто 

віддавати транспортні засоби, що були учасниками дорожньо-транспортної 

події, до проведення автотехнічної експертизи не допустимо). Також слід 

зазначити, що зазначені об’єкти, які необхідно надати для проведення 

автотехнічної експертизи, можливо класифікувати на три групи: дані про 

дорожньо-транспортну подію (за результатами огляду місця дорожньо-

транспортної події (тобто ті, що носять об’єктивний характер) та інших слідчих 

(розшукових) дій (наприклад, результати допиту учасників дорожньо-

транспортної події, які можуть носити суб’єктивний характер та потребують 

обов’язкової перевірки)); дані довідкового характеру (тактико-технічні 

характеристики авто, доріг тощо);  розрахунково-аналітичні дані, отримані в 

результаті застосування спеціальних знань під час проведення окремих слідчих 

(розшукових) дій (огляду місця дорожньо-транспортної події, слідчого 

експерименту тощо). Недоліки, допущені в процесі огляду місця дорожньо-

транспортної події можуть негативно вплинути на результати експертного 

дослідження, у зв’язку з чим доцільним було б до огляду місця дорожньо-

транспортної події залучати експерта-автотехніка, який у подальшому буде 

проводити автотехнічну експертизу. Обстановка дорожньо-транспортної події 
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містить значну кількість об’єктів, які під впливом об’єктивних та суб’єктивних 

чинників можуть змінюватись. Окремо слід зазначити, що слідчий повинен 

оцінювати необхідність та можливість застосування відповідної методики під 

час проведення автотехнічної експертизи. Таким чином, доцільним є 

підвищення професійного рівня слідчих з метою ознайомлення їх з існуючими 

методиками оцінки окремих технічних показників під час проведення 

автотехнічної експертизи. У свою чергу експерти-автотехніки повинні володіти 

інформацією про процеси, які відбуваються у сфері автомобільної техніки 

(наприклад, що стосується розробки нових конструкцій транспортних засобів, 

автомобільних двигунів тощо). В основній (дослідницькій) частині експерт-

автотехнік повинен описати, проаналізувати здійснені експерименти, методики, 

які він застосовував в процесі дослідження, на підставі чого він зміг дійти 

висновку, наприклад, про справність транспортного засобу та його окремих 

вузлів (агрегатів тощо), наявні відхиленні від норма, а також про наявний 

причинно-наслідковий зв'язок між технічним станом транспортного засобу та 

наслідками дорожньо-транспртної події. На завершальному етапі дослідження 

експерт-автотехнік формулює висновки, які повинні відповідати за формою 

оформлення вимогам КПК України, а за своєю суттю надавати відповіді на 

поставлені запитання. Означені висновки повинні бути чіткими, мотивованими, 

а також доступними для сприйняття усіма учасниками кримінального процесу. 

Особливого значення набуває оціночна діяльність висновків автотехнічної 

експертизи слідчим, тому що експерт не може прямо констатувати наявність 

ознак інсценування дорожньо-транспортної події, подібні висновки може 

зробити слідчий, враховуючи інші наявні матеріали (результати проведення 

інших слідчих (розшукових) дій, заходів та експертних досліджень). 

За допомогою транспортно-трасологічної експертизи можливо вирішити 

наступні завдання:  
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- ідентифікування за слідами, які залишені транспортними засобами з 

установленням моделі (або типу);  

- визначення взаєморозташування транспортних засобів, пішоходів у 

кульмінаційний момент дорожньо-транспортної події, 

- встановлення місця зіткнення транспортного засобу з перешкодою (або 

пішоходом) та пов’язаного з цим механізму утворення слідів на об’єктах 

зіткнення (удар, ковзання тощо); 

- взаємне розташування транспортних засобів відносно проїжджої частини 

на момент зіткнення із визначенням напряму відносно слідосприймаючої 

поверхні. 

Слід зазначити, що здебільшого транспортно-трасологічна експертиза є 

комплексною і призначається поряд з такими експертизами: судово-медичною 

експертизою, експертизою стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП; 

пожежно-технічною експертизою, електротехнічною експертизою та окремими 

криміналістичними експертизами (слідів рук; слідів ніг людини та взуття; 

замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів); цілого за 

частинами; рельєфних знаків; механічних пошкоджень одягу; нашарувань на 

одязі (взутті); слідів транспортних засобів; матеріалів, речовин та виробів 

(волокон і волокнистих матеріалів, лакофарбових матеріалів і покриття; 

нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; ґрунтів; металів і сплавів; 

полімерних матеріалів; скла, кераміки). 

Окремо слід зосередити увагу на судово-медичні експертизи. Судовий 

медик обов’язково бере участь під час проведення огляду місця дорожньо-

транспортної події лише у випадках, коли наявною є дорожньо-транспортна 

подія зі смертельним наслідком, але в інших випадках, коли завдано тяжкі 

тілесні ушкодження його участь є необов’язковою. Свій висновок про характер 

та механізм утворення тяжких тілесних ушкоджень він робить на підставі 

результатів освідування, а також за наданими матеріалами історії хвороби, що 
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може негативно вплинути на об’єктивність та достовірність висновків судово-

медичної експертизи. 

На підставі існуючих в науці точок зору можливо запропонувати наступні 

питання, які можуть бути вирішені внаслідок судово-медичної експертизи: 

загальні питання (розташування виявлених слідів та ушкоджень на тілі та одязі 

учасників дорожньо-транспортної події; давність наявних ушкоджень 

(прижиттєве або посмертне отримання); механізм їх утворення (внаслідок, 

наприклад, удару тощо); одночасність або різночасність отримання; місце 

розташування травмуючої сили та напрямок дії; здатність отримати тілесні 

ушкодження за власною участю; причина смерті; ступінь тяжкості отриманих 

ушкоджень; наявність алкогольного сп’яніння); питання, які мають відношення 

безпосередньо до встановлення наявності автомобільної травми та її виду 

(отримана травма є наслідком зіткнення авто у русі з вертикально 

розташованою людиною; наявність ознак переїзду тіла людини колесом авто; 

наявність ознак випадіння з авто, яке рухалося; наявні сліди здавлювання тіла 

між частинами авто та іншими предметами; наявність комбінованої атипованої 

травми тощо) [213, С. 181-188]. 

