
ІІііШИІІІенню ріНН$.1 11уGлічності устанон никонанни криміна.Іhних ІІО

каранh та CTHOJJCHH~IM СІІСІ~іаJІі:юнаНИХ су()\-:ктін ОІІСраТИННО-р03ІІІУКО

НОЇ ІІрОТИ)~іЇ j;ІОЧИННОСТі у МіСІ~~ІХ ІІ(Н()ан;ІСНН~І НОJІі та HИOKJJCMJICHIOI ЇХ 

із системи МІ3С. Крім того, значну ро.1ь у формуванні наукових знань 

шодо ;::юслі;:rжуваної проблематики відіграє створення спеціалізованих 

nищих паnчальних зак.1адіn спрямоnаних на підготовку персона.1у та 

оператиnних працішшкіn для органіn і установ nикопаппя покарань. 
У коптексті цього, пеобхі;:rно звернути уnагу на дисертаційні до

<.:JІілженюІ В. В. КутконсhКОІ'О «ФункІ~ії ОІІсратинно-роjІІІуконої .Іtі}ІJІh
ноеті у криУІіна;Іhно-никонанчій системі РосіЇ», В. С. ЗлоGіна на тсv1у 

<<Оперативно-розшукові засоб:и забезпечення режиму у в:иправних уста

новах ФСІ3П Росії», G. О. Лубкова на тему <<Оперативно-розшукове по
передження Jлочипіn у колопіях поселеннях n ум о nах с-учасного рефор
муnашrя кри1Іішшьпо-nикошшчої системи», О. М. Соколоnа па тему 

<•ЯJасмодія оператиnних підрозді.1іn ФСВП Росії та оргапіn nпутрішпіх 
<.:І Іран у GopoтhGi :1і 3JІОЧ ин а ми, }І кі нч и ни ютhси у кшІоні~ІХ-ІІОССJІе н н~ІХ•>, 

М. І. ВесеJюна на тс.v1у «0ІІсратинно-ро:mІуконс :шGе:1ІІечснюІ ІІОІІсре,Іt

ження та розкр:иття з.1очинів у жіночих колоніях. 

Підсумовуючи необхідно відзначити, шо останнім часом увагу до

слідників пр:ивертає проблема протидії з.1очинності у місuях позбавлен

ня nолі оператиnпо-розшукоnими засобами та мето;:rа:ми. Апа.1із змісту 

паяnпих паукоnих дос.1іджепь ;:rозnоляс гаnорити про часткоnе фор:му

ІШІІШІ _\1СТО}(ШІОІ'іЧНОЇ GaJИ, ІІОІІІУКУ уніфіковаНИХ ІІі}(ХО,ІtіВ }(О ОКреМИХ 

ІІроGJІс_v1 у )ЩІІіі1І·а.Іу:Jі. АJІс. не :шажаючи на JІІачну кіJІІ.кісл, наукових 

робіт, науКОНШІМИ НС іlОСИІ'НУТО 31'0J[И 1110/lO баІ'аТhОХ ІІИТаНh, 30KJJCMa: 
НИКОрИСТаН НИ t-:і[ИНОГО ІІОНИТіЙНО-КаТеІ'ОріаJІhНОІ'О а11арату, ТИІІО;ІОІ'і:ш

І~іЇ 3JІОЧИНіН, ИКі НЧИН~ІЮТhСИ у VІіСЦ$.ІХ 110:16аНJІеНН$.1 но;Іі та КОМІІJІеКСНОЇ 

моделі боротьби з ними. 

ЗАЮРОДНІЙ В. Є. 

ТТаІ(іон<LІ hНИЙ унінерситет <<0;(есhка юри;(ична ака,(е\1ЇЯ», 

доцент кафедри криміналістики. канщ-щат юрЦJJ-І•ших наук 

ІІЮ'СІШКТИВИ ЗАІІРОВЛ,ЦЖЕІІІІЯ 

ПОЛІГРАФОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАІНИ 

/l,~І<.:кусіи II[OilO ІІроне;~еННИ су;LОНОЇ ІІСИХофі3іШІОІ'іЧНОЇ еКСІІСрТИ:1И 3 
никор~І<.:танюІм ІІШІі111афа має нсо}(НО3начнс трактунанн~І cepe;r теоре
тиків і практиків, зокрема у аспекті застосування ;:raнoro методу у діяль

ності правоохоронних органів України, ~rерез ві;:rсутність закону, який 

би чітко регламентуnаn nикористаппя поліграф а. 
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В тоі1 же час ІІроне;tеНН}І Ін:ихофі3іожн·ічної ексІІернни на;(астh 

МОЖ.·ІИНЇСТh ІННІІLШТИ Н ІШМ'}ІТі JІЮіШНИ інфор\13ІІію, ИКа несе ЇіІеа .. ІhНі 

<.:JІЇ;LИ 11(0)10 оG<.:тани Ні ІІОіІіі1 3_;ючину, роf>ІПh І~Ю інфор\13ІІіЮ іЮСТУІІНОЮ 
об'єктивному вивченню. 

