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ТИПОВІ СЛІДЧІ ВЕРСІЇ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВАНДАЛІЗМУ

Побудова типових слідчих версій 
має важливе значення на початково-
му етапі розслідування вандалізму, 
оскільки забезпечує слідчого інстру-
ментарієм на тернистому шляху «по-
шуку істини» в кримінальному про-
вадженні. Розслідування вандалізму 
відбувається в певній обстановці, яка 
характеризується системою фактич-
них та інших даних, відбиває хід та 
стан як провадження окремих слід-
чих, оперативно-розшукових та інших 
організаційно-технічних дій, так і роз-
слідування в цілому, тобто в певній 
слідчій ситуації. Слідчі ситуації мають 
істотний вплив на процес висунення 
та перевірки версій, адже формуван-
ня версій обумовлено вихідною ситу-
ацією, визначається рівнем її інфор-
мативності, та й сама динаміка версії 
суворо відповідає розвитку ситуації. 
Зважаючи на ситуаційну зумовленість 
типових версій, визначимо систему 
слідчих ситуацій вандалізму, основи 
їхньої типізації та запропонуємо типо-
ві слідчі версії, ілюстровані приклада-
ми з практики.

Планування у своїй основі перед-
бачає висування версій. Висування 
загальних версій є важливим етапом 
планування та здійснюється на тій ста-
дії розслідування, коли вже проведено 
основні невідкладні слідчі дії. Аналізу-
ючи отримані докази, слідчий висуває 
найбільш ймовірні версії, серед яких 
вагомого значення набувають версії 
щодо осіб, які вчинили злочин, моти-
вів і способів вчинення злочину. З од-
ного боку, висунення версій є вільною 
мисленнєвою діяльністю, діапазон якої 
нічим необмежений, а лише орієнто-

ваний на вирішення завдань, пов’яза-
них із подією злочину. З іншого – всі 
дії, що здійснюються як для створення 
версії, так і для наступної її перевірки, 
регламентовані суворими правилами, 
які містяться в кримінально-процесу-
альному законодавстві [9, c. 586–589].

Інформаційну основу для висунення 
слідчих версій утворюють дві системи 
даних: 1) сукупність наявної в спра-
ві доказової та допоміжної інформації 
(фактична база); 2) система уявлень, 
сформованих за результатами науко-
вого вивчення та узагальнення подіб-
них злочинів (теоретична база). На 
основі синтезу теоретичної та фактич-
ної баз і формується версія [4, c. 297].  
Використання теоретичної бази під 
час побудови версій засновано на ме-
тоді матрицирування – співставлення 
узагальнених за конкретною категорі-
єю злочинів фактичних даних із наяв-
ною інформацією щодо розслідуваної 
події та пов’язаних із нею окремих 
фактів [11, c. 51–52]. На практиці 
це реалізується шляхом систематиза-
ції відомої інформації щодо елементів 
криміналістичної структури злочину, 
її зв’язків та відображеннь, а також 
співставлення із системою узагальне-
них відомостей про певний вид злочи-
ну у вигляді матриці-моделі. Вказані 
матриці-моделі можуть формуватися 
на основі криміналістичної характери-
стики виду злочину.

Дискусійним є питання щодо па-
ралельності чи черговості перевірки 
висунутих версій. Так, Р. С. Бєлкін, 
І. М. Лузгін вказують на доцільність 
паралельності, інші, зокрема О. М. Ва- 
сильєв, відмічають необхідність пере-
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вірки насамперед найбільш ймовірної 
версії. На нашу думку, теоретично та 
практично більш обґрунтованим є па-
ралельна перевірка версій, тим паче 
значна кількість слідчих дій та опера-
тивно-розшукових заходів дозволяють 
одночасно вирішити комплекс завдань, 
пов’язаних із перевіркою різних за ха-
рактером версій [13, c. 48].

