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ПРОБЛЕМА РОЗПІЗНАННЯ ВИХІДНОЇ СЛІДЧОЇ СИТУ:<,.ЦІЇ 
ПРИ АДАПТАЦІЇ ТИПОВИХ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МЕТОДИК 

ДО УМОВ РОЗСJІЩУВЛІІІІЯ КОІІКРКПІОГО ЗJІОЧИІІУ 

Ети1ю.1оrічпо дісслоnо <чюзпізшшати•> озпачас <(nи:шачати шось 

Ja пешпнпr ознаками, nпізпаnати в чо:му-пебудь щось зпайо:ме•> [1; 
с. 1067]. Під розпізшшпям nихідпої слідчої ситуації пропопусться ро
Jуміти нстанон;Існн~І <.:хожості ,І~ос.tі;tжунаної ситуа1 (іЇ 3 J(С}І кою ти 110ною 
MO)(CJIJIIO (П1ІІОНОЮ СИТУ<-ІІІ,іЕ::ю) l2; С.] J4-JJ5J. 

Необхідними у:\1овами ефект:ивної а.іІаптації криміна.1іст:ичн:их ме

тодик до у:vюв розслідування конкретного злоч:ину є розпізнання с.lід

чої ситуаuії та обставин по.іІії з.1оч:ину. У зв'язку з чим перед слідчим 

стоїть першочергове заnдання розпілшппя ситуаuії розслідуnаппя. 
Розпілшппя n реальній ситуаuії ознак типоnої мето;:rики дозnоляс ви
окремити ті стратеJ'ічні і орJ'ані:шJІ,ійно-тактичні ::~ан}щнюJ. ~Ікі ні;юGра

жсні Н TИJJOHii1 MCTO}(ИJti. JJOCJJi}(OHHiCTh ЇХ HCTaHOHJJCHHИ, JJLO OKIJCCJJIOE 
коло організаційних питань, форм і змісту організації розслі.іІування 

та виступає в:ихідн:им моментом д.rrя обрання і використання певно

І'О <-UІГОрИТVІУ р03С;Іі;~уНаННН 3 урахунаННН\11 ОСО6ЛИfЮСІ'СЙ КОНКрСТНОІ'О 
3.,10ЧИІІу. 

У структурі процесу розпілrюшя nпокремлюють три ста.Jії: апа.lі

тичІІу. ІюрішІюJJ,ну та оцінюва.ІJJ,ну. 

На апа.1ітичпій стадії апалізусться вихідна інформація шодо зло
чину за ;:rопомогою виокремлешrя відомостей, які вказують па ознаки 

(характеристики) j;ючину. Іl;Jи ЦhOJ'O с;JіllЧИЙ никористонує настуJJні 

мето;(и: р(вGитт~J нихі,т(ної інформації на окреVІі факти, ІЮJ(ії; аналіj че

рез синтез, ко.1и виокремлені факти, події мислено включаються в ті чи 

інші ві.Jносини, що дозволяють перевірити їх на зіставлення чи проти

ставлешrя. і n результаті. 6L1ьш обГруптоnапо видL1ити ознаки злочину. 
Ознаки злочину дозволяють, з одrюго боку. обду1tати та запропопуnати 

до перевірки Jага.1ьпі nерсії, основна функція яких с визпачепня пра
ноних JJ,i;JcЙ ро::::<.:JІілунанни, а:::; інІної- н~щіJІити осоGm1Ності реа.Jhної 

<.:итуаJtіЇ JJO КОНКреТНОМУ KIJИVLlHaJJhHOMY JlpOHaJ(ЖCHHIO. 
Подібного роду ана.1із є .іІОсить ск.тrадним розумовим процесом, 

адже у бі.1ьшості випадків ознаки криміна.1ьно-релевантної події є 

неоднозначними, а багатозначн:им:и і можуть вказувати як на ознаки 

декіrrькох J.1очипіn, вчипепих о;:rпочаспо, так і па nідсутність скла;:rу 

J.1очипу. У результаті nпокремлюються слі;:rчі ситуації, що nипикають 

J ючаткшюму етаІІі гю::::<:.ІJі;tунанН}J. На ці і~ ста;tії ти J юними є ;ші ситуаJ (ії: 
І) нихі;(на інформаІlі~J нка3уЕ на pl;t чи НИ.Іl cкJJa.ІlY ::;.,Jочину 1 v1спщики 
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роя:JІіl(УІШННИ, ТО\1)' і(;ІИ НИіІіJІСНЮІ рса.-1 І:. НОЇ ІІОЧ<ІТКОНОЇ СИТ)'аІ (іЇ :1 НИХііІ