Саме судово-медична експертиза трупа і живих осіб дозволяє встановити: 

наявність, розташування, час, послідовність, характер, ступінь тяжкості і 

механізм утворення тілесних ушкоджень; істинне положення тіла трупа 

(людини) у момент дорожньо-транспортної події (його позу, частину тіла, куди 

було завдано первинний удар, диференціювання тілесних ушкоджень, що 

виникли від удару транспортного засобу і від ковзання тіла по проїжджій 

частині); стан людини (як водія, так і потерпілого) у момент дорожньо-

транспортної події (наприклад, наявність сп'яніння, фізичних недоліків); 

розташування і взаєморозташування тих осіб, що знаходилися у салоні 

транспортного засобу у момент аварії; можливість спричинення ушкоджень в 

той період і за тих обставин, які вказує водій (чи потерпілий).  
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Окремо слід виділити особливості судово-медичної експертизи речовин 

доказів, яка дозволяє встановити: наявність слідів біологічного походження 

(крові, волосся, виділень потерпілого) на одязі учасників дорожньо-

транспортної події, на транспортному засобі та інших предметах; групову 

(зокрема статеву) і індивідуальну приналежність слідів біологічного 

походження; факт контактної взаємодії учасників дорожньо-транспортної події, 

їх транспортних засобів під час цієї події. Ефективність зазначеного різновиду 

судово-медичної експертизи залежить від якості огляду місця дорожньо-

транспортної події, в процесі якого повинні застосовуватися тактичні прийоми, 

спрямовані та виявлення, фіксацію та вилучення слідів біологічного 

походження. 

Стосовно експертизи стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП слід 

зазначити, що її основним завданням є визначення відповідності техніко-

експлуатаційних, геометричних та технічних показників автомобільних доріг 

нормативно-технічним вимогам, а також визначення відповідності робіт з 

організації дорожнього руху вимогам безпеки руху. З урахуванням 

особливостей злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, доцільним є вирішення наступних питань: визначення відповідності 

техніко-експлуатаційних показників дороги, ремонтних робіт, особливостей 

експлуатації та утримання доріг вимогам безпеки дорожнього руху; наявність 

причинно-наслідкового взаємозв’язку між невідповідністю відповідних умов 

дороги та наслідками дорожньо-транспортної події; час та особливості наявних 

ушкоджень дорожнього полотна та можливість їх умисного ушкодження тощо. 

Задля приховування наслідків вчинення економічних злочинів, злочинці 

можуть застосовувати інсценування дорожньо-транспортної події внаслідок 

чого може бути займання транспортного засобу. З метою встановлення причин, 

умов, часу виникнення та шляхів розповсюдження пожежі, обставин, які 

сприяли цьому, визначення відповідності технічного стану транспортного 
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засобу та можливості самозаймання, а також оцінювання завданої матеріальної 

шкоди, можливо проведення пожежно-технічної експертизи. Саме цей вид 

експертизи дає можливість встановити можливість виникнення пожежі за 

участю третіх осіб, з використанням допоміжних паливно-мастильних 

матеріалів, визначення епіцентру та механізму займання, а також предмети та 

обсяг документів, які було знищено тощо. 

Окремо слід наголосити на можливостях електротехнічної експертизи, 

об’єктами якої може бути електрообладнання транспортних засобів, фрагменти 

електропроводів і кабелів тощо. Саме зазначений вид судової експертизи 

дозволяє визначити технічні характеристики електрообладнання, наявність 

несанкціонованого втручання до електромережі з умисним ушкодженням 

важливих складових; встановити причинно-наслідковий зв'язок між подібними 

ушкодженнями та наслідками дорожньо-транспортної події. 

Крім зазначених видів судових експертиз, можливе застосування 

комплексу криміналістичних експертиз. 

Так, задля ідентифікації особи за слідами рук, залишених на місці 

дорожньо-транспортної події, може бути призначено експертизу слідів рук 

(дактилоскопічну експертизу). Саме дактилоскопічна експертиза під час 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, може допомогти слідчому встановити наявність слідів рук, придатних для 

ідентифікації, у результаті якої дії було залишено ті чи інші сліди рук, 

можливість перенесення вилучених в іншому місці слідів рук на іншу 

поверхню. При цьому слід зазначити, що задля ідентифікації виявлених слідів 

слідчі повинні надавати експериментальні відбитки всіх учасників дорожньо-

транспортної події незалежно від процесуального статусу.  

За наявності виявлених під час огляду місця дорожньо-транспортної події 

слідів ніг людини та взуття можливе призначення експертизи слідів ніг людини 

та взуття. Завданнями цього виду трасологічної експертизи є ідентифікація 
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людини за слідами: босих ніг, шкарпеток, панчіх, взуття та вирішення 

діагностичних завдань з установлення особливостей пересування людини, 

розміру взуття, зросту людини тощо [219]. 

У випадках, коли під час огляду місця дорожньо-транспортної події 

виявлено сліди зламаних замикальних механізмів, можливе призначення 

експертизи замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів). 

Об'єктами експертизи є замки та інші замикальні пристрої, пломби, контрольні 

пристрої (засоби). Завданнями експертизи є встановлення факту і способу 

відмикання (зламу) пристрою, видів предметів, що були використані для цього, 

ідентифікація цих предметів тощо. Особливо це є інформативним у ситуаціях 

використання інсценування дорожньо-транспортних подій задля вчинення 

розбійних нападів з метою заволодіння грошовими коштами, які знаходяться у 

транспортних засобах. 

У процесі проведення огляду місця дорожньо-транспортної події може 

біти виявлено та вилучено значну кількість частин предметів (уламків, шматків, 

осколків тощо). Задля встановлення цілого за частинами доцільно проведення 

експертизи цілого за частинами. Саме зазначена експертиза може допомогти 

встановити яким чином відокремлено від цілого частину, завдяки якому 

механізму, а також визначити дійсну приналежність частини до відповідного 

предмета. 

За наявності механічних ушкоджень одягу на учасниках дорожньо-

транспортної події, доцільним є проведення експертизи механічних 

пошкоджень одягу. Зазначений вид трасологічної експертизи носить 

здебільшого діагностичний та ситуаційний характер та допомагає вставити 

характер пошкоджень та механізм їх утворення, вирішити питання, пов'язані з 

ідентифікацією (ототожненням) знаряддя за пошкодженнями, що є на даному 

одязі тощо. У разі виявлення частин одягу доцільно у комплексі проведення 

експертизи механічних пошкоджень одягу з експертизою цілого за частинами. 
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У разі виявлення нашарувань на одязі (взутті) під час огляду місця 

дорожньо-транспортної події можливо призначення трасологічної експертизи 

нашарувань на одязі (взутті). Об’єктами дослідження у цьому випадку будуть 

сліди-нашарування: сліди ґрунту, фарби, паливно-мастильних матеріалів тощо з 

метою встановлення можливого джерела їх походження, а також послідовності 

утворення нашарувань. 