Оцночасно з'являється мож.:Jивість визначити наявність або віцсут

ІІість у~tИСІІИХ її nикриn.:JеІІЬ під час nіцтnореІпІя осІюшІих, пршщипоnо 

nаж.1ишrх обстаnип за фактом з.:Jочипу. 

На жа .. 1ь, .аоnо.аиться копстатуnа ти, шо теоретична ба :ш ..]ЛЯ nикорис
танн}І Ію.;ІіІ·рафа 3 урахунаНН}І м СІІеІ~ифіки 11раноохорон ної J·tіи_;Іhності н 

УкраЇні 3а .. ІИІІІаt-:ТhС}І не)·юстаТНhО р(Вроf> .. ІСНОЮ. 

Фахівuі-по.:Jіграфо .. 1оги перебувають у повній за.:Jежності ві.а тих 

знань, які були набуті на початкових курсах, а преважна бі.ТІьшість із них 

орісптоnапі па бізнес структури, а пе па потреби пpanooxopoпuin. 

Питаппя шо.ао використання <<Детектора брехні•>-, які сприяють роз

криттю 3..1ОЧИІІУ nисnіт .. 1юnа.:Jись у працях таких пре.асташшкіn юри
:tичної науки, }ІІ<: Туніа Шурані та І3расшІ Рані;щ (і3раЇ.;ІhСhкі Ію.;ІіІ·ра

фо~ЮІ'І1). Р. С. Бt-:_;Ікін, С. В. Пшюнічен, В. О. Вар_;шмона, В. М. Кро_;Іh, 

А. М. Мо .. 1чанова, М. М. М:ико.:Jаєнко, Л. О. Суворова, І. 13. Рога тюка, ТА 
Лешковича, 13. П. Бахіна, Н. С. Карпова, І. В. Строкова, 13. І. Га .. 1агана, 
13. [ Гончаренка, А. Д. Мовчанова, В. І. Барко. 

Перспектиnа запроnа.ажеппя поліграфо.:Jоrічпих техпологій n 
України сього.апі с .аосить актуа .. 1ьпою та пошюю :~лірою за .. 1ежить nід 
ІІриtіІІ}ІТПІ і ·шкріІІJІеІІШІ на іІержаВНО\ІУ рівні Ві,Т(ІІОВЇіІІІОІ'О ІІраВОВОІ'О 

ІІІL'І'РУ\ІеІІТЩlІІО. 3аКОІІ УкраЇІІІ1 <<Про ОІІераТИВІЮ-рО'\ІІІУІ<ОВУ іІі}І.ІІ>

ні<.:Тh>>- не \tІЇСН1Тh ЖОJ(НИХ IIOCI1_;13Hh та 31<-ЩОК 11р0 \tІОЖ.ІІИНОСТЇ НІ1КОрИ<.:
ТННН}І ІЮ.;ІЇІТJафа ІІЇJ( час 3іІіі-існеНН}І ;юсу;LОНОП) ТЮ3С.ІііІ)'НаНН}І, 

Мі ністсрстно юс ти 11ії України 27 _;1 и 11 Н}І 2015 року сноЇ\І нака
зом N!2 1350/5 <<Про внесення змін цо Наказу Міністерства юстиції 
України віц 8 жовтня 1998 року N!2 53/5•>- все ж таки вихоцячи з реа
.:Jій сьогодення nпесло з:иіпи до Наукоnо-:иетоцичпих реко:иепдаuій з 

питань підготоnки та призпачепня судоnих експертиз та експертних 
цос.:Jіджепь. 

Тс11ер рекоVІен;шІІіЇ l\ОІюннені ІІунктоVІ б.Х у ро:ні.;Іі VI «Психшю1·ічна 
СКСІІСрТИ3а>>, ;Le НКа3)'ЄТhС}І, 11(0 <<3 МСТОЮ 0Тр11\13НН}І оріt-:нтуна_;ІhНОЇ ін
формаuії :\южуть провоцитися опитування із застосуванням спеuіа.:Jь

ного технічного засобу- ко:\ш'ютерного по .. 1іграфа». 
Проnе.аеппя су.аоnої психофізіо.:Jоrічпої експертизи мас :\ticue пе 

.:Jише n кри:иіпальпому проuесі, але :иоже застосоnуnа тися у uиni:JЬIIO:\IY 
та а.а:\tіпістратишюму проuесі. 

