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11 ІФОРМЛЦІЇ ІІРИ ІІРОВКДКІІІІІ СJІЩЧИХ ДІЙ
Мож.1ивості використання невербальної інформації в криміналь
ному прова;:rженні

обумовлені станом його теорет:ико-:мето;:rо"lоrіч

пої розробки та досягпеппя1ш у сфері техпо.1оrії за остаппі
Пара.1ельпо

nce

90

рокіn.

гостріше постають актуальні заn;:rаппя підвищепня

ефектишюсті боротьби зі злочинніспо та nимогою у;:rоскопалеппя прак
пІюІ ро:1<.:тлунанн~1 :1.ІІОЧИН1Н ~Ік н межах о;tнн-:ї країни, так

1 н ІІ1JІОV1У

<.:ніті. ЗJючинністh, користуючисh сучасними JюІ·істични ми р(вн\13кам и
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111 ни;tко ро:11·ортає сною ;(і~І-·І ьність н тіі1країні, l\C їі1 1(С наі1Gі .. І І:. ІІІ l\ОІ (і .. І ь
но Н ІІСННИt1ІІСрі(Щ.
Ви;ш 3Ж)ЧИнін та мсхані3VІ и їх нчинсн н~І :ш;Ісжать ні;tоG'єкту та ІІрСіL

мету посягання. Як результат, вчені-криміна.:Jісти постійно знахо.Jяться
в пошуку ефективних методів, засобів, прийомів виявлення, фіксаuії,

..:::юсліджеппя і використання криміпалістичпо-лшчущої іпфор~tаuії.
Успіх n uьо:иу питаппі залежить nід застосування сиптезуючого пi,::rxo
,::ry ,::ro фор:иуnаппя кри:иіпа .1істичпих реко:иеп,::rаuій та :ието,::rики nико
ристанюІ на ІІсрсхрссті ІшршІс;Іьно суVІіжних 3 криVІіншІістикою сфер
3Нанn (хімі~І. фі3ика, Gіо;юІ·і~І, анатоVІі~І, УІатемати ка, І'СОVІстрі~І, кіGср
нептка,

couio..1oriя,

політологія то шо).

Використання неверба ..1ьної інформації при
слі,::rчих дій (ог.1яд, допит, обшук, пре,::r'яnлеппя

никнепня

,::ro

прове.Jенні

,::r.1я

г.:Jасних

nпі:шаппя, про

жит ..1а, с ..1ідчий експери~1епт, отримапня з ра жіn J:.JIЯ екс

перптзи то шо) та пег.:JасІшх слідчих ,::rій

(ог.:Jя,::r і

nиїмка кореспопдепuії,

нак.;ш;ЩНН~І ареІІІТУ на КЩ1ССІІОНJ(СНІ(іЮ, 3Н~ІТ'І'~І інформаІ(іЇ 3 с;Іектро
ННИХ інформа11іtіних систем, оGстсжснни ІІуG;Іічно не.іЮС'І'УІІних \ІіСІLh,
жит .1а чи іншого во .lо.Jіння особ:и, спостереження за особою, річчю або

місце:\-1, контро.:Jь за вчинення:\-1 з.1очину, нег.1асне оттУи:\'rання зразків,
необхі.Jних J:.:Jя порівня .1ьного ,::rослідження, використання конфіден

uійпого спіnробітпицтnа тошо) наочно проі..1юстроnапі у пастушшх
статистич1шх дюІих:

І. Г:нас11і t:JІi,:tчi іtії:

іЮШП-

о6ІІІУК-

93,5 ~.!(:;
67,7 9'(;

ІІре;t\ІІLІеНН~І )1.1~1 НІІі:1НННЮІ- 6],1.)

с .. ІііІЧИі1 еІ<СІІСрИ\ІСНТ-

CJf.,,

31,2 CJ{;

огляд-16,59-f.