НОЇ інфорVІаІІіЇ никористонуt-:тьси та ж ІІііІстана, ІІ(О \ШЄ місІІС н ннюніі1 

мстоіІИІ(і (к.;шсифікаІ(іtінс ро311і:1нанни); 2) ~ІІ<ІІІО не нка3аниtі рі;(, нrщ 
cк...la..Jy злочину, то виді..1ена інформаuія використовується ..J..lЯ пошуку 

розпізнава .. lЬНОЇ СИСТеМИ (атрибуТИВНе розпізнаННЯ) rз; С. 178-1791. 
При поріnняпні реа.lьІюї ситуаuії з типошнпr nихЬІІИ~tи ситуаuіями 

3'ясоnусться ступінь їх збігу та nі,::нtішюсті. Ш.1яхо~t поріnняпня інфор

мації та праnильної ціапюстики nихідпої сrпуаuії, па J:у:ику Г. О. Зоріна, 
МОЖ.-ІИНО JІіІ<НііІ)'Н3ТИ інфорVІ<ІІ~іі1ну НСНИ3Н3ЧСНіСТЬ, ІІр3НИJІЬНО К.-13СІ1-

фікунати ситуаІІ.ію, }ІКа 3умон.-Іюt-: МСТ(ЩОJюІ·ію роGоти н ніі1 сrпуаІ(іЇ. а 

прави.1ьно обрана метоцо .. 1огія роботи вк.1ючає раuіона.1ьний набір ме
тодів, а ТаКОЖ СПрИЯЄ ЇХ pauioнa.lЬHO:vt:y ПОСЛіJ:ОВНОМУ застосуваННЮ r 4; 
с. 65]. 

Оuіпочпа стадія перецбачас nияnлеппя типоnого n oco6.1rшo~ty. 

Праnильна оuіпка ситуації, що ск.1алася, цозnоляс nизпачити ті за
н_;шнн~І р03С~Іі;tуНаНН}І, ~ІІ<і НІ13Н<ІЧСНі Н П1110Ніі1 МСТ(ЩИІ(і р03С~Іі;tуНаНН}І 

3.:ЮЧИН1Н, ІЮС.:ІІ.іІОННН:ТЬ ЇХ НСТ<ІНОН.:ІСНН~І, ІІСрСІІСКТИННІ Н<ІІІрИ\111 .іШІ~ІЬ

НОСТЇ по розв'язанню с .. 1ідчої ситуації. Окрі:\'І того, вона J:ає :\'ІОЖ.lивість 
сліJ:ЧО:\'ІУ оцінити :v~ож.1ивість застосування типового комп.1ексу с.lі..J
чих (розшукових) J:ій та оперативно-розшукових захоців ц .. 1я вирішення 
копкрепюго заnJ:юшя у розслідуnаппі. 

При рошізпаппі елЬчої ситуації n умоnах інформаційної пеnизпа
чсності ОІІсраІІіи виGору І'іІІ(пс-н1 (ІІсрсGору вііЮ\ІИХ еталонів ситуаніі1) 

l\1111 ЮСТІ,С}І ОІІСра ILIC 10 ЇЇ С ІІрИСТИ Ч 1101'0 І<ОІІСТрую ШІІІІІ~І IJ 'ІаСТОСУШІІІІІ~І 1\1 

lНІ'fСІІ,ІІИХ ІІШІОЖСІІІ, КрИМіІІfСІіСТИЧІІОЇ \ІСННИІ<И. В T<li01X умоІШХ ІІрО
ІІСС рtВІІі3Н3НН~І НИХіJ(НОЇ С.ІііІ'ЮЇ СИТУ3ІІіЇ о6\-:КТИННО 110Tpc6yt-: GіJІЬІІІИХ 

iHTC.-ICKT)'aJibi01X 3УСИ.-ІЬ і :1Н<ІЧНОП) ІІрофссіtіноІ·о )lOCHiil)'. 

Отже, пропес розпізнання вихідної елЬчої при адаптаuії типової ме

тодики цо у:\юв розслідування конкретного злочину озброює с .. 1ідчого 
перецбаченням :\ЮЖ.1Ішого роJшпку роJс.1іцуnюшя. стnорюс перецумо

nи цо реф .. 1ексишюго упраn .. 1іппя. шо у сnою чергу ..JOJno .. lяc J~tепшити 
кі1ькість по~ш .. 1ок при розс .. 1іцуnашІі злочину. 
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