
криVІін;иістичної інформаr~ії. )le ненерGшrnною інформацією є система 
(уніфіконани~і 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 C.l і,І( ЧИХ J(i Й )LOJIIOJI}IC ро() ити С !ЮС ЧаС Ні ВИСНОВКИ ll ро ОJІІа КИ, 
І).tастиrюстr 1 стани 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. 

КАЛУПНВ.Ю. 

Націона.tьний університет <<Одеська юри,;uгша акаде-1іЯ•>, 

доцепт кафедри кри1rіла.tісти:ки, капд.идат юридичних наук, доцепт 

ТАХГИЧІІІ ОСОІіJІИВОСТІ ЗАСТОСУВАІІІІЯ ЗВУКОЗАІІИСУ 

ПРИ ПРОВАдЖЕННІ ГЛАСНИХ ТА НЕГJL<,.СНИХ 

СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ 

Одним із найпоширеніших способів фіксації доказової інформації 

є звукозапис. Рішення слідчого про необхідність застосування звукоза

пису обумов.1юється необхідністю об'єктивно зафіксуват:и та зберегт:и 

1 Rащук О. П. Тlенербальна інфоршщін, ик ОNІН і·; ни 1 ~ін кримін<LІІістичної інфори 
мації. Науковий вісник Міжпародного гу:чапітарпого університету. Серія: юриспру-

,(еНІ(ін: lб. наук. ІІрань.- 0J(eca. Фенікс, 2013.- н~ш. N! 6.- 244 с. 
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ІІСННі іШ.Ні та фаКТИ, ИКі \13IOTh 3НаЧСНН~І ;І;ІИ КрИМіНаJІhНОП) ІІрОІШіІЖСН

Н~І, інфорVІаІІ.іЮ, ОТрИVІану Н ХОіІі ІІрОІШіLЖСНН~І ІІрОІІ.С<.:уа .. ІhНИХ іІіі1. 
Знуко3аІІис 11ри р(Н<.:JІі:Іунанні 3.;ючинін, І(С - ІІриі1оVІ нсрGа..:Іьної 

форми фіксації J:оказів, запис на фоногрю.tу інформації, що міститься в 

ПОКаЗаННЯХ і заявах учаСНИКіВ С.:Jі.J:ЧИХ і СУJ:ОВИХ J:іЙ. r 1, 7] 
.Засоби зnупнапису nикористоnуються елЬчим пе тL1ьки J:"lя фікса

ції ходу та ре 3у.:Jьтатіn гласних та пег.:JасІшх с .. lі.J:чих (розшукових) дій, 
але й J:.:Jя полегшення його роботи по с:к.,1а,::rюшю процесуальних до

ку\1снтін, О<.:оG.;ІИНО КО..:ІИ с .. ІііLЧ3 J1іИ ІІрОНОіLИТhС~І Н )'МОНаХ, Н ~ІЮ1Х НИ

НИКаЮТЬ Тр)'J(НОІІІ.і І ІрИ HC.iLCHHi ЧОрНОНИХ 3аІІИСіН. Hco6xi.iLH3 інформа
ція наговорюється в J:иктофон, а потім використовується як канва при 

с:к.,1а,::rанні процесуального акту Активно звукозапис використовується 

n оператишю-розшукоnій J:іяльності, особлиnо J:.:Jя прос .. 1ухоnуnашІя та 
3апису те.:Jефоппих та інших рон.юn [2, 74] . 

.Застосуnанпя техпічних засобіn nизнасться ,::rоці .. 1ьпим при J:опиті: а) 
ІІі.іЮ3рюнаних, ІІLО нчини..:н1 :1~ючин, 3а ~Ікиі1 може Gути ІІри3начсно;юні

чнс 11()3()3НJІСНЮІ НО~Іі; ())осі(). ~ІКі :1HaXO)lИThC~I Н НС6С3ІІСЧНОVІУ ;ци )101'1'
ТЯ стані; в) глухонімих; г) осіб, які во.:Jо,::rіють ві.J:о:\1остя:\'r:и, що ві,::rігра

ють важ.1иву ро.:Jь J:"lя прова,::rження, юІе яким погрожують вбивством, 

застосування:\'І насІпІьства або іншими протиправни:\1и ,::rія:\1и; ,::r) при 
прос .. 1ухоnуnашІі те .. 1ефошшх та інших перегоnоріn; е )при ог .. lя.J:і місця 
події: ж) у nипа,::rках лшч1шх аnарій, катастроф, пожеж, nбиnстn. коли с 
уvюви J(ШІ ІІСJІюропюї JVІіни оGстановки та Іпрати <.:JІі;(ів ~ЗJ. 

ІІн!юрvннtі~І, ІІ(О \Ііспгп,<.:~І в с.ІсктричІюму <.:ИІ'ІІа.Іі, vюжс Gути ·шко

;юнана рі3Ю1\Н1 СІІОСО6а\1И (ана.ІОІ'ОНІ1\1 і ІШ<1>рОНИ\tІ) і :1НІІИ<.:ана на рі3-

ні НО<.:іЇ (\t13І"Нітні стріЧКИ, ОІІТИЧНі КО\tІІІаКТ-іІИСКИ, іІ11СКСТИ t1 ЖОрСТКі 
1\ШІ'нітні іІиски ). Наt1Gі..:ІhІІІ ІІсрсІІскти нни м ннажа~:-:тьси нифрони t1 3311 ис 
сигналів звуку та зображення. Він J:озво.:Jяє вик.r1ючити значні втрати 

якості зображення і звуку при записі й вЬтворенні та вИрізняється про

стотою n палаштуnапні і обс .. 1угоnуnюші апаратури [ 4,225-227]. 
При проnа.J:женні слідчих ..::rій зручно застосоnуnа ти портапшпі ~tаг

пітофопи J ко:ипакт-касетами nі.J:поnЬпої продоnжешюсті запису. Пе 
можутn Gути ІІрофссіі1ні і 1юGутоні :tиктофони, 3аш1еуючі ІІ..:Ісt-:ри, \1іні

;LИК'І'офони, іШКТОфОНИ, НМОНТОНаНі НіНІІІі ІІрС;LМСТИ, 3НУКО331111С у XOiLi 
провадження г .. 1асних та нег.:Jасних слідчих (розшукових) J:ій з..::rійсню
ється на професійних (сту.J:ійних) і аматорських ~tагнітофонах і то~tу 

подібна звукозаписуюча техніка. об.:Jалшпа n~юптоnапими і шпюсІш

ми :иікрофонами пеобхілюї чутливості [5, 5] . 
.Згі.J:ІЮ з КПК України слі,::rчий :иас праnо пег.:JасІю nияn .. 1яти та фік

сунати СJІЩИ НІЖКОЮ 3.;ючину, ;юку\ІСНТИ та lHIIIl ІІрС:І\ІСТИ, 11(0 VIOЖYTh 
Gути )((Жа3ами 11ро 3.;ючин чи ocoGy, ~Іка і1ою нчини..:ш. НсІ-JІаснс ни~Ін
_:Jення та фіксування c.:Ji.J:iв тяжкого з .. 1очину, J:оку:\1ентів та інших пре.J:
метів, що :\1ОЖ)'ТЬ бути ,::rоказа:\1и кри:\1іна..1ьної ,::rіюІьності, слі,::rчі з,::rій

снюють з :\1етою: вияв.:rІення, фіксації та шпучення c.:Ji.J:iв, пред:\'rетів, 
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рсчсі1, ;~окумснтін, икі VІаютn jначснюr J(ШІ рlнкритт~r та ро:к~Jrі;tунаНН}І 

j;roч и ні н, кета нонлен ни обс та ни н ;~ішr nності зJrочи нних Jтpyr ro нан n; J(JІ}І 
рlНІІІУКУ та НСТаНОНJІСНН}[ HCHliLOMИX 3ЛОЧИНІІ1Н, ИКl lllCJI~I НЧИ НСНН}І НІЖ

КОГО злочину зникли з місця, а також осіб, які причетні до .іІіяльності 

з.1очинних угруповань; .iJ.,lя встановлення обсташтн вчинення злочину, 

використаних при цьо1tу знарядь. засобів злочину і пре.іІметіn злочин
ного посягання; .iJ.,lя nстаноn.1ення місuя перехоnуnашrя пред:метіn, ре

чей, майна та інших цішюстей. J.іІобутих wочишшм шляхом та вжиття 
захlщін що;ю ~шGс:нrсчснн~r ні;~rrrко;rунаНН}І матсріа.rnних і \юршrnних 

зGиткін, 3<lll0ili}IHИX 3JІОЧИНОМ l6, 4Xj. 
Окрему увагу варто на;:rат:и питанням тактики застосування звукоза

пису під час проведення с.1і;:rчих дій. 

На підготовчому етапі застосушшпя зnуко:шпису слі.іІчий, пере.іІ по

чатком слідчої дії, яка прово.іІиться в при:мішеппі, мас впешштися в за

хишеності заппсу ni.ii JВ)'Коnих перешкод та n справпості записуючого 
rrp~rcтpoю. ,Jl,or(i.Іrnнo ск.шсти rr.1raн ttpoнc;tcнн}t cJri,r(чoї J(іЇ та ttсрслік чіт

ких rrитанn. ~tкі нсоGхі,І~но 3а;шти та :шфіксунати ніюrоні,І~h на них. 

