
2) ИНСІ~еНИрОНК<l МеЖJ()'І'ОJ)(ЩНеІ'О (ли()о іШЖе MeЖJ()'H<lJIOJ(HOI'O) об
мена ЖИJІhІХ 1101\fеІІІеНИЙ С ИНСЦеНИрОНКО~-і Оlтhе3}Щ ІІОТерІІеНІІІеІ'О Н ,Т(ру

І'ОЙ насе;ІеННhІЙ ІІУНКТ; 

З) многократньrе об мен либо перепродажи жилого по:мещен:ия в 

течение относительно короткого про:межутка вре:мени, в то:м чис.1е :и 

меЖJугородпьrе об1tепьr. 

Ко nторой группе с.1едует отнести такие способьr сокрьпия ;:rашюго 

престуІL1епия, как: 

1) и неІ tен иро нка са vюуGи ~іст на; 
2) инсІtениронка смерти нре3)СІhтате Gоле3ни; 
З) инсценировка разного рода несчастньrх с.1учаев, в том чис.1е от 

·.:шектротрав:vt ил1 ;:rорожно-транспортньІх происшествий. 

Таким обраJом, расс.1едоnапия убийстn, сnязашrьrх с :шnла;:rепием 

жильем, подтnерЖJает тот факт, что действия по по;:rготоnке, соnерше

rппо и сокрьпшо преступ.1епия оказьшаrот :шачите.1ьпое пегатишюе 

н;І ШІ Ние на раССJІе;юна Ние }Щ Н НОЙ кате І'ОрИ И ІІрестуІІ.ІІе НИ Й. 

КОЛОДПJА А. С. 

НаціоюL-тьюШ університет <<О.J:ссьюt юрдJ:И'ПШ ака.J;с:иія•>, 

асисн;'ІІТ кафе;~ри крІШЇІІалістики 

БАЗОВА (УНІВЕРСАЛЬНА) МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ 

РОЗСJІЩУВАІІІІЯ: ЛКТУЛJІЬІІІ ІІИТАІІІІЯ 

Дос.1іджуючи теоретичні питання криміна.тrістичної методики роз

слідування, oкpe:vty увагу необхі;:rно звернути на проб.1е:матику фор:му

nаrшя типоnої моделі розслідуnаrшя (ба Jonoї мето;:rики). Іспус ;:rумка, 

шо перш ніж фор11уnати окре11і методики. поnшша бути cфop1юnarra 
Jai'(UhHa, унінерСШІhН<l VIO}~e;Іh, на ();_ні ИКОЇ VІОЖJІИНО СТІЮрЮНаТИ КОН

креТНІ метоли ки р<вс;ІІ}~унанни. 

Вперше цього питання торЮІувся А. М. Ларін в 1996 р.: міркування 
про протиріччя і прогалини в структурі кр:иміналістик:и наводять на ду:м

ку про те, шо традипійні розді.1и криміналістики- техніка, тактика і :ме

тодика розкриття окремих nи;:rin з.1очшrіn поnишrі пере;:rуnати рощі.1ом, 

шо містить положепня зага.rrьпі .JJIЯ ncix або багатьох с.1ідчихдій, д..1я ncix 
aGo G;naтhox криміншІhНИХСІІран не3а.Іежно ні;І кна.ІіфікаІ(іЇ. lleti ро:мі.11 
може Gути нюнаний 3аІ'ШІhною мет<щикою р<нс.Іі.ІtунанюІ [3, с. 34]. 

В }(аНОМУ НИІІа}(Ку, іlОреЧНО ска::ШТИ, 11(0 Gy.111-1 СІІроGи ющі.,ІИТИ «3<l
Га.,1ЬНИЙ :vtетод розс.1ідування•> вчени:ми криміналістами різнІтх поко

лінь- С. Н. Чурі.1ови:vt, І. Н. Які:мови:м, В. І. Громовим, Б. М. Шавером 

та іп. 
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Так, С. Н. ЧуріJІон ннажаt-:, 1110 3аІ·а;ІhНИ ti (унінсрса;ІhН иtі) мстоіІ ро3-
<.:JІі;Іунанни нк.-Іючає н ccGc неі теорстичні ІЮЖ)ЖСНЮІ криміна.-Іістичної 
МСТОіІИЮ1 і СІІр~І\1ОНУЄ ЇХ на ОІІТИVІа;ІhНС фор\1УН3НН~І ОКрСМИХ \1СПНИК 

та по;:ш.:Jьшу їх а.J:аптаuію до розс.:Jі.J:ування у конкретно:\tу криміна.:Jь

ному провадженні rs, с. 44-451. 
На ду:\tку В. В. Тіщенко, :ието.J:, нехай паnіть зага .. 1ьпий, пе може за

мінити nci теоретичні по.:Jожеппя кри:иіпа .. 1істичпої :\tето,::шки . .З іншого 
боку, :ието.а c.:Ji.a розг.:Jя.аати як іпстру:\tепт, спосіб, за допо:\югою якого 
утнорюєтhс~І окрсVІа VІсто;шка ро3С.-Іі)1унанн~І, а.-Іс не фактор, ~Ікиі1 оGу

мон.-І ює 3\1іст і структуру такої МСТ(ЩИ ки. Ант ор ннажаt-:, що ОІІП1\1і3аІІі~І 

окремих :\'Іето.аик розслі.аування залежить ві.а прашпьного визначення 

принuипів їх фор:v~ування у теорії та застосуванні у практиuі r4, с. 1721. 
В. А. Жураnе.:Jь також підтри:~лус і.аею стnореппя базоnої :\tето.аики 

розслідування, де пропопус розг .. 1ядати таку :\tетодику у nигляді іпфор
маційпо-пізпаnа .. lьпої моделі, шо дозnо.:Jить :шбезпечити nпоря.акуnап
н~І с;Ісмснтін н її структурі, GіJІhІІІ тісниі1 3Н'~І3ОІ< \Ііж Ю1\Н1. а 3аІ·шю\І

ІІі_;шищити сфскп1нністh ІІі3нана;Іhних .іІіtі [2. с. І ОХ- 109J. 
3 вищевик.,1аценого в:ип.:Jиває, шо зага.1ьн:ий :v~етоц розс.:Jі.аування і 

базова :v~етодика розс .. 1ідування є тотожними поняття:v~и. На нашу LІУ:\'І
ку, сьогоцні можна вести :\'ІОВУ про :v~ож.1ивість формування базової ме

тодики розсліцуnаппя, але 3 урахуnаппям .aono .. 1i високого ріnпя узага.:Jь
пеппя останньої. Фактично, за сnоЇ:\1 фупкціопа .. 1ьпим призпачешrям, 
Gа:ЮІШ \ІСТОJ(ИІ<а flOJ<.:JІiJ(YIШIIIIИ -~;ЮЧИІІіВ ВИКОІІУС ро;ІІ> ТИІІОВОЇ іІІфор

МаІ(іtіІЮЇ \ЮіІС;ІІ <.:ИСТС\ІаТИlУІОЧИ та :шкрІІІ;ІЮІОЧИ ВІJ(ІІОІНіІІІІ структурІІІ 
CJIC\tiCHTИ, НКі І ІОНИН Ні Gуп1 крахонані ІІЇ;І час р(Нро6.ІСНН}І Н11іЮНИХ МС

ПЩИІ< тю3с.ІііІунанн~І. При І(hО\Іу, Gа3она І<JН1\tІіна;Іісн1'ІНа \tІсто;шка \tli.H-: 
НІ1сту1Іан1 у ро.-Іі науконо оG1рунтонаною оріt-:нтиру :1.-1~1 р(вроG;ІсНН}І 

ви.J:ових :\tето.J:ик як вчени:ми, так і слідчими. У зв'язку з UИ:\f вважа ою, 

шо базова кри:міна .. 1істична мето.J:ика повинна вк.r1ючати: 
- опис типоnої структури кри:иіпалістичпої характеристики злочи