Експертиза слідів транспортних засобів може бути призначена задля 

ідентифікації (ототожнення) конкретної одиниці транспортного засобу за 

частинами та слідами, що залишені його частинами; діагностики (установлення 

властивостей та стану об'єктів) та вирішення ситуаційних завдань 

(установлення механізму слідоутворення, встановлення механізму взаємодії 

транспортного засобу з іншими об'єктами). 

З метою експертного дослідження мікрочастин можливе призначення 

експертизи матеріалів, речовин та виробів (волокон і волокнистих матеріалів, 

лакофарбових матеріалів і покриття; нафтопродуктів та паливно-мастильних 

матеріалів; ґрунтів; металів і сплавів; полімерних матеріалів; скла, кераміки). 

Так, завдяки експертному дослідженню частин лакофарбних матеріалів 

можливо встановити: приналежність частин речовини лакофарбового покриття 

транспортному засобу; родову, видову, групову приналежність лакофарбового 

покриття; механізм відділення частин лакофарбового покриття від поверхні 

транспортного засобу; ідентичність складу частин лакофарбового покриття, 

частини якого виявлені, наприклад, на одязі, і лакофарбового покриття 

конкретного транспортного засобу; факт контактної взаємодії одягу учасників 

дорожньо-транспортної події і конкретної деталі транспортного засобу.  

Під час дослідження частин скла у результаті експертного дослідження 

можливо встановити факт та механізм контактної взаємодії окремих предметів, 

(наприклад, пішохода і транспортного засобу, присутність людини в салоні 

автомашини в момент аварії), прояснити механізм злочину або його окремі 
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елементи, з'ясувати причини руйнування скляних виробів, а саме: наявність на 

одязі потерпілого мікрочастинок скла; вид і призначення скла, частинки якого 

виявлено (будівельне, тарне, оптичне, світлотехнічне тощо); приналежність 

осколків скла з одягу потерпілого часткам фарного розсіювача певного типу; 

наявність загальної родової (групової) належності представлених об'єктів; 

наявність єдиного цілого скла, виявленого на місці дорожньо-транспортної 

події, і осколків у фарах авто – учасників  дорожньо-транспортної події.  

Під час експертного дослідження нафтопродуктів та паливно-мастильних 

матеріалів можливо встановити родову, групову приналежність, а у деяких 

випадках, ототожнити речовину, яка є частиною речовини з конкретної ємкості 

(двигуна транспортного засобу тощо), а саме встановити: наявність на одязі 

потерпілого слідів нафтопродуктів або паливно-мастильних матеріалів; рід, 

вид, марку досліджуваної речовини; наявність на транспортному засобі 

текстильних волокон, що мають спільну родову, групову належність з 

волокнами матеріалу одягу потерпілого; факт контактної взаємодії 

досліджуваних об'єктів. 

Визначення деяких особливостей використання спеціальних знань під час 

розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події дає можливість зробити висновок, що лише на підставі використання 

спеціальних знань протягом усього процесу розслідування, з подальшим 

оцінюванням слідчим результатів їх застосування можливо виявити як сам факт 

інсценування дорожньо-транспортної події, так і у подальшому замаскований 

ним злочин. 

 

 

Висновки до розділу 3 

У результаті проведеного дослідження можна зробити наступні висновки: 
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1. Способи, механізми та обстановка вчинення злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події, а також наявний досвід їх 

розкриття та розслідування, дозволяють сформувати рекомендації застосування 

окремих слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення механізму 

дорожньо-транспортної події: огляду місця дорожньо-транспортної події, 

огляду транспортного засобу, огляду трупа (у разі потреби), слідчого 

експерименту, допиту учасників дорожньо-транспортної події. 

2. Якісно проведений огляд місця дорожньо-транспортної події з 

використанням загальних положень тактики огляду місця події дає можливість 

дослідити та зафіксувати механізм та обстановку дорожньо-транспортної події 

(місце, час, умови); виявити, зафіксувати та вилучити наявні сліди, які можуть 

свідчити про її інсценування, а також можуть сприяти, встановленню осіб, 

причетних як до інсценування дорожньо-транспортної події, так і до вчинення 

замаскованого під ним злочину, з подальшим визначенням мотиву та мети, яку 

вони переслідували. 

У результаті застосування відповідних тактичних прийомів під час 

проведення огляду місця дорожньо-транспортної події можливо виявити ознаки 

інсценування дорожньо-транспортної події, а саме: демонстративність наявних 

ознак дорожньо-транспортної події («акуратність» за класичною схемою 

дорожньо-транспортної події); наявність на місці дорожньо-транспортної події 

ознак інших злочинів або слідів, яких не повинно бути взагалі; невідповідність 

слідів, виявлених на місці дорожньо-транспортної події, механізму цієї події; 

наявність негативних обставин залежно від виду злочину, пов’язаного з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події.  

Аналіз матеріалів практики, а також анкетування та інтерв’ювання слідчих 

та працівників оперативних підрозділів (див. Додаток Б) дає можливість 

окреслити помилки, які часто сприяють зниженню ефективності проведення 

такої важливої слідчої (розшукової) дії, а саме: 
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- досить часто під час огляду місця дорожньо-транспортної події та 

транспорту, а також під час складання схеми дорожньо-транспортної події 

відповідні данні фіксуються без перевірки зі слів свідків або потерпілих; 

- не застосовуються технічні засоби у зв’язку з чим деякі параметри 

можуть фіксуватися приблизно (особливо це стосується вимірювань радіусів 

закруглень доріг, кутів вулиць тощо); 

- у деяких схемах взагалі відсутні сліди транспортних засобів, хоча у 

протоколах огляду місця події вказується про їх наявність; 

- досить часто не застосовується методика встановлення дорожньої 

обстановки, яка була на місці події в момент інциденту (зіткнення, наїзду 

тощо); 

- у схемах дорожньо-транспортної події можуть бути відсутні 

обов’язкові складові навколишнього середовища, може бути не описано зони 

дії  дорожньо-сигнальних знаків, засобів регулювання руху, їх стан, фактично 

не характеризується стан дорожнього полотна, взаєморозташування слідів, 

об’єктів, не вказуються їх координати, розмір слідів гальмування та руху 

(досить часто вказано приблизно). 