ВикорИСТаНН}І ІІСІ1ХОфі3ЇОЖЧіЧНОЇ еКСІІерПНИ НІ ІраКТИ І (Ї ІLИ ні_;ІhНОІ'О 

СУ,іЮЧИНСТНа Ha.itaCTh 11111р1111 МОЖ~ІИНОСТl .iLI}I СТЩ11Н. 
3окре:\'rа, психо .. 1огічною експертизою :\'южуть визначатись обста

вини що.ао пі.астав визнання не.аійсним правоч:ину, ук..1а.аеного грома

.аянином, не з.аатни:\1 усві.ао:\1 .. 1ювати значення своїх .аій або керувати 
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НИМИ, УКJІа;~еНИVІ ІІііl НІ ІЛ ИНОМ 1101\НUКИ, о()ману, HaC~UhCTHa, ІІСИХіЧНО-

1\) тиску, нІжкої оGстани ни; Іно;~о :шхисту честі, гі,т~ності та .J~іJюної рсІІУ

таІІ,ії; ЩОіlО НііlІІІКО,!~унаННИ VІОраJІhНОЇ ІІІКОіlИ; II~OilO НИріІІІеНЮІ СІІОрін 

про право на виховання ;:rітей, про визнання шлюбу не;:rійсни:м тощо 

]4, 27]. 
Крім того. в межах діючого законодавства про пра шо поліграф за

стосоnусться в роботі J кадрами для попере;:rжешrя корупuійпих діянь 
cepe;:r службовці. 

Так, :1І'і;~но :1 нака3оVІ Міністеретна ,Jtoxtщiн і 3Gорін «Про никорІ1С

таНН$.І ІІШІіІрафін у лішІhності Міністеретна J(Охtмін і :1Gорін України та 

його територіальних органів•> від 2 серпня 2013 року N2 329), психофі
зіо.lогічне інтерв'ю із застосуванням поліграфа - опитування з вико

ристаrшям ко1ш'ютерпого техпічного "Засобу (поліграфа), під час яко

го здійсшосться апаліJ (оuіпка) ;:rипа:міки психофізіо.1огічпих реакцій 

опитуnаної особи у nі;:rповідь па психологічні стимули, :ш;:rапі у вигляді 

наріантін ніююні,Jtеі1. ІІРСJ(Мстін. схем, фото і т. ;L. 
Міністеретно ннутрі 111 ніх СІ Іран України також 11риі1ншю І нетрук І (і ю 

шодо застосування ко:мп'ютерних по.1іграфів у роботі з персона.1ом ор

ганів внутрішніх справ УкраїнJ.І, яку було затверджено в Міністерстві 

юспшії України. 

Міністерством оборопи України з :метою покрашеппя якості роботи 
J персопало:м при прийнятті (поновленні) па військовуслужбу за контр
актом, ІІJН1JІІаЧСІІІІі (ІІерсміІІLСІІІІі) осі() офіІLеJJСІ,КОІ'О CK..IЩJtY ІІа IIOCa,JtІ-1 

Іюменк.натури Міністра оGорони- 11рийшшо віююві;tну ІнструКІtію. 

3 урахунаннs.~м нин~е нкюаного ІІtпріGно _щійснюнати 11рактичні 

КОНКрСТНl КрОКИ, ІНО і[() НІІрона;~ЖСННs.І НаІІраІ~hОНаНОГО ,!~OCHll~Y ІІО;ІlІ'JИ

фоЖ)І'іЧНОЇ ІІ]хtктики, СІІримонаної' на GopoтhGy 3і :1;ючинністю та ко

рупцією, профіТІактику посадових злочинів. 

Для оптимізації досудового розслідування необхідно доповнити 

кри1tіпа.1ьrшй проuесуа.1ьrшй кодекс України статтями, які будуть чіт
ко регламентуnати пі;:rстаnи .J.,lя прове;:rеrпrя психофізіо.1огічпої експер

тилІта nикористаrшя цих 11атеріалів у криміпа.1ЬІІО1ІУ проnаджеrші. 
В НаІ(іона;ІhНОVІУ унінсрситсті «Олесhка юри;rична aкa,JtCV1i~І>> ни

ХОNІЧИ :1 нeoGxi,rtHOCTi 3аІІрОНаі[ЖеННИ КОVІІІ'ютсрНИХ ТСХНО.,ІОІ'іі1 Н 

навчальний процес під патронатом президента університету про

фесора Ківа.1ова С. В. запроваджений спецкурс «Використання 

поліграфа <<.Цетектора брехні>>•> n юриспруденції•> та створепа 

Лабораторія <<ПсихофіJіо.lогічпих досліджень•> в структурі кафедри 
<•J(ри1tіпа.1істики>> - шо ;:rасть :\ШЖЛІшість пе тільки nивчати особли