Під час робочого етапу проведення слі;:rчої ;:rії необхі;:rно чітко про

:мо&lяти питання, а наступне питання задавати після того, як отримал:и 

відпові;:rь від ;:rошпуваного на попереднє. Ui питання мають бути запла
поnапі па пі.іІготовчо:му етапі. В рюі закіпчеппя звукоJаписуючої плів

ки, варто перервати хі.іІ слі.іІчої .іІЇЇ та застосувати поnу плівку. 
На :>ак.tючtю_v1у cтarri pcкo_v1crt;Lycr·r,ot :шGс:>ttсчип1 cxopotttticтt, фо

ІЮІ]Jами, .І~Jr~r чоtл rrриі1шrти :>ахо,r(и, шо Ш1КJrючаютt, можливістt, tro
HTOТJHOІ'O :шrrису або його стиранни. Післ}[ никонанн}[ нкюаних ;rій, ка

сету нсоGхі;rно rrокласти н сrrсціалhний фут;rир та оrrсчатати. 

Як Gачимо, :шстосунанни знуко:шrrису ttpи ttрона;~жснні слі,т(чих .J~i~-i 

З.іІійснюється на основі загальноприйнятої тактики прове.іІення слі.іІчих 
дій, у ві.іІповідності до чинного КПК. При uьо:му реко:мен.іІується ви

копувати реко:\tеп.іІаuії та вказівки стосошю особлиnостей звукозапису 

як техпічного процесу. 
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КОМТСАРЧУК Р. R. 

Наuіона;тьний універентет <•Оцсська юрИіJИ'ІНа акацс:мія», 

)lOІleHT кафе)Lр~І Кр1-1\ІЇН<LІЇСП·ІКІ1, КаН1 L~І 1 ШТ ЮрІ·І)lІ·ІЧНІ-ІХ наук, )lOІleH'I 

ТАКТИКА ПРОФЗАХИСТУ ЯК ПЩСИСТЕМА 

КРИМІІІЛJІІСТИЧІІОЇ ТАКТИКИ 

Ні n кого з учених-юристіn і а;:::шокатіn немае пі пай:~ленших cy:юiinin 
у необхі;::шості пог.1и6.1епих ;:юс.lі.Jжепь теорії і практики професійпо

го криміна.lьІюго захисту. Адже, 3а ч.l ст.2 КПК України заn.Jюшямп 
кри \-1 і ІІа;ІІ.ІЮ І'О І І рова іLЖе ІІІІИ с Jахиет о<.:о6и, <:у<: 11 і.ІІ.стна та іLсржа 1н1 ні,Т\ 

І<ІН1\-1іІІ<ІАІ>ІІИХ ІІІJ<tІЮІІОруІІІеІІІ>; Ja 11,]3, Ч,] СТ.7 КПК УкраЇІІИ J\-1iCT та 

форма КТН1\ІіНа.ІЬНОІ'О ІІJЮІШ)LЖСНН~І ІІОНИННі Ні,Т\ІІОНііШТИ :ШІ'ШІЬЮ1\І :ш

t:аіШМ КрИМlНа.ІЬНОП) ІІрОН~ЩЖСНН~І, іЮ }І КИХ, 30Кре\-Іа, HUHOLИTbC~I :ш

Gе:1ІІеЧСНЮІ І І рана на 3ахиет; 3а ч. 2 ет. 7 КПК України сторона о6нинуна

чення зобов'язана впкористати усі пере.Jбачені законо:\t :мож.1ивості для 

.Jотрп:мання прав пі.Jозрюваного чи обвинуваченого (прав на захист, на 

.Jоступ .JO праnосуддя, таонш:шо спі1куnашІя, неnтручапня у приnат
не життя) у разі здійснення кри:иіпа.1ьпого проnа.Jження за nідсутності 
ІІііЮ3рюнаноІ'О а6о обкинуначеною і т.ІІ. 

3 ІІ(ВИ ІІіі1ІІр3І<ТИЧН ИХ І \С 11 ИТаННИ НС НИ к.;н1Каt-: 3аІІСреЧСНЮІ.;lиску<.:і}І 

МОЖе і1ти І ІрО іНІІІС: ЧИ СІ<JІаіШКПЬ 03Начені ІІрО6JІС\Н1 ІІрС;LМеТ ОКремоЇ 

наукової .Jисuип .. lіни, або, ue частина претметної об .. 1асті о.Jнієї з тра
лшійних наук кри:\tіна .. lістичного ІІИК..lу? 13 .Jаний час, вважаою, ра
uішшльІІИ~f с nиnчепня теоретичних і прикладних про6.1е:м 3ахисту nід 
обnипуnачення n кримінальному проnа.Jженні n рамках науки кри:иіпа
.1істики. Mona йде про те, чи 3а.1ишиться кри:\tіна.lістика паукою .1ише 
11ро ро3<:JІі;tунанН}І 3Jючинін, aGo, нисту1штимс, ~І І< наука 11ро кри\іІіна

~Іістичну ТеХНО~ІОІ'іЮ ЇХ J\ОС;Іі,Т\ЖеНН}І, <:уG\:ктам И ИКОЇ Е ІІрофс<:іtі Ні ІІрС.іL

СТаВНИКИ змагальних в кри:v~іна..lЬНО:\'ІУ прова.Jженні сторін. 13важає:v~о, 
шо КТУИ:\'Ііна .. 1істика є наука про кри:v~іна .. 1ьно-релевантні законо:v~ірності 
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