В основу типізації слідчих ситуа-
цій на початковому етапі розслідуван-
ня вандалізму можуть бути покладені 
різноманітні критерії: 1) обсяг і зміст 
даних, які відомі на момент внесення 
кримінального провадження до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань; 2) 
визнання особою, що вчинила злочин, 
своєї вини й бажання співпрацювати 
з органами слідства; 3) кількість мож-
ливих співучасників злочину; 4) сто-
сунки, що склалися між учасниками 
розслідування; 5) джерело отриманої 
інформації про вчинений акт вандаліз-
му; 6) викрадення предмету злочин-
ного посягання, його частин із метою 
подальшої реалізації чи осквернен-
ня його та залишення на місці події;  
7) характер мотиву: корисливий, ху-
ліганський, політичний, ідеологічний 
чи екстремістський. Проте в контек-
сті розбудови системи слідчих версій 
диференціюємо слідчі ситуації на дві 
групи: 1) слідча ситуація, за якої ві-
домі дані про вчинення вандалізму та 
особу, яка вчинила злочин; 2) слідча 
ситуація, що характеризується наяв-
ністю даних про вчинення вандалізму 
та недостатньою кількістю відомостей 
про можливого злочинця.

З огляду на слідчу практику ви-
падковий пошук доказів є неефектив-
ним. Значно більш результативним 
є метод пошуку за програмами, роль 
яких відіграють типові версії, які яв-
ляють собою зіставлені за результа-
тами узагальнення слідчої практики 
умовні ймовірнісні судження такого 
типу: «Якщо під час розслідування 
виявляються деякі ознаки злочину 
певного виду, то, ймовірно, злочин 
вчинено особою з певними даними, 
через певний мотив» [19, c. 12]. Уточ-

нюючи сказане, необхідно пояснити, 
що в розслідуванні злочинів найрізно-
манітніші обставини та окремі факти 
можуть бути пояснені неоднозначно. 
Тому можна зазначити лише основні 
групи обставин, за якими будуються 
окремі версії: 1) об’єктивні обставини 
злочину (припущення про час, місце, 
способи, знаряддя здійснення, обста-
новку й умови, за яких відбулася по-
дія); 2) суб’єкт і суб’єктивні обстави-
ни злочину (припущення про винного, 
кількість злочинців, мету, мотиви їхніх 
дій тощо); 3) поодинокі факти (певні 
предмети на місці події, сліди тощо) 
[17, c. 181].

На початковому етапі розслідуван-
ня, зокрема під час розслідування зло-
чину за наявності лише мінімальної 
інформації за конкретною справою, її 
об’єктивність може бути забезпечена 
лише через дослідження події саме в 
розрізі, з позицій певної типової ситу-
ації [2, c. 52].

Продемонструємо це положення 
на прикладі зі слідчої практики. Про-
тягом березня-квітня 2014 р. на тери-
торії міста Харкова органами міліції 
було зареєстровано факти навмисного 
знищення банкоматів [7]. Також подіб-
ні акти вандалізму мали місце в Доне-
цьку та Одесі [3]. Під час огляду місця 
події слідчий (прокурор) насамперед 
має встановити, що саме було вчине-
но, до юрисдикції норм якого законо-
давства відноситься вчинене, за якою 
статтею потрібно кваліфікувати.

У цьому сенсі доречною є класи-
фікація типових версій Л. С. Філіпо-
вої: 1) вчинено акт вандалізму, який 
передбачено окремою нормою Кримі-
нального кодексу України; 2) вчинено 
адміністративне, цивільно-правове пра-
вопорушення; 3) подія сталася внас-
лідок звичайного природного впливу 
[18, c. 12].