3. Особливістю допитів під час розслідування означеної категорії злочинів 

є те, що особи, які допитуються, за зовнішніми ознаками намагаються 

виглядати як потерпілі або свідки, тобто в процесі розслідування може 

змінюватись їх процесуальний статус: в одному кримінальному провадженні 

одна і та ж сама особа може на початку розслідування виступати як потерпілий, 

так і як підозрюваний. 

Тактичними прийомами під час проведення допиту осіб, причетних до 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, можуть 

бути прийоми: логічного аналізу свідчень; сприйняття точки зору особи, що 

допитується; присікання брехні; створення уяви невизначеності, раптове або 

послідовне пред’явлення доказів; невизначеність мети допиту; зміна темпу 
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допиту; використання поліграфа під час допиту; використання аудіо- та 

відеоапаратури. 

4. У процесі проведення слідчого експерименту залежно від злочину, 

пов’язаного з інсценуванням дорожньо-транспортної події, застосовується 

метод реконструкції, який дозволяє відтворити умови, механізм та інші 

обставини дорожньо-транспортної події, перевірити своєчасність та 

правильність дій водія в момент дорожньо-транспортної події та встановити 

можливість інсценування події в цілому, або окремих його складових.  

5. Рівень професійності злочинців обумовлює використання в процесі 

розслідування комплексів слідчих (розшукових) дій та заходів в межах 

відповідних тактичних операцій. Так, тактична операція «Реконструкція 

механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її інсценування» 

дозволяє слідчим, працівникам оперативних підрозділів та експертам 

реконструювати механізм дорожньо-транспортної події в цілому, або його 

окремих елементів, шляхом застосування методу моделювання та 

реконструювання залежно від кількості та якості отриманої в ході 

розслідування інформації. Метою тактичної операції «Збір та оцінювання 

інформації» є окреслення кола необхідної інформації щодо обставин вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, її 

систематизації за різними підставами та джерелами одержання. Тактичну 

операцію «Викриття інсценувальника» доцільно проводити за результатами 

дослідження матеріально-фіксованих слідів; перевірки інформації, отриманої 

внаслідок застосування можливостей оперативно-розшукової діяльності; а 

також криміналістичного аналізу способу та обстановки вчинення злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; за наявними 

негативними обставинами, які можуть свідчити про можливість інсценування 

дорожньо-транспортної події. З метою документування злочинної діяльності, 

пов’язаної з інсценуванням дорожньо-транспортних подій, на стадії підготовки, 
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або під час її систематичного здійснення можливе застосування тактичної 

операції «Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події», в межах якої поряд з іншими слідчими 

(розшуковими) діями доцільне проведення спеціального слідчого експерименту 

та імітування обстановки вчинення злочину як форм контролю за вчиненням 

злочину. Задля забезпечення взаємодії між засобами масової інформації, 

слідчими та оперативними підрозділами доцільно застосування тактичної 

операції «Використання засобів масової інформації». 

6. Під час розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події доцільним є проведення судових (інженерно-транспортних 

експертиз: автотехнічної, транспортно-трасологічної, експертизи стану доріг і 

дорожніх умов у місцях дорожньо-транспортних подій; пожежно-технічної 

експертизи, електротехнічної експертизи; у разі потреби – експертизи 

телекомунікаційних систем та засобів) та криміналістичних експертиз (слідів 

рук; слідів ніг людини та взуття; замикальних та запобіжних (контрольних) 

пристроїв (засобів); цілого за частинами; рельєфних знаків; механічних 

пошкоджень одягу; нашарувань на одязі (взутті); слідів транспортних засобів; 

матеріалів, речовин та виробів (волокон і волокнистих матеріалів, 

лакофарбових матеріалів і покриття; нафтопродуктів та паливно-мастильних 

матеріалів; ґрунтів; металів і сплавів; полімерних матеріалів; скла, кераміки); 

біологічної експертизи). 

Використання спеціальних знань у формі проведення судових експертиз 

сприяють ефективній роботі з обґрунтування і перевірки слідчих версій, 

планування розслідування і розробки комплексу слідчих (розшукових) дій та 

заходів, спрямованих на встановлення певного роду об'єктів (транспортних 

засобів, взуття, одягу та ін.); задля отримання більш повної інформації про 

інсценовану дорожньо-транспортну подію, особу, винну у її вчиненні. 
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дисертаційного дослідження наведено нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у визначенні особливостей розслідування 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, а саме: 

1. Під інсценуванням дорожньо-транспортної події можливо розуміти 

умисну діяльність злочинця (злочинців або інших третіх осіб), спрямовану на 

штучне моделювання обстановки кримінальної або некримінальної події, 

впливаючи на матеріальні об’єкти шляхом їх знищення, маскування та (або) 

фальсифікації з метою створення уявлення про достовірність дорожньо-

транспортної події, яка інсценується, з подальшим отриманням матеріальної 

вигоди або уникнення притягнення до відповідальності. 

2. Інсценувальник дорожньо-транспортної події – це особа (або група осіб), 

яка створює (змінює) матеріальну обстановку дорожньо-транспортної події та її 

відображення в ідеальних слідах задля хибного сприйняття суб’єктами 

кримінального провадження та іншими особами, від яких залежить прийняття 

вигідного для інсценувальника рішення. 

3. Під інсценованою дорожньо-транспортною подією слід розуміти 

модель (вид або механізм) дорожньо-транспортної події кримінального або 

некримінального характеру, створену інсценувальником, сприйняття якої може 

вигідно вплинути на досягнення відповідної мети. 

4. З урахуванням обстановки, способів підготовки, учинення, 

характеристики злочинців (інсценувальників) та потерпілих інсценування 

дорожньо-транспортної події можливо класифікувати: за видами злочинів, під час 

вчинення яких здійснюється інсценування дорожньо-транспортної події; за 

наявністю факту самої дорожньо-транспортної події; за метою використання 

інсценування дорожньо-транспортної події; залежно від внесення змін у навколишнє 

середовище; залежно від способу використання інсценування дорожньо-
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транспортної події; залежно від виду обстановки інсценування дорожньо-

транспортної події; за механізмом інсценованої дорожньо-транспортної події; за 

часом інсценування дорожньо-транспортної події; за місцем застосування 

інсценування дорожньо-транспортної події; за учасниками та об’єктами, які 

брали участь у механізмі інсценованої дорожньо-транспортної події; залежно 

від суб’єкта здійснення (або забезпечення) інсценування дорожньо-

транспортної події; залежно від соціального статусу та службового становища 

учасників інсценованої дорожньо-транспортної події; за рівнем 

професіоналізму виконавця; залежно від використання неправдивої інформації 

під час інсценування дорожньо-транспортної події; за завданою шкодою 

внаслідок інсценування дорожньо-транспортної події. 

