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АІІА.ІІІТИЧІІІ МЕТОДИ ІІОІІІУКУ І ВИЯВ.ІШІІІІЯ ОСОБИ 

НЕВІДОМОГО ЗЛОЧИНЦЯ 

В ситуаІІ,іЇ НЧИНСНН}І :1.ІІОЧИНУ НСНі}(ОМОЮ осоGою ІІОСТаЄ :ШН,ІЩНН}І 3 

ІІОІНУКУ і НШІНJІСННИ J.ІІОЧИНІІ,}І. flc 331-ЩUННИ НИрішуєТЬС}І IJIIO·IXOI\1 ІJ(В

робКИ техно.1огічної програ"\1и діяльності слідчого, яка містить у собі 

тактичні 3ан,т~аню1, нсрсі1, 3асоGи та мсто,т(и їх ниріrr1сннн і rrсрснірки у 

пеnпій пос.1ідовпості. 3азпачепу програму можна падати у наступному 

вигляді. 
1. Пошук і виявjІеmm носПв інфор,~шції щодо ознак uевідо,иого злочипця. 
Характер і nи;:rи таких носіїn залежать nід типу і особлшостей зло

чишюї ;:rіяльпості. В зага.1ЬІЮ1ІУ nиг.1я;:rі можна nиділити три групи 
носіїн інфорVІ<шії rІ~OJ(O (Ннак j;rочинІ(и: 1) рсчоні, aGo VІатсріаJІnні (оG
станонка місц~І 1rо;~ії, тpyrr Іroтcprriлor·o, с;rі;~и, rrpcitVІcти, ;rокумснтr·r); 

2) живі .1юди як носії верба.тІьної інформації (потері.1ий, сві;:rки); З) тех
нічні засоби (прилади, за допомогою яких ве;:rеться ві;:rеоспостережен

ня, фото-відеофіксація, телекомунікаційні та електроні комунікаційні 

мережі) . .Зазначені носії nияn.1яються n ході ог.1я;:rу місця події, ог.1я;:rу 
документів. за допомогою пошуку сnідкіn, оператишюго опитуnапня 
1}10I\1a}l~IH, НІШІХОМ ІІрОНС)~СНЮІ іННІ ИХ <.:Лі,Т(ЧИХ (р031ІІУКОНІ1Х) і НСІ'JІаСНИХ 

<.:JІілчих (р(ВІІІуконих) )(і~і та оrrсратинно-ро:-ннуконих :-шхо;rін. 
2. Здобуття інформації:1 нwиленuх носіі'в щоr)о rпнак .·1лочинця. 
Матеріальні (речові) і технічні носії інформації потребують д.тІя її 

з;:rобуття ві;:rповідного дос.1ідження в ході відпові;:rних слідчих (розшу

кових) дій або експерТІюго дослідження, а інколи і окремої ро3шиф
роnки. Вияn.1епі сnі;:rки допитуються і ;:rають пока 3аІшя шодо шуканої 

осоGи. Пр~r Іrо3итинному pc:1yJrhл:1тi - отриманні інфорvшІІіі ІІ~ОJ(О 
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о:1нак 3.;ючин1І~І- носії такої інформаІ(іЇ ро:11·..:Іи;ш.ютьси ~І І< іІЖсрс.;ш;(о

ювоної або орієнтуючої інфорVІаІІіЇ. 

Важ..:н1ниVІ :tжсрс .. юVІ інфор\1аІ(іЇ ІІІОіЮ :1 .. ючин1І~І та обстанин 3Jючи
ну є обстановка місця вчинення з .. 1очину як матеріа.:Jьного просторо
во-часового комплексу, шо ві;::юбражує :\tеханізм розсліJуваної поції- й 

обстаnипи, ції і поnедіпку ncix її учаспикіn. Виnчення обстапоnки місця 
подія почипасться з безпосерецпього її спостережепня і сприйняття як 