Для обрання відповідної версії не-
обхідно провести огляд місця події.  
У випадку, що розглядається, слід-
ство дійшло висновку, що має місце 
умисне знищення майна (ч. 2 ст. 194  
Кримінального кодексу України). 
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Після цього слідчий обирає типову 
слідчу версію щодо мотивів вчинен-
ня: з корисливих, хуліганських, по-
літичних, ідеологічних тощо. Подаль-
ший огляд місця події та інші слідчі 
(розшукові) дії проводяться з ураху-
ванням обставин, які демонструють 
характер мотиву. Так, у нашому ви-
падку має місце хуліганський мотив 
та мотив помсти вчинення підпалів 
банкоматів лише певного банку. 
Шибки вікон та дверей розламували, 
фасади будівель та банкомати під-
палювали за допомогою «Коктейлів 
Молотова». Грошові кошти не по-
страждали в результаті актів ванда-
лізму. Більше того, за результатами 
слідства було встановлено, що сам 
злочинець витратив близько 1 000 
доларів на організацію серії підпалів 
банкоматів [12]. Це свідчить про те, 
що в осіб, які вчинювали злочин, не 
було корисливого мотиву. Мотив був 
хуліганський, проте, зважаючи на те, 
що випадки підпалу не були поодино-
кими та мали місце в декількох об-
ластях України, а також поширюва-
лися лише на майно певного банку, 
необхідно проаналізувати підстави 
спрямованості умислу. Як зазначало-
ся вище, одним із знарядь вчинення 
злочину був «Коктейль Молотова» – 
це назва найпростіших саморобних 
вибухових пристроїв на основі легко-
займистої суміші (бензину, розчин-
ника, спирту тощо). Оскільки такий 
«Коктейль Молотова» легко вигото-
вити, то його використання є досить 
поширеним під час партизанських, 
вуличних війн, масових заворушень, 
акцій громадянської непокори. Отже, 
під підозру підпадають радикально 
налаштовані групи, серед арсеналу 
знарядь яких є саме «Коктейль Мо-
лотова». Якщо проаналізувати зв’я-
зок між подальші подіями, можна 
вийти на групову приналежність цих 
радикальних осіб. Член наглядової 
ради банку, який неодноразово ор-
ганізовував підпали, оголосив вина-
городу за доставлення окупантів та 
озброєних людей, які насильницькі 

захоплюють адміністративні будівлі 
(обласні державні адміністрації, бу-
дівлі правоохоронних органів тощо) 
[10]. За результатами розслідування 
було встановлено, що організатором 
цих підпалів був один із організато-
рів проросійських мітингів. Тобто, 
крім хуліганського, мав місце мотив 
помсти.

Зазначений аналіз ситуації підтвер-
джує також тезу І. М. Лузгіна щодо 
того, що логічним розвитком версії є 
виведення наслідків версії [14, c. 48]. 
Серед засобів виведення наслідків із 
версій у юридичній літературі най-
частіше називають такі: моделюван-
ня, різноманітні тактико-психологічні 
прийоми, логічні прийоми розумової 
діяльності, певні технічні прийоми, 
прийоми органолептичного вивчення 
(огляду) прилеглої до місця вчинення 
злочину обстановки, вивчення подіб-
них проваджень, поради керівництва, 
консультації з відповідними спеціаліс-
тами тощо [14, c. 10].

На думку Е. Н. Харіної, у ситуації 
вандалізму особливо актуальною є по-
будова типових слідчих версій, пов’яза-
них із дослідженням об’єкта та суб’єк-
та злочину. Щодо об’єкта злочину під 
час актів вандалізму, пов’язаних із 
нанесенням надписів на фасади, стіни 
будівель, пошкодження майна в гро-
мадському транспорті, в інших громад-
ських місцях, важливо проаналізувати 
низку версій щодо того, у відношенні до 
якого саме об’єкту вчинено злочинне 
діяння. Предметом аналізу мають ста-
ти функціональне призначення об’єк-
ту, його роль у громадському процесі, 
розташування до транспортних арте-
рій, пішохідних переходів, віддаленість 
від них, освітлюваність у темний час 
доби, аналіз знарядь злочину, зокрема 
фарбників, що використовувалися, та 
джерел їхнього придбання: 1) винесен-
ня з роботи з хімічного заводу, що зна-
ходиться в регіоні; 2) купівля «з рук» 
на регіональному ринку; 3) купівля в 
магазині, торгівельному центрі тощо. 
Щодо суб’єкта злочину, то необхідно 
враховувати мотиви злочинного діяння: 
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ідейні, культурні, сектанські, релігійні, 
вандалізм як гра, вандалізм-помста, ре-
акція на несправедливість, неправомір-
ні дії владних структур тощо [20, c. 62].