5. Ґрунтуючись на результатах аналізу матеріалів практики та засобів 

масової інформації залежно від виду злочину, пов’язаного з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, способи інсценування дорожньо-транспортної 

події можливо розглядати як складову способу учинення окремої категорії 

злочинів або спосіб приховування наслідків їх вчинення. 

6. Осіб, причетних до вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, можливо типізувати: за кількістю осіб, причетних 

до вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події та формою співучасті; за наявними спеціальними знаннями та навичками; 

за кількістю вчинених злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події; залежно від безпосередньої участі в інсценуванні 

дорожньо-транспортної події; залежно від виконуваних функцій під час 

інсценування дорожньо-транспортної події; за мотивом застосування 

інсценування дорожньо-транспортної події. 

7. Типові слідчі ситуації, які виникають в процесі розслідування злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, можливо 

класифікувати залежно: від початкової інформації про наявність ознак 
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злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; залежно 

від моменту виявлення ознак інсценування; залежно від використання 

злочинцями механізмів дорожньо-транспортної події під час вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події; наявності 

інформації про особу (або осіб), які підозрюються у вчиненні злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події, та джерел її 

надходження, а також типові версії залежно від способу вчинення та від 

кількості учасників та різноманітності форм співучасті під час вчинення 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. При цьому 

особливого значення набуває виявлення негативних обставин задля 

встановлення ознак інсценування під час вчинення окремої категорії злочинів. 

Наявна слідча ситуація та виявлені негативні обставини впливають на напрямок 

розслідування, висунення та перевірку версій, а також складові програми 

слідчих (розшукових) дій та заходів. 

8. Важливою умовою виявлення ознак інсценування дорожньо-

транспортної події та подальшого розслідування замаскованого ним злочину є 

належна організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, 

патрульною поліцією, спеціалістами-криміналістами, судовими медиками, 

іншими спеціалістами (залежно від механізму дорожньо-транспортної події та 

наслідків), а також засобами масової інформації, громадськими об’єднаннями 

та службами безпеки окремих установ (наприклад, страхових компаній, банків). 

9. Під взаємодією слід розуміти одноразове або тривале об’єднання сил, 

засобів і методів слідчих, працівників оперативних підрозділів, спеціалістів, 

експертів та інших осіб (засобів масової інформації, журналістів-

розслідувачів, служб безпеки страхових компаній та банківських установ) 

задля виявлення, розкриття, розслідування й попередження злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події. 

10. Способи вчинення злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-
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транспортної події, а також накопичений досвід застосування окремих слідчих 

(розшукових) дій створюють умови для визначення відповідних тактичних 

прийомів таких слідчих (розшукових) дій: огляд місця дорожньо-транспортної 

події, огляд транспортного засобу, огляд трупа, допит учасників дорожньо-

транспортної події. 

11. Під час розслідування злочинів, пов’язаних із інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, доцільно застосовувати такі тактичні операції як: 

«Реконструкція механізму дорожньо-транспортної події з розпізнаванням її 

інсценування»,  «Збір та оцінювання інформації», «Викриття інсценувальника», 

«Контроль за вчиненням злочину, пов’язаного з інсценуванням дорожньо-

транспортної події», «Використання засобів масової інформації». 

12. У процесі проведення окремих слідчих (розшукових) дій 

обов’язковою є участь спеціалістів (у складі слідчо-оперативних груп). Залежно 

від наявних слідчих ситуацій задля встановлення обставин інсценування 

дорожньо-транспортної події, а також пов’язаного з цим злочину, доцільно 

застосування комплексу судових (інженерно-транспортних експертиз: 

автотехнічної, транспортно-трасологічної, експертизи стану доріг і дорожніх 

умов у місцях дорожньо-транспортних подій; пожежно-технічної експертизи, 

електротехнічної експертизи; у разі потреби – експертизи телекомунікаційних 

систем та засобів) та криміналістичних експертиз (слідів рук; слідів ніг людини 

та взуття; замикальних та запобіжних (контрольних) пристроїв (засобів); цілого 

за частинами; рельєфних знаків; механічних пошкоджень одягу; нашарувань на 

одязі (взутті); слідів транспортних засобів; матеріалів, речовин та виробів 

(волокон і волокнистих матеріалів, лакофарбових матеріалів і покриття; 

нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів; ґрунтів; металів і сплавів; 

полімерних матеріалів; скла, кераміки); біологічної експертизи). 

13. З метою підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів 

у протидії злочинам, пов’язаним з інсценуванням дорожньо-транспортної події, 
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можливо запропонувати наступні заходи: 

- забезпечити розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події, можливостями слідчо-оперативної групи, до 

сладу якої обов’язково повинні входити слідчі, працівники оперативних 

підрозділів, поліцейські патрульної поліції, криміналісти, автотехніки (у разі 

потреби – судові медики, журналісти-розслідувачі, працівники страхових 

компаній, працівники служб безпеки страхових компаній та банків); 

- створення в межах Державного бюро розслідувань підрозділів із 

вузькою спеціалізацією, спрямованою на виявлення ознак інсценування 

дорожньо-транспортної події за участю можновладців (як їх самих, так і членів 

їх родин, а також інших осіб, які знаходяться з ними у близьких відносинах або 

так чи інакше залежать від них); 

- створення автоматизованих банків даних способів інсценування 

дорожньо-транспортних подій залежно від виду злочину та учасників на базі 

Департаменту патрульної поліції; 

- розробка відповідних методичних рекомендацій щодо виявлення та 

розслідування злочинів, пов’язаних із інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, а також підготовка курсів підвищення кваліфікації для діючих 

працівників слідчих, оперативних та експертних підрозділів; 

- накопичування та систематизація наявного позитивного досвіду 

виявлення та розслідування конкретних фактів злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події. 
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правоохоронних органів у розбудові демократичної правової держави» 

(25 березня 2016 р., м. Одеса); ІХ міжнародній науково-практичній Інтернет-

конференції «Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної  

правової держави» (30 березня 2017 р., м. Одеса); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Кримінально-правові та кримінологічні заходи 

протидії злочинності» (24 листопада 2017 р., м. Одеса); міжнародній науково-

практичній конференції «Державне бюро розслідувань: на шляху розбудови» 

(16 червня 2018 р., м. Одеса), VІ міжнародному круглому столі «Інформаційне 

забезпечення розслідування злочинів» (24 травня 2018 р., м. Одеса); науково-

практичній конференції, присвяченій 20-річчю економіко-правового 

факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

«Право, економіка та управління. Генезис, сучасний аналіз та перспективи 

розвитку» (14-15 вересня 2018 р., м. Одеса); International Multidisciplinary 

Conference «Science and Technology of the Present Time: Priority Development 

Directions of Ukraine and Poland» (19-20 жовтня 2018 р., Wolomin, Republic of 

Poland). 