2. Her.:Jacнi c.:Ji,::rчi J:ії:
ay.:::rio-. nі.:::rеокоптроль

~ticuя- 85,7 %;
спостережепня Ja особою, річчю або :иісце~tay.:::rio-. nі.:::rеокоптроль особи- 84.3 %;

89.4 %;

о6СТСЖСННИ ІІуG;ІіЧНО НСJ(ОСТ)'ІІНИХ Міt:І(Ь, жит;ш ЧИ іНІІІОІ'О НОЖМіН-

Н~І осоGи

-64, І %;

контро ..1ь за вчиненням злочину-

56,6 %;

використання конфі.J:енuійного співробітниuтва

- 44,5 9f..;

нег..1асне отримання зразків, необхідних ..:::r..1я порівня ..1ьного дос ..lі

,::rжеппя

-24.7 %;

огляд

nиї:ика

І<Щ1еСІІОНJ(СНІLіЮ-

кореспоп.J:е пuії,

пак.:Jадюшя

арешту

па

12.4;

3НИТ'І'~І інфорVІанії :1 СJІсктронних інфщншІІ.іі1них систем-

0,6 %.

Вище наве.Jені статистичні дані дають :\'ІОж.:гшвість фор:\'1ування на
ступних проміжних в:исновків шодо викор:истання неверба.т1ьної ін
формаuії пр:и прове.Jенні с ..1ід•шх Jій: Неверба.:Jьна інфор:\'rаuія є ви,::rом
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криVІін;иістичної інформаr~ії.
(уніфіконани~і

)le ненерGшrnною інформацією є система

коVІrrлекс) ;~аних осоGистоІ'О характеру 11ро corria.rnнi,

rrсихожн·ічні, фіjіо;rогічні і інrні шrастиr-юсті особи, О,Jtержані

Gejrroce-

peдньo за допомогою немовних засобів спLткування. 1
3начення та обсяг неверба.1ьної інформації знаход:иться в за.1ежнос

ті під конкретного nиду с.1ідчої дії. Дослідження неnерба.1ьІюї інформа
ції "Залежить під професійних знань. nміпь та паnичак учасникіn с.1ід
чої дії. Фор1ш та у1юш:r застосування окре1шх ре 3ультатіn дослідження
ненерGа;rnної інформаrtії 3акріІІ.ІІені н Криміналnному rrporrccya..rnнov1y
І<(Щексі України. 1lієністn ни користанни ненсрGа.rnної інформації

11pr1

проведенні с.1ідчої дії зменшує прот:и.іІію з боку будь-якого учасника

слідчої дії.
У дос.1ідженні неnербальної інформації nидіТІясться три nзасмоза
лежпі, пзасмопоn'яJані стадії nідпаnідно до етапіn проведення слідчої
(розшукової) дії: використання до проnеденпя слі.іІчої дії; використання
не нepGa;r nної і нформаr (іЇ на роGочі й ста;rії

c.r і.І(ЧОЇ

,І(ії; ни користан Н}І не

нерGшrnної інформаr(іЇ на :шнeprrra.rnнiй стщrії СІІі;rчої Jtiї; никористаНН}І
неверба.1ьної інформації на стадії оuінки отр:иманих результатів про
ве.іІення слі.іІчої дії. Використання невербальної інформаuії при прове
денні с.1і.іІчих дій сприяє проведенню у межах с.1ідчої .іІЇЇ верифікаuії та

na..1i1Iauiї даних криміна.1LІІОЇ події.
Застосування резу.1ьтатіn .іІОСЛі.іІження неnербальної інформації при

IIJIOI)CJ[e ІІІІі
І).tастиrюстr

C.l і,І( ЧИХ J(i Й

1 стани

)LOJIIOJI}IC ро() ити

С !ЮС ЧаС Ні ВИСНОВКИ ll ро ОJІІа КИ,

учасникrв СJІІJLЧОЇ ;rії

rra

рІ-нrих cтarrax іиі ІІJЮВс;rсншr

та сrrри~н-; нrни,тtкоVІу орієнтунанню слі,т(чоr'о/rrрокурора н ситуації' с;rі;t
чої Jtiї :1 VІожлиністю форVІунанн~ оrrтима;rnної лінії нласної' rrонс,тtінки.
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