Типова версія як різновид слідчої 
версії має проблематичне, імовірніс-
не значення й потребує перевірки 
характеру, суті (або причини) дослі-
джуваних у справі події, факту обста-
вини [16, c. 127]. Таки версії, будучи 
результатом наукового узагальнення 
практики, відображають методику 
розслідування окремих видів злочинів  
[9, c. 10] і дозволяють слідчому з ура-
хуванням конкретної ситуації дати за-
гальну характеристику події в цілому, 
правильно обрати ті або інші тактичні 
прийоми розслідування, визначити їх-
ній зміст і послідовність [1, c. 72].

Після дослідження та аналізу всієї 
наявної інформації та підтверджен-
ня версії про те, що саме мало місце 
(кримінальне правопорушення, адмі-
ністративне чи цивільне правопору-
шення), можуть висуватися загальні 
типові версії стосовно характеру вчи-
неного злочинного діяння. Побудова 
подібних версій дозволяє пояснити 
подію злочину за мінімальних первіс-
них даних, отримати найзагальніше 
уявлення про вандалізм. Так, мають 
місце такі типові версії щодо ванда-
лізму, вчиненого шляхом осквернен-
ня предмету злочинного посягання та 
залишення його на місці події: 1) ван-
далізм вчинила особа з політичних, 
ідеологічних міркувань; 2) вандалізм 
вчинив представник радикальної пар-
тії, громадського руху; 3) вандалізм 
вчинив неповнолітній із хуліганських 
мотивів; 4) вандалізм вчинила особа, 
вважаючи вчинене актом мистецтва; 
5) вандалізм вчинила особа заради 
помсти; 6) вандалізм вчинено з кори-
сливих мотивів.

Ці версії висуваються на основі 
відомостей, отриманих під час прове-
дення невідкладних первісних слідчих 
(розшукових) дій. Важливим джере-
лом такої інформації служить також 
«слідова картина», обстановка місця 
події.

Особливості висунення типових 
слідчих версій під час розслідування 
вандалізму обумовлені передусім за-
вданнями розслідування, серед яких 
ключовими є встановлення особи, яка 
вчинила злочин. Вирішити ці завдання 
можна шляхом висунення й перевір-
ки комплексів типових слідчих версій 
зі встановленню особи, що вчинила 
злочин, місць можливого перебування 
злочинця та щодо місць знаходження 
викраденого майна. Отже, виділимо 
такі типові слідчі версії щодо вандаліз-
му, вчиненого шляхом пошкодження, 
демонтування, знищення предмету зло-
чинного посягання:

1) щодо осіб, причетних до вчинен-
ня вандалізму: злочин вчинено однією 
особою чи групою осіб із метою прояви 
зневаги до предмету злочинного пося-
гання, того, що він символізує; злочин 
вчинено особою, що знаходиться «поза 
межею бідності», із метою подальшої ре-
алізації предмету злочинного посягання; 
злочин вчинено особою, яка в співучасті 
з іншими особами чи одноосібно здійс-
нює пошук та збір металолому;

2) щодо місць можливого перебуван-
ня злочинця: за місцем власного прожи-
вання, за місцем проживання сусідів, 
близьких родичів, друзів, за місцем ро-
боти, у покинутих домах, підвалах;

3) щодо місць знаходження викраде-
ного майна: сховано за місцем прожи-
вання, роботи злочинця, його знайомих, 
родичів, у підвалах, гаражах, пунктах 
металозбору, покинутих домах, підва-
лах, реалізовано, вивезено за межі цьо-
го населеного пункту.

Істотна роль у багатьох випадках від-
водиться слідчим версіям щодо знарядь 
осквернення предмета злочинного по-
сягання: 1) надписи, виконані за допо-
могою аерозольних балончиків; 2) над- 
писи, виконані приладами промислово-
го виробництва для нанесення фарби 
на об’єкти; 3) надписи, зроблені прила-
дами для нанесення фарби кустарного 
виробництва; 4) надписи, зроблені шля-
хом виливання фарби на поверхні.

