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Автором розглянуто сучасний стан наукових 
добутків методів побудови та перевірки криміналіс-
тичних версій. Встановлено, що методи побудови 
та перевірки криміналістичних версій зумовлені 
діяльністю психічних пізнавальних процесів слідчого 
з метою встановлення істини під час досудового 
розслідування. Важливим психічним процесом є мис-
лення як процес опосередкованого узагальненого 
пізнання предметів та явищ матеріального свiту, 
їхніх найбільш суттєвих властивостей та вiдносин. 
Це другий і вищий ступiнь пiзнання і засiб перетво-
рення дiйсностi.

Запропоновано здійснювати розгляд методів кри-
міналістичних версій та планування розслідування 
крізь призму саме аналітичної готовності, яка без-
посередньо пов’язана із розумовою діяльністю полі-
цейського.

Визначено, що аналітична готовність – це інте-
гральний стан поліцейського, який визначає його 
здатність до розумових операцій. Оскільки гнуч-
кість слідчого проявляється в тому, що він має 
бути спроможним мобілізувати власне мислення 
у потрібному напрямі, залежно від обставин, що 
виявляються у процесі розслідування матеріалів 
кримінального провадження, змінювати прийняте 
рішення та власні умовиводи, тобто виявляти 
мобільність.

Визначена важливість впливу провідних якостей, 
вмінь і функціональних обов’язків у сукупності, які 
детермінують аналітичну готовність слідчого 
до професійної діяльності, що також є необхідним 
складником якісного теоретичного підходу для 
методів криміналістичних версій та планування 
розслідування.

Запропоновано методи криміналістичних вер-
сій та планування розслідування розглядати крізь 
призму аналітичної готовності слідчого, що забез-
печить якісне та компетентне виконання слідчим 
своїх функціональних завдань.

Ключові слова: аналітична готовність, кримі-
налістичні версії, планування розслідування, готов-
ність до діяльності.

Pasko O. M. Methods of making and verification 
of forensic cases in the context of analytical readiness

The author considers the current state of scientific 
achievements of methods of making and verification 
of forensic cases. It is established that the methods 
of making and verification of forensic cases are 
proved by the activity of mental cognitive processes 
of the investigator in order to establish the truth during 
the pre-trial investigation. An important mental process 
is thinking as a process of indirect generalized knowledge 
of objects and phenomena of the material world, 
their most essential properties and relations. This is 
the second and the highest level of cognition and a means 
of transforming reality.

It is proposed to consider the methods of forensic cases 
and planning the investigation in the context of analytical 
readiness, which is directly related to the mental activity 
of a police officer.

It is determined that the analytical readiness is 
an integral state of a police officer, which determines 
his ability to mental operations. As the flexibility 
of the investigator is manifested in the fact that he 
must be able to mobilize his own thinking in the proper 
direction, depending on the circumstances found in 
the course of investigation of criminal proceedings, go 
back upon the decision and own conclusions, i.e. to show 
mobility.

The importance of the influence of leading qualities, 
skills and functional responsibilities in the aggregate, which 
determine the analytical readiness of the investigator for 
professional activity is determined. It is also a necessary 
component for a qualitative theoretical approach to 
forensic cases methods and investigation planning.

It is proposed to consider the methods 
of forensic cases and investigation planning in the context 
of the investigator’s analytical readiness, which will 
provide high-quality and competent performance 
of the investigators’ functional tasks.

Key words: analytical readiness, forensic cases, 
investigation planning, readiness for activity.

Постановка проблеми та її актуальність. 
Сучасний стан державотворення відбувається під 
впливом змін у різних сферах діяльності – еконо-
мічних, політичних, соціальних, інформаційних © Пасько О. М., 2021
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та ін., які своєю черго накладають певний відбиток 
на становлення та розвиток суспільства і держави 
загалом. У цих умовах суттєвими є особливості реа-
гування з боку держави на усі протиправні діяння 
з метою забезпечення захисту прав та законних 
інтересів громадян.