піn, до якої необхідно nк.:Jючити бюоnі еле:иепти, які мають пріоритетне 
лшчеппя ,;тя злочипіn усіх категорій; 

-характерИСТИКУ ІІОЧаТКОНОП) СТ3ІІУ р(ВС;Ііl()іНаННИ, 30КрСVІа: ТИ І ІО

ні С11ТУ3ІІіЇ ІІОЧатку р(НLJІЇ;LуНаННИ (НаІІр11К.-Іа;L, Ha}IHHiCTh ЧИ НЇ;L<.:утніСТh 
інформації про з.:Jочинця); приб.:Jизний пере .. 1ік та а .. 1rоривt початкових 
слігшх (розшукових) J:ій; 

-характеристику по.J:а.:Jьшого етапу розсліJування, зокре:\tа при

б.:Jилшй перелік с.:Jі.ачих (розшукових) дій 3а.:Jежпо ni.a ситуації; 
- систе:иатизаuію та характеристику пегатишшх обстаnип, які мо

жутh НІІ~1инуп1 на ро:1СJІЇ,Т(унанни та 3асоGи їх Ію;tо~шнюІ. 
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КАСЬКОН. М. 

Націона.:тьюШ університет <<О.Цсська юрдJ:И'ПШ ака.Цс:иія•>, 

acttipaн 1 кафе)tри кри.\1іна.tістики 

МІСЦЕ ТА ЗНАЧЕННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ 

ЗJІОЧИІІІВ, ЩО ВЧИІІЯІОТЬСЯ РКЦИДИВІСТЛМИ, 

В СИСТЕМІ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК 

Криміналістична мспщика с :шк..tючним та Gа:ювим c.Іtc.v1ettтoм 

кри.v1ішсtістики і висту11ас тим синте-~уючим }l)(pO.V1, .J(e :шстосовуютt,
сs.~, oG't:,т(нyкпhcs.:t та Н3аємо;~іютh неі )(ОСs.:tІ'нсннs.~, ро:чюGки криміналіс

тичної техніки та криміналістичної тактики. А;rжс, ;r;rи тоt'о, н~оG наука 

криміна.1істика успішно виконувала свої основні завдання, необхі.J:но 

забезпечити слідчих на.1ежним арсеналом засобів, методів, розробок, 

прийомів для розс.1ідування злочину. І саме наявність доскона.1о роз

робленої криміналістичної методики багато n чому може забезпечити 
успіх розслідуваш по злочину. На даний час розроблена nелика кL1ькість 
СаМИХ pHHOVlaHlTHИX vteTOilИK р(ВС;І1ЛУНі1ННИ jJlOЧИHlH. ТО\>1У 1 не )(11ННО, 
tllO н сучасні~і теорії криvtіналістики poG~иoc~t Gап.по cttpoG їх клас11фі
кувати. Критерії по;:rілу- досить різноманітні і в той же час всі вони в 

чомусь пересікаються. Кожна з існуючих ЮІасифікаuійних має наукове 

обГрунтування. Та не див.1ячись на таке різноманіття поглядів, дос.1і

дження та дискусії тривають, зокрема у напрямі формуnапня по:шnидо

nих :.v1ето;:rик розс.1ідуnання злочипіn, до яких, на нашу ду:мку~ слушно 
Ніl(НеСТИ Й МСПЩИКУ JJ(HCJli}(yHaHIOl 3ЛОЧИНіН НЧИНСНИХ petlИ,IU1HiCT11\>1И. 
CrrpoG~1 ниокрсvtJtенюr такої мспщики poGи.tиch ::;начною кі.thкістю 

нчсн~Іх, 3oкpevta А. А. Закатони.v1, С. І. Бшtтснком, М. А. Саак}tном. 

Нажаль, вони не були підтри:мані інш:им:и вченим:и та не набу.1и ш:иро

кого розповсюдження. 

400 


