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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. 
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НеоGхі;(но ні;(:1начити, 3Нажаючи на СІІеІ(ифіку таких 3.;ючинін, осо

()_. І иності їх рох.-Іі;tунанн}І неоGхі;tно сис'І'еVІаннунати та о6'є;(нан1 н н.і

_.Іісну ІЮ3ани;юну \1епщику. З точки ~юру І Іракти ки, існунаНН}І окремої 

мето.J:ики принесе більше користі, аніж поо;:шнокі «рекомендації,>, які 

зріака зустрічаються в .. 1ітерату1)і і не охоп..1юють усієї специфіки цаної 
категорії з.1очшІіn. 

Тобто. ~tето.Jику розслі,::rуnаппя з.1очшІіn, шо nчшІяються реuидиnіс
та:\ш по-іншому можна пазnати допоміжною. Во па ,::rошнюже :шпошшти 

На}ІННі ІІроІ·а.;Н1НИ, нрахунати МОVІеНП1, ИКі не H~UiJI}IIOThC}I І ІрИ р(У1рО6І~і 

ни_;юних мепник. А;(же, н н~щоних \1епниках особ..:Іиності, ІІLО \1ожутn 

бути наявні в СІПІУ специфічності суб'єкта (жінка, реuидивіст, неповно

.1ітній то шо) відхо.Jять на задній п.тшн у порівнянні з інши:\'ш особ .. lи
nостя~tи, обумоn.1епи~ш самим шпом l.lОЧИІІУ, що nчипепий. Особі зло
чшшя при,::rі1ясться .1ише розді..1 n криміна.1істичній характеристиці. А 
от позашпоnа ~tето,::rика ,::rac люгу nсю її присвятити шшчешпо особ .. lи
ностеtі р(НС..:Іі,Т(унанн}І 3.;ючину. ІІ(О нчинениtі СІІеІшфічю1\І суG'єкто\І. В 

ІІО;[а.;І hiiiO\IY нею VIOЖH<l J(ОІІОННИП1 ОСНОННУ Н~ЩОНУ VІеТОJ(ИКУ І Н pe:1yJІh

TaTi оттУи:\'rат:и 6і.т1ьш ,::rоскона.1у :\1ето,::rику розс .. 1ідування конкретного 
з .. 1очину з урахування:\>~ не ті..1ьки виду з.:rюч:ину, а.1е і його суб'єкта. 

При розс .. lі.Jуванні з .. 1очинів, шо вчиняються рец:идивістами виникає 
багато мшлентіn, 3 яюн1и слі,::rчий пе зіштоnхусться при розслі,::rуnаппі 
3..lочипіn. що nчипяються <(першппш:юІ>> злочшшюли. Специфічність 

суб'скта нч и не ІІІІ}І ;ш 110Ї І<ате 1·орії -~.;юч и 11 і в 11 рш1 в. І }ІС себе ІІа рі·н 1 их ета
ІІаХ р(ПСJІІ,:LуШІІІІІ}І. 

Як 3<вначш-; В. В. Нікою.tі1чснко, Gі..:ІhІІюсті рсІІи;шнних 3..:Н)'І~1нін 

ІІрИТН\ІІ<ІННа СИСТеМНІСТh, НН)'ТрІІІІН}І 3JІ<ІПЩЖеНІСТh, ..:Юil'IHICTh І НОНа 

І ІОНИН На бути iLOHCJ(CHa Н ІІрОІLесі ЇХ ро:1СJІі;(уНаННИ. Нажа..:Іh, ;LO ТеІІеріІІІ
НЬОГО часу криміна.1істична наука не змог .. 1а створити окремої ~tетоцики 
розслідування таких з .. 1очинів. Метоцика їх виявлення не в:к..1ацається в 
метоJики роJс.1іцуnюшя з.1очшІіn <<мипулих рокіn>>, Спроби :\Іехапічпо

го перепесешш методики розс .. lіJуnашІя простих криміна.lьІшх спраn 
па піJrруптя рох.lіJуnюшя реuиJІШУ пічого конструктишюго не при
носитn. ІІ'норунанни осо6..:н1ностеtі, ІІ(О ІІритаVІанні такпн~і та VІСТОіШІ(і 

р(ВСJІЩуНаННИ 3.-ІОЧИ НІ Н, 1110 НЧИ Н}І IOThC}I ре ІІ ИЛ1НІСТ<І\Н1, не ТІ.· І hКИ 'І'}ІІ'Не 

за собою негативні нас.lіJки J..lЯ розс .. lіJування, а.1е і породжує важкі 

сліJчі ситуаuії для осіб, шо розс.lіJують злочини r 1, с. 2341. 
Таки~t чином, важко заперечити той факт, шо розробка позашвових 

мето,::rик ро3с.1і,::rуnюшя 3 .. lочипіn nі,::rображас насушпі потреби практики 
і с одпим з напрямкіn подальшого розnитку крІнІіпа .. lістичної методики. 