 



211 

 

Додаток Б 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АНКЕТУВАННЯ 

(150 слідчих та працівників оперативних підрозділів) 

 

1. Короткі відомості про себе: 

- вік; 

- освіта; 

- посада; 

- стаж роботи на посаді; 

- стаж роботи у правоохоронних органах. 

 

2. Чи брали Ви безпосередню участь у виявленні та розслідуванні злочинів, 

пов’язаних із інсценуванням дорожньо-транспортної події? 

 

3. Чи знайомі Ви із методичними рекомендаціями щодо виявлення та 

розслідування злочинів з ознаками інсценування ? 

 

4. Чи знайомі Ви із методичними рекомендаціями щодо виявлення та 

розслідування злочинів, пов’язаних із інсценуванням дорожньо-

транспортної події? 

 

5. Які основні джерела обізнаності про особливості виявлення, 

попередження та розслідування злочинів, пов’язаних із інсценуванням 

дорожньо-транспортної події (можливо декілька відповідей): 

 

- особистий досвід 96,7 % (145 осіб) 

- досвід колег по службі 13,3 % (20 осіб) 

- система службової підготовки 6,67 % (10 осіб) 

- аналітичні та інструктивні відомчі матеріали 10,7 % (16 осіб) 

- юридична література 24,7 % (37 осіб) 

- підготовка у навчальному закладі 30 % (45 осіб) 

- інше 0% 

 

- так 70 % (105 осіб) 

- ні 30 % (45 осіб) 

- так 84 % (126 осіб) 

- ні 16 % (24 особи) 

- так 6 % (9 осіб) 

- ні 94 % (141 особа) 
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6. Чи є необхідність у дослідженні особливостей вчинення та розслідування 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події і 

напрацюванні відповідних методичних рекомендацій для впровадження 

їх у діяльність правоохоронних органів? 

 

7. Суспільна небезпека щодо застосування інсценування при вчиненні, або 

при приховування наслідків вчинення окремої категорії злочинів, на 

Вашу думку, має тенденцію:  

- до зниження 13,3 % (20 осіб) 

- до збільшення 20,7 % (31 особа) 

- залишається стабільною 66 % (99 осіб) 

 

8. Досвід розслідування злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події (можливо декілька відповідей) 

- одноосібно розслідував 10 % (15 осіб) 

- у складі СОГ 76,7 % (115 осіб) 

- виконував окремі доручення 76,7 % (115 осіб) 

- інше 13,3 % (20 осіб) 

 

9. В основному розслідували наступні злочини, пов’язані з інсценуванням 

дорожньо-транспортної події (можливо кілька відповідей): 

- вбивства, інсценовані під дорожньо-транспортну подію 52 % (78 осіб) 

- шахрайства з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події, з метою вимагання 

58,7 % (88 осіб) 

- шахрайства з інсценуванням дорожньо-транспортної 

події з метою отримання страхової виплати 

65,3 % (98 осіб) 

- розбійні напади з використанням інсценування 

дорожньо-транспортної події 

10 % (15 осіб) 

- крадіжки з інсценуванням дорожньо-транспортної події 2 % (3 особи) 

- грабежі з використанням інсценування дорожньо-

транспортної події 

2,7 % (4 особи) 

- економічні злочини з використанням інсценування 

дорожньо-транспортної події як способу приховування 

злочинів 

0,7 % (1 особа) 

 

- так 84 % (126 осіб) 

- ні 16 % (24 особи) 
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10. З якою метою частіше застосовуються інсценування дорожньо-

транспортної події? 

- приховування злочину 76,7% (115 осіб) 

- приховування некримінальної події 10% (15 осіб) 

- приховування окремих обставин вчиненого злочину 2% (3 особи) 

- приховування елементів складу злочину 1,3% (2 особи) 

- задля переведення підозри на іншу особу 10% (15 осіб) 

 

11. Назвіть причини та умови, що сприяють вчиненню злочинів, пов’язаних з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події (можливо декілька 

відповідей): 

- довірливість громадян 99,3% (149 осіб) 

- бажання збагачення 50 % (75 осіб) 

- юридична безграмотність громадян та недовіра до 

правоохоронних органів 

69,3 % (104 особи) 

- низька профілактична робота правоохоронних органів 36,7% (35 осіб) 

- пробіли у діючому законодавстві 90,7 % (136 осіб) 

 

12. Якими якостями володіють особи, що вчиняють злочини, пов’язані з 

інсценуванням дорожньо-транспортної події (можливо декілька 

відповідей)? 

- здатність психологічного впливу на людей 92 % (138 осіб) 

- наявність здібностей щодо розбірливості у людях 93,3% (140 осіб) 

- обережність 64,7 % (97 осіб) 

- уважність 73,3% (110 осіб) 

- рішучість 23,3% (135 осіб) 

- критичність, ясність розуму 36,6 % (55 осіб) 

- здатність швидко орієнтуватися в складній обстановці 96,7% (145 осіб) 

- наявність організаторських здібностей 82% (123 особи) 

- скритність характеру 40 % (60 осіб) 

- здатність швидко вступати у контакт  97,3% (146 осіб) 

- товариськість 11,3% (17 осіб) 

 

13. Які слідчі (розшукові) дії та заходи є складовими тактичних операцій при 

розслідуванні злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події (можливо декілька відповідей)? 

- декілька однотипних слідчих (розшукових) дій 76, 7% (115 осіб) 

- комплекс різнопланових слідчих (розшукових) дій 74% (111 осіб) 

- комплекс слідчих (розшукових) і оперативно-

розшукових дій 

72% (108 осіб) 
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- комплекс слідчих (розшукових) дій і заходів 

організаційного порядку 

50% (75 осіб) 

- комплекс оперативно-розшукових заходів 16,7% (25 осіб) 

- комплекс слідчих (розшукових) дій, оперативно-

розшукових і організаційних заходів 

69,3% (104 особи) 

 

14. При проведенні якої слідчої (розшукової) дії можливо встановлення 

наявності інсценування дорожньо-транспортної події (можливо декілька 

відповідей)? 