сцшюго речового ко:\t .. lексу 3 поца .. 1ьшим його ро3ч..lепуnашІЯ:\f па nуз
_.Іи- сукуІІ ності, ІІ(m\І3аю1х VІіж собою об'єктін, та окремі СJІіЛІ, ІІрСіІ

мсти, J(OK)'VICHП1. 3аН.іШНН~ІМИ ТаКОІ\) НИНЧСНН~І Є НИ~ІІLІСНН~І (ННаК. 11(0 
вказують на біо.:Jогічні ознаки з.:Jочинuя (його стать, зріст, стаТ)1)а та 

інші), на його навички, особливості повецінки; вияв.:Jення речей і цоку

мептіn, які па.:Jежать з.:Jочшщю або nка 3ують па його особистість, нtіп n 
обстапоnuі (n то:\tу чис .. 1і nик.тшкю1і іпсuепуnашІЯ:\t), 

На..J3ШІЧаЙІІО Uiiiiia іпфор:\tаUіЯ СТОСОШІО ОСОбИ 3..10ЧИІШЯ :\ЮЖе бути 
На,Т(аНа сні;[І<а\Н1-ОЧСНИJ(ІІJІМИ. 3 ЇХ ІЮКа:ШНЬ VІОЖНа ОТрИМаТИ ОІІИС 30-
ННіІІІНОСТі 3JІОЧИНШІ. і1ОІ'О j(ИНаМіЧНИХ (фуНІ<І(іона.;ІІ:.НИХ) (ННаК. ІІОНС

..JіНКИ, звичок, особл:ивостей голосу і мови, характеру стосунків з інши

ми учасниками поції тощо. 

З. Аналіз та синтез отриманої інфор.иацП щодо особи злочинця. 

Отримапуn xo.Ji початкового етапу розслі.JуnашІя іпфор:~лаuію що.Jо 
особи з.:Jочшщя необхідно обробити і систематизувати по джера .. 1ам, 
стуІІСІІі ;юстонірності, ·шсобам фіксш1їі. тобто J,Т(іtkнити її систсмниі1 

аІІа..:Іі:J. З,т(обуту іІІфор\ШІІію сиІІтс:~уюп, і бу;ІуютІ, VІОіІС..:Іі окремих об

СТ<ШИІІ. ІЮН\І~ШІІ~1Х :J ОСО6ою 1..:ЮЧИІІІІИ. а ІЮТі\І t1 іІІТСІ'РНТИШІУ \ЮіLС.;ІІ, 
ІІtщії, 1110 рtВСJІі;Lуt-:тьси. При І(І:.О\ІУ ни кориетокують \Іспщи іН;()'КІІіі1-

но-снристичні, нсрсіі1ною ана..Іі3у, VІОіІС..:ІюнанН}І [;tин. 1-Зj. 

У пошуково-інформаційній дія..1ьності, пов'язаної з вияв .. 1енням 
особи неві.J:о:\юго з .. 1очинuя, можна виокремити три її напрямки: 1) 
с:к.1ацюшя іптегра .. 1ьпого криміналістичного портрета J .. lочшшя; 2) 
моделюnаппя його Jn'язкіn; 3) моцелюnаппя його посткри:\tіпа .. lьпої 
поnеціІІКИ. 

І нтс І"J)аJІ ьн и і1 ІІОІІІ у кони і1 Іюртрст :1 .. юч ин 1 (~І с к.;ш;шєтьоІ 3 су ку11 нос

ті іШ.НИХ II(OJ(O tіОІ'О біо.~юr>іЧНUХ (В НаК, іЮ ИКИХ HiJ(HOC~ITbOI антрОІІО.·ІОІ'іЧ
Ні, анатомічні, функuіона.:Jьні та біохімічні характеристики; соціальних, 

шо :\tістять цемографічні, побутові, професійні, регіона.:Jьні ві.J:о:\юсті 

та такі, шо вказують його на його становище в суспі.r1ьстві, в злочин

по:иу сере.J:оnиші; психологічиих. що nказують па його іпте .. lекту<LlЬІІИЙ 
ріnепь, психічпій етап і е:иоuійпі риси, ознаки психічних nідХІшепь, 
Іюнс:tінконі особ..:Іиності. Ві:tІюні,т(ні ;щні никористонукпьси .іLІИ ск.;ш

;щнн}І CJIOHCCHOI"O 110ртрсту, фоторобота, ІІСИХОJІОІіЧНОІ'О 110ртрста, ~ІІ<і 

сприяють пошуку з .. 1очинuя. 
Певні рІrси особи з.:Jочинця :\1ожуть бути відтворені завдяки ви

яв .. lенню різного po.Jy зв'язків з.:rючинuя з різни:\'ш еле:\'rентами 
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j;rочину: o()\-:KTOVI і IIIJC,!~VICTOM 110С$.ІІ'аНН$.1, С110СО6ОМ іlіЙ, 3Нар~Ііl,фІ\Н1 і 

:шсоGами, часом місІІсм та інІІІимі умонами нчинснн~І j.10чину. Так11і1 

Ю<Н-:М(НН\І30К ,!~ОС;Іі,!~Жуt-:ТhС$.1 3<! J(OI10MOI'OIO ІІИТаНН~І: ХТО МіІ· НЧІ1НІ1ТІ1 

даний злочин саме таким способом, використати певні засобІт, знаряд

дя, устаткування, знати конкретні умови, вп.1авати на обстановку, кому 

було nигідпо настапня пеnпих злочшпшх паслі;:rкіn тошо. Особлиnого 

лшчешrя для пошуку J.1очиrщя пабуnас nияn.1еrшя та апа.1із :ш'язку між 

жертnою і злочинцем, тобто nіктимологічrшй мето;:r . ..Цоuільпо nисуnати 
і ІІСренір~І'І'И нерсіЇ 11(0}(0 ріНОІ'О І-НЩУ 3Н\І3Кін: ІJ(ЩИННИХ, іНТІ1МНІ1Х. 110-

()утоКИХ, ІІрофесіі1них, 3J10чинних. Вони можутh Gути стіі1киv1и, трина

лими або, навпаки, неста.1ими, короткочасними, такими, шо виник.тrи 

незадовго ;:ro вчинення з.1очину. 
Пошуку і nияnлешпо злочинця сприяс побу;:rоnа прогностичної мо

делі посткримінальної поnедіпки. Така поnе;:rіпка може включати до

даткові і переnірочні дії злочшщя що;:rо прхоnуnаппя обстаnип зло чи пу, 

труІІ<l, IIIJИКJI<lCHCHOI"O _\1аЙна; рі:1ні :шсо()и і СІІОСО6И ІІІJОТИ,ІtіЇ р03СЛі,Т(у

НаННЮ; J(іЇ, ІІLО можутh нка:1унати на ІІричетністh осоGи J(O ;шноІ'О 3J10-

чину (побічні поведінко ві докази); готування і вчинення нового анало

гічного злочину. 

Таким чином, синтетичний аналіз отриманої на початковому етапі 

розслідушшп інформації поnипен nикористоnуnатися ;:r.1я побудови по

шукових nерсій шодо особи злочинця, постапаnки тактичних заnдань і 
формуваJІІІИ l)i)tiЮBi;LJIOЇ IIJIOIIJ<iMИ 110)[<-LII>IIIOI"O ро:К.ІІі;LуВаІJШІ, СІІр~ІМО

ІШІЮЇ H<l ВСТШЮШІСІІШІ КОНКреТНИХ -3<lІІі,Іt(НІJСІІИХ осі(), ІІерсвірку ЇХ ІІрИ

'ІСТНОСТі J~O КОНКТJСТНОІ'О 3ЛОЧИН)' (3ЛОЧИННОЇ J(Ї$.J;JhHOCTi ), і;rентифікаІ ~і 10 

та ни критт$.1. 
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