Побудова слідчих версій передба-
чає знання типових елементів кри-
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міналістичної характеристики ванда-
лізму. Так, типові слідчі версії щодо 
способів та знарядь, за допомогою 
яких здійснено пошкодження майна 
на громадському транспорті та в ін-
ших місцях: 1) пошкодження виникло 
внаслідок розбиття скляних, полімер-
них та інших елементів кінцівками лю-
дини або різноманітними предметами; 
2) пошкодження внаслідок деформації 
об’єктів кінцівками або предметами; 
3) пошкодження відбулося внаслідок 
розрізання поверхонь об’єктів різно-
манітними предметами; 4) пошкоджен-
ня майна здійснювалося за допомогою 
вибухових речовин та приладів; 5) по-
шкодження майна здійснено шляхом 
зносу об’єктів.

Побудова слідчих версій щодо особи, 
яка вчинила злочин, у ситуаціях, коли 
останній невідомий, можлива з вико-
ристанням даних, отриманих внаслідок 
наукового узагальнення судово-слідчої 
практики, слідчого досвіду, накопиче-
ного під час розкриття подібних актів 
вандалізму. Типові слідчі версії щодо 
суб’єктів злочину та їхньої кількості 
такі: вандалізм вчинено представниками 
молодіжних рухів; вандалізм вчинено 
представниками громадськості, невдово-
леними діями представників влади або 
адміністрації; вандалізм вчинено меш-
канцями домів, розташованих у безпо-
середній близькості від місця вчинення 
злочину; вандалізм вчинено декількома 
особами.

В умовах дефіциту персоніфікова-
ної інформації про можливих злочин-
ців особливу значущість набуває чітка 
реалізація модельного підходу до вияв-
лення особи, що встановлюється. Так, 
на думку А. В. Дулова, використан-
ня системного підходу дає можливість 
виокремити в криміналістиці нові на-
прями – складання криміналістичних 
«матриць». Автор пропонує вирізняти 
такі групи: загальну «матрицю» злочин-
ної діяльності, «матриці» окремих видів 
злочинів, загальну «матрицю» вивчення 
об’єктів злочинного посягання, криміна-
лістичну «матрицю», «матрицю» закону 
[8, c. 203].

Отже, до типових слідчих версій під 
час розслідування вандалізму слід відне-
сти версії щодо вандалізму, вчиненого 
шляхом осквернення предмету злочин-
ного посягання, який залишено на місці 
події; щодо вандалізму, вчиненого шля-
хом пошкодження, демонтування, зни-
щення предмету злочинного посягання; 
щодо знарядь осквернення предмету 
злочинного посягання; щодо способів 
та знарядь, за допомогою яких здійсне-
но пошкодження майна на громадсько-
му транспорті та в інших місцях; щодо 
суб’єктів злочину та їхньої кількості.

Ключові слова: типові слідчі версії, 
початковий етап розслідування ванда-
лізму, ситуаційна зумовленість слідчих 
версій.

У статті представлено дослі-
дження, у якому пропонується систе-
ма типових слідчих версій початко-
вого етапу розслідування вандалізму. 
Диференціювання також здійснюєть-
ся через призму ситуаційної обумов-
леності слідчих версій. Виділяються 
особливості кожної з типових слід-
чих ситуацій, які ілюструються при-
кладами сучасної слідчої практики.

В статье представлено исследова-
ние, в котором предлагается систе-
ма типичных следственных версий 
начального этапа расследования ван-
дализма, анализ также осуществля-
ется через призму ситуационной об-
условленности следственных версий. 
Выделяются особенности каждой из 
типичных следственных ситуаций, 
которые иллюстрируются примера-
ми современной следственной прак-
тики.

This paper presents a study which 
proposed a system of standard investi-
gative leads initial phase of the inves-
tigation of vandalism. Differentiation 
is also carried out in the light of sit-
uational conditioning of investigative 
leads. There are the typical features of 
each investigative situations that illus-
trate examples of modern investigative 
practices.
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