Такиіі ІІі.іLХі.іL Gy.iLC ні,т(Іюні_;шти І Іри НІ (И ІІУ ін_;шні;tуа.ні:шІ (іЇ ро:к~JІі,Т(у

нанН}І, }ІКиіі ІІере;tGачаt-: таку ІюGу;юну мсто.іLИЮ1. }ІКа 6 нрахонунш1а рі3-
НО:\'rанітні категорії з .. 1очинuів в залежності ві.J характеру та ступеня сус
пі..lьної небезпечності, вчинених НИ:\'ІИ з.1очинів, ко.1ишньої з.1очинної 
,::rія .. 1ьності і типолоrічних особ.11шостей їх особистості. 
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Пі;(сумонуючи ниІнсскюанс, 110тріGно ні;rмітити, 1110 ми не ІІраІ'нсмо 
Н~ПН<!ТИ МСТО,!(ИКУ p(BC;Іll(YH<lHHИ j;ІОЧИНlН, 11(0 НЧИНИЮТhС~І реІ(И)[ИН1С

Т3М и ~~ к окрему, ІІОННОІІінну меТ(ЩИ ку. І \с Інm'и:шно:::: тим, 1110 мсто;rика 
розслідування злочинів, що вчиняються рецидивістами є занадто уза

га.lьненою. Її особливістю і основним критерієм видL1ення є суб'єкт 
J.1очипу - рецидивіст. Але рецидивісти вчшrяють самі різноманітні 

J.1очиrш: убиnстnа, крадіжки, грабежі, розбої, хулігапстnа, шахрайства 

та усі інші . .Цля кожного J цих різпоnидіn з.1очшrів іспус сnоя окрема 
мсто;(ика, ;юсконшю р(вроG;Іена, нинчена. ,Jtoc.Іi,Jtжcнa. І р(вроGка vшс11 

окремих СІІСІ(ифічних VІетолик: VІсто;rика роjСJІі,Т(унанн~І нGинстн ІІ(О 

вчиняються реuидивіста:ми, методика розс.lі.іІування крадіжок що вчи

няються реuидивістами, методика розслідування ху.1іганства, шо вчи

пясться реuи.іІиnістю·ш і т. д. потребус багато часу. БL1ьш раціопально 

буде Ja необхідністю допошшти оспошrу nи.iiony мето.іІику методикою 
розслідуnашrя злочппіn, шо nчипяються реuи.іІиnістами. 
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ТАКТИКА ПЩГОТОВКИ СВІдКІВ ДО дАЧІ ПОКАЗАНЬ 

СТОРОІІОІО ОБВИІІУВЛЧЕІІІІЯ 

Нова мо1Іе.1ь кримінального су.іІочинства, впрова.іІжена з прийнят

тям нового кримінального процесуа.1ьного законо.іІавства, надала по

штоnх .іІО розnитку й трапсфор11ації значної кі.1ькості криміна.lьrю

процесуальпих іпститутіn, зокрема й дока зуваrшя. У rюnих ум о nах іспус 
наІ'ШІnна нсоGхі;(ністn систсмати3аІІіЇ форv1 3ахисту )t(ЖЮОІЮЇ інфор

маІ(іЇ у СУЛОНИХ CTal(lИX KpИMlHaJihHOI'O ІІрОІШ)[ЖСНЮІ~ :юкрема 110Ki:\3i:\Hh 

сні;rкік, икі Gу.11И на;шнні ІІі;( час ;~осу,т(ОНОІ'О роjСJІі,Т(унанн~І. 

Важ.1ивим тактичним напрямом є підготовка сві.іІка до судов:их до

питів- ue не підбУl)ЮВання до неправ.іІивих показань, не нав'язування 
сnосї no.1i свідкоnі. Фактично, моnа йде про структуруnаrшя показань 
сnі.іІка таким чипо11, щоб nопи пайкраще сприйма.1ись судом. Це необ

хідпа частипа підготовки .іІО формуnапня cyдonoro дока 3у. Прокурору 
нсоGхі;rно :ш::::}ЩJІСІ'і,Іth кжити таких :ШХ(Мік, ІІІ,оG сні,т(ок не 3V1інин 
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