ності 3астосунанн~І ІІШІіІрафа н юр~щичніі~ 11рактиці, але і І'tпунати ни

сококншІіфіконаних юристін ;t.ІИ ІннреG ,Jtержанних га 11раноохоронних 

органів України. 
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Спистс використаних (};ж:еред 

1. Інструкuія нро норя,J.ок орпшізації пt нроне,J.ення ошпунання нерсона.,tу 

з никорнстанюrч поліграфа у Міністеретні оборони України та Збройних 

Ct-Ltax України: наказ Міністерствu оборони Укрuїнн 14 кнітня_ 2015 за 
N<> 164 (.заресстронано н Міністеретні юстнпії України 29 кнітня 1015 р . .за 
No 477 /26922). 

2. <<Про nпесешш з:иін ло Наказу Міпістерстnа юстиції України nіл 8 жоnтпя 
1998 року No;o 53/5»: наказ Міністерствu юстиuії Укрuїнн нЦ 27 .tшшя 2015 
року No 1350/5. 

З. «Про ннкористuння шиіtрафів у діяльності :f\.1іністерстна Укрuїни та .йшu 

тер1поріальних opraнin)): Наказ Міністерсша цохоліn і зборіn Україпи nіл 2 
серпня 2013 року N<> 329. 

4. Розоn В. І. Суцоnо-психологічпа експертиза n пиnі..lьІю~rу суцочинстnі І 
В.1. Розон//Юрт·[lИЧнаУкраїна. 2003. N<>б. С.17 34. 

TИXOJJEJJKO Л. М. 

Наuіона.1ьний універептет <•Оцсська юрИіJИ'ІНа акацс:-.rія», 

асистепт кафе;::rри кри:-.rішt.1іспrки. Ка:ІЕІ.И;::rат юрншrчпнх наук 

ТИПОВІ СЛШЧІ СИТУАЦІІ, ШО ВИНИКАЮТЬ 
ПРИ РОЗСЛІДУВ.'\ТПП ПРИМУІІТУВ.'\ПІІЯ ДО ВИКОІІЛППЯ 

ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

YcJJЇJHJ tc p(.HC.:Ji.;LyвaJ 11 Jj.J ІІр~1\ІушуваJJШJ ;ю викоJJаJ tшt ч~1 1 tсвико
наннн ІІИНі .. JЬНО-ІІраНОНИХ 3О6он\І3аНЬ та HCT<J.HOНJICHH~I і<.:ТИНИ у ІІрО

на;LЖСННі 3НаЧНОЮ УІірою :ШJІСЖИТЬ НЇJ( уміНН~І с;JЇJ(ЧОІ'О, JI(O ~щіtісНЮЕ 

криміна .. 1ьне провадження, об'єктивно та оперативно оцінити с.1і.цчу 
ситуацію, яка ск.rш .. 1ась у процесі розс .. 1ідування, вихоцячи з інформації, 
ШО Б НЬОГО наявна на МОМеНТ здійснеННЯ БіДПОВі..JНИХ..JіЙ r1, С. 1291. 

Можна зробити ІНІСІюnок стосо1шо nласпшостей і функцій с.1ідчої 

ситуації. яка nипикас під час розс.1ідуnаппя при:иушуnаппя до nикопап
н~І ЧИ НСНИКОН<ІНЮІ І(ИНЇJІhНО-llраНОНИХ :юGон\І:ШНh: а) <.:JІі;tча СИТУ<ІІ~і~І 

форму~с:тьси на ІІі;(стані наинної на моVІснт 3іLііkнснн~І ІІрона;(жснн~І 

І<рИVІіна;JЇСТИЧНО 3НаЧИМОЇ інформаІ(іЇ; б) llpИ іЮС.-ІііLЖСННі с;JЇJ(ЧОЇ СИ
туації необхіцно зважати на безпосерецньо цжерело віцповіJної інфор

мації; в) результати аналізу с .. 1ідчих ситуацій цетермінують процеси: а) 
формуnапня с.1і.ачих nерсій; б) nи:шачеппя заnцапь по.аа.1ьшого етапу 
розслідуnаппя; n) формуnапня системи сліцчих (розшукових) та пеr.lас
них С~Іі.іLЧИХ (р03ІJІУІ<ОНИХ) .iLii1- llp0111aмyнaHIOJ р03СJІі;LуНаНН~І; 1·) а;JJ"О

рИТМі3аІІ.іЮ ;tii1 С~Іі;[ЧОІ"О. 

C;Ji.iL 3а3начити. що c;Ji.iLЧa ситуані~І ІючатконоІ'О ста ІІУ ро3с~Іі;tунан

ня пр:и:\'гушування .ао виконання чи невиконання ц:иві.1ьно-правових 

379 