- огляду місця дорожньо-транспортної події 73,3% (110 осіб) 

- допиту 89,3% (134 особи) 

- допиту двох або кількох осіб  64,7% (97 осіб) 

- слідчого експерименту 7,3% (11 осіб) 

- негласних слідчих (розшукових) дій 31,3% (47 осіб) 

- судових експертиз 71,3% (107 осіб) 

 

15. Які складнощі виникають при огляді місця дорожньо-транспортної події 

(можливо декілька відповідей)? 

- при визначенні меж місця огляду 92 % (138 осіб) 

- при фіксації дорожніх умов та дорожньої обстановки 93,3% (140 осіб) 

- при встановленні технічного стану транспортних 

засобів 

64,7 % (97 осіб) 

- при фіксації об’єктів речової обстановки (слідів на 

транспортних засобах, слідів від транспортних засобів, 

т.ін.) 

73,3% (110 осіб) 

 

16. Визначте ускладнення, які притаманні взаємодії слідчих та працівників 

оперативних підрозділів (можливо декілька відповідей) 

- відсутність необхідних умов для контакту з 

працівниками оперативних підрозділів 

13,3% (20 осіб) 

- низька виконавча дисципліна 40% (60 осіб) 

- недостатність ініціативи  9,3% (14 осіб) 

- недосконалість відповідних наказів та інструкцій 6% (9 осіб) 

- висока напруженість роботи оперативних підрозділів 51,3% (77 осіб) 

 

17. Чи проводяться сумісні заняття зі службової підготовки слідчих, 

працівників оперативних підрозділів, експертів та інших осіб, що беруть 

участь у розслідуванні злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-

транспортної події (з метою розбирання конкретних слідчих ситуацій)? 

- проводяться 1,3% (2 особи) 

- не проводяться 94% (141 особа) 
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- проводяться лише за участі слідчих та оперативних 

працівників 

4,7% (7 осіб) 

 

18. На Ваш погляд, інсценування дорожньо-транспортної події є частиною: 

- способу вчинення злочину 6% (9 особи) 

- способу приховування злочину 94% (141 особа) 

- проявом протидії розслідуванню 0 

- ніяк не пов’язана з протидією розслідуванню 0 

 

19. Що Ви розумієте під негативними обставинами при розслідуванні 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події? 

- обставини, які суперечать відповідному поясненню 

характеру події, не відповідають звичайному положенню 

речей, якби це пояснення відповідало б дійсності 

32% (48 осіб) 

- обставини, які характеризують місце, час та умови 

вчинення злочину 

63,3% (95 осіб) 

- обставини, які потребують обов’язкового встановлення 4,7% (7 осіб) 

 

20. Чи задовольняє Вас рівень взаємодії слідчих із засобами масової 

інформації при розслідуванні даних категорій злочинів? 

- так 14,6% (22 особи) 

- не достатньо 80,7% (121 особа) 

- не задовольняє 4,7 % (7 осіб) 

 

21. Підготовка та проведення яких слідчих (розшукових) дій є досить 

складною, на Ваш погляд (можливо декілька відповідей)? 

- огляд місця події 81,3% (122 особи) 

- допит підозрюваних 80,7% (121 особа) 

- допит свідків 69,3% (104 особи) 

- обшук 66,3% (67 осіб) 

- аудіо контроль особи 100 % (150 осіб) 

- контроль за вчиненням злочину 100 % (150 осіб) 

- підготовка та призначення експертизи 67,3% (101 особа) 

 

22. Найбільш результативними формами використання спеціальних знань є 

- надання консультацій спеціалістом 11,3% (17 осіб) 

- участь спеціаліста при підготовці та проведенні 

окремих слідчих (розшукових) дій 

16% (24 особи) 

- проведення експертиз 72,7% (109 осіб) 
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23. Визначте найбільш важливі фактори при розслідуванні злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події (можливо 

декілька відповідей) 

- якісний склад слідчо-оперативної групи 11,3% (17 осіб) 

- забезпеченість слідчо-оперативно-групи техніко-

криміналістичними засобами 

16% (24 особи) 

- якісне та повне виявлення та вилучення слідів на місці 

дорожньо-транспортної події 

66 % (99 осіб) 

- попередня перевірка інформації на місці події задля 

отримання розшукової інформації 

73,3% (110 осіб) 

- швидкість прийняття рішення щодо розшуку та 

затримання підозрюваного 

59,3 % (89 осіб) 

- перевірка за криміналістичними та іншими обліками 80,7% (121 особа) 

- проведення криміналістичних та судових експертиз 87,3% (131 особа) 

 

24. Чи планується допит підозрюваного завчасно? 

- так 8,7% (13 осіб) 

- ні 8,7% (13 осіб) 

- не завжди 82,6% (124 особи) 

 

25. Допит яких осіб є найрезультативніший для розслідування злочинів, 

пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події? 

- допит свідка 64% (96 осіб) 

- допит підозрюваного 26,7% (40 осіб) 

- допит потерпілого 9,3% (14 осіб) 

 

26. Які НС(Р)Д найбільш ефективно застосовувалися під час розслідування 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події 

(можливо декілька відповідей)? 

- контроль за вчиненням злочину; 0% 

- обстеження публічно недоступних місць, житла чи 

іншого володіння особи;  

84,7% (127 осіб) 

- спеціальне завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації;  

0% 

- аудіо-, відеоконтроль особи; 23,3% (35 осіб) 

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж; 

94,7% (142 особи) 

- зняття інформації з електронних інформаційних мереж;  34,7% (52 особи) 

- арешт кореспонденції, її огляд та вилучення; 0% 

- спостереження за особою, річчю або місцем; 100% (150 осіб) 

- аудіо-, відеоконтроль місця; 23,3% (35 осіб) 
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-установлення місцезнаходження радіоелектронного 

засобу;  

0% 

- створення та використання заздалегідь 

ідентифікованих (помічених) або несправжніх 

(імітаційних) засобів. 

0% 

 

27. Визначте найбільш ефективні слідчі (розшукові) дії та заходи при 

виявленні ознак інсценування дорожньо-транспортної події (можливо 

декілька відповідей) 

- проведення експертиз;  84,7% (127 осіб) 

- слідчий експеримент; 23,3% (35 осіб) 

- допит; 94,7% (142 особи) 

- огляд місця дорожньо-транспортної події; 100% (150 осіб) 

- аудіо-, відеоконтроль місця; 23,3% (35 осіб) 

 

28. Які засоби фіксації використовувались для фіксації негативних обставин 

(можливо декілька відповідей)? 

- відео апаратура ;  94,7% (142 особи) 

- фото апаратура; 84,7% (127 осіб) 

- аудіо апаратура; 23,3% (35 осіб) 

 

29. Призначення яких видів експертиз може вплинути на встановлення 

інсценування дорожньо-транспортної події як способу вчинення або 

способу приховування окремих категорій злочинів (можливо декілька 

відповідей)? 

- автотехнічна, 80% (120 осіб) 

- транспортно-трасологічна 73,3% (110 осіб) 

- експертиза стану доріг і дорожніх умов у місцях ДТП 74% (111 осіб) 

- криміналістична експертиза лакофарбних матеріалів і 

покриття 

58% (87 осіб) 

- криміналістична експертиза нафтопродуктів та 

паливно-мастильних матеріалів 

44,7% (67 осіб) 

- судово-медична експертиза 51,3% (77 осіб) 

 

30. Від чого залежить ефективність проведення експертиз при розслідуванні 

злочинів, пов’язаних з інсценуванням дорожньо-транспортної події 

(можливо декілька відповідей)? 

- дорожніх умов, 80% (120 осіб) 

- технічного стану транспортного засобу 86,7% (130 осіб) 

- механізму дорожньо-транспортної події 96,7% (145 осіб) 

- розташування транспортних засобів на місці дорожньо- 3,3% (5 осіб) 
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транспортної події 

- механізму слідоутворення на учасниках події 44,7% (67 осіб) 

- розташування місця наїзду на пішохода 4,7% (7 осіб) 

- не має необхідності в таких експертизах взагалі 0,7% (1 особа) 

 

31. Що заважає успішному запобіганню та розслідуванню злочинів, 

пов’язаних з інсценування дорожньо-транспортної події (можливо 

декілька відповідей)? 

- недосконале кримінальне та кримінальне процесуальне 

законодавство 

85,3% (128 осіб) 

- відсутність методичних рекомендацій та 

криміналістичної літератури 

88,7% (133 особи) 

- відсутність необхідних робочих умов та технічних 

можливостей 

15,3% (23 особи) 

- обмеження самостійності слідчого; 86,7% (130 осіб) 

- причини особистого (матеріального, житлового, 

побутового) характеру 

93,3% (140 осіб) 

- реформування правоохоронних органів 100 % (150 осіб) 

- відсутність належної взаємодії між підрозділами поліції  100 % (150 осіб) 

- тривалість проведення експертиз 93,3% (140 осіб) 

- ускладнення у взаємодії зі спеціалістами (експертами) 93,3% (140 осіб) 

- протидія розслідуванню з боку керівництва 86,7% (130 осіб) 
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Додаток Б.1 

Опитувальний лист 

для інтерв’ювання 35-ти працівників страхових компаній 

 

1. Назвіть Вашу страхову компанію (не обов’язково) 

2. Чи займається Ваша страхова компанія страхуванням цивільної 

відповідальності власників автотранспорту? 

а) Так – 35 осіб (100 %);  

б) Ні – 0. 

3.  Визначте приблизно, які автомобілі стали учасниками дорожньо-

транспортної події за останній рік? 

а)Авто вітчизняного виробництва – 5 осіб (14,3 %); 

б)Авто іноземного виробництва – 30 осіб (85,7%). 

4. Оцініть рівень взаємодії Вашої страхової компанії з експертами 

а) високий – 15 осіб (42,9%); 

б) середній - 17 осіб (48,6%); 

в) низький - 3 особи (8,5%). 

5. Чи співробітничає Ваша страхова компанія з авторемонтними станціями 

технічного обслуговування, на базі яких здійснюється ремонт 

застрахованих автомашин? 

а) Так – 35 осіб (100 %);  

б) Ні – 0. 

6. Чи зустрічали Ви факти інсценувань дорожньо-транспортної події задля 

отримання страхової виплати? 

а) Так – 35 осіб (100 %);  

б) Ні – 0. 

7. Які способи інсценування дорожньо-транспортної події використовували 

застраховані особи (можливо декілька відповідей)? 

- багатократне отримання страхових виплат – 22 особи (62,9 %); 

- отримання страхової виплати більше ціни страхової суми – 12 осіб (34,3 %); 

- незаконне отримання страхової виплати шляхом фальсифікації страхової події – 9 

(25,7 %); 

- страхування «минулим» числом після настання страхової події – 5 осіб (14,3 %). 
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8. Чи є у Вашій страховій компанії «чорний» список осіб, з підозрілими 

страховими подіями? 

а) Так – 35 осіб (100 %);  

б) Ні - 0 

9. Чи наявна взаємодія Вашої страхової компанії з правоохоронними 

органами? 

а) Так – 35 осіб (100 %);  

б) Ні - 0 

10. Визначте найбільш важливі, на Вашу думку, причини отримання 

страхових виплат завдяки інсценуванню дорожньо-транспортної події 

(можливо декілька відповідей)? 

- відсутність належної обізнаності суспільства про способи інсценування, які 

використовують злочинці – 25 осіб (71,4 %); 

- недостатня кваліфікація співробітників страхових компаній – 15 осіб (42,9 %); 

- недостатня обробка (перевірка) наданих на отримання страхової виплати 

документів службою безпеки страхових компаній – 11 осіб (31,4 %); 

- неналежний контроль за діями матеріально-відповідальних осіб страхових 

компаній, на яких покладено обов’язки щодо задоволення вимог страхувальників – 

6 осіб (17,1 %). 
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Додаток Д 

 

 
 
Див.: http://dorndi.org.ua/ua/statistika-avariynosti-za-2018-

rik#:~:text=На%20автомобільних%20дорогах%20державного%20значення,та%20було%20поранено%206251%20людей. 
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Див.: https://www.unian.ua/incidents/10405452-u-dtp-na-dorogah-ukrajini-zaginulo-naymenshe-lyudey-za-ostanni-12-rokiv-

infografika.html 

https://www.unian.ua/incidents/10405452-u-dtp-na-dorogah-ukrajini-zaginulo-naymenshe-lyudey-za-ostanni-12-rokiv-infografika.html
https://www.unian.ua/incidents/10405452-u-dtp-na-dorogah-ukrajini-zaginulo-naymenshe-lyudey-za-ostanni-12-rokiv-infografika.html
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Див.: https://te.20minut.ua/DTP/statistika-dtp---v-ukrayini-zaginulo-3454-lyudini-za-2019-rik-infograf-11030157.html 
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Додаток Е 
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Додаток Ж 
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