Актуальним є питання щодо необхідності якіс-
ного та ефективного виконання поліцейськими 
професійних обов’язків та компетентності у своїй 
справі. Тому пріоритетними виступають аспекти 
доцільності методів побудови та перевірки кримі-
налістичних версій із метою забезпечення захисту 
особи, суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень.

Методи побудови та перевірки криміналіс-
тичних версій у діяльності поліцейського визна-
чаються в наукових працях провідних вчених: 
В.Ф. Асмуса, Р.С. Бєлкіна, А.М. Васильєва, 
І.М. Лузгіна, А.М. Ларін, Р.Д. Рахунова, О.О. Стар-
ченка, М.С. Строговича, О.М. Цільмак та інші. 
Проте вони були опубліковані в різні часові пері-
оди і потребують змін та уточнень відповідно до 
реформування поліцейської системи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання методів побудови та перевірки кримі-
налістичних версій висвітлювались у вітчизня-
них та зарубіжних вчених, зокрема: В.Ф. Асмуса, 
В.П. Бахіна, Р.С. Бєлкіна, А.М. Васильєва, 
А.І. Вінберга, А.Ф. Волобуєва, В.К. Гавло, 
І.Ф. Герасимова, С.О. Голунського, І.Ф. Герасімова, 
Л.Я. Драпкіна, В.А. Журавель, А.Ф. Зелінського, 
Г.О. Зоріна, А.В. Іщенка, О.Н. Колесниченка, 
І.М. Лузгіна, А.М. Ларіна, Г.М. Міньковського, 
В.О. Образцова, І.Ф. Пантелєєва, Р.Д. Рахунова, 
М.В. Салтевського, О.О. Старченка, М.С. Строго-
вича, Б.М. Шавера, В.Ю. Шепітька, А.Р. Шляхова, 
М.П. Яблокова та інших.

На науковому рівні розглянуто та систематизо-
вано класифікацію методів побудови та перевірки 
криміналістичних версій. Кожен із науковців подає 
певні різновиди та підвиди. Проте, на наш погляд, 
не розглянуті методи побудови та перевірки кримі-
налістичних версій крізь призму аналітичної готов-
ності поліцейського до професійної діяльності.

Метою статті є розгляд методів побудови 
та перевірки криміналістичних версій крізь 
призму аналітичної готовності поліцейського до 
професійної діяльності.

Відповідно до мети дослідження вирішувалися 
такі завдання:

1) розглянути сучасний стан наукової розробки 
методів побудови та перевірки криміналістичних 
версій;

2) встановити вплив аналітичної готовності 
поліцейського на методи побудови та перевірки 
криміналістичних версій;

3) обґрунтувати необхідність розгляду мето-
дів побудови та перевірки криміналістичних 
версій із точки зору теоретичного підходу: ана-
літичної готовності поліцейського до професій-
ної діяльності.

Для вирішення поставлених завдань викори-
стано теоретичні взаємопов’язані методи дослі-
дження: аналіз, порівняння, узагальнення науко-
во-теоретичних і дослідних даних, систематизація 
тощо – з метою зіставлення різних точок зору, 
уточнення змісту окремих понять, сутності побу-
дови криміналістичних версій.

Виклад основного матеріалу. Методи побу-
дови та перевірки криміналістичних версій зумов-
лені діяльністю психічних пізнавальних процесів 
слідчого з метою встановлення істини під час 
досудового розслідування. Важливим психічним 
процесом є мислення як процес опосередкова-
ного узагальненого пiзнання предметiв та явищ 
матерiального свiту, їхніх найбiльш суттєвих 
властивостей та вiдносин. Це другий і вищий 
ступiнь пiзнання і засiб перетворення дiйсностi.

Провідний науковець О.М. Цільмак [1] визна-
чає, що під час побудови та перевірки криміналіс-
тичних версій суб’єкти правозастосовної діяльно-
сті використовують цілий арсенал різноманітних 
методів, які науковець надає у такій класифіка-
ції: 1) загальнологічні (аналіз – синтез, наукова 
абстракція, узагальнення – абстрагування, ана-
логія – моделювання, індукція – дедукція, кла-
сифікація); 2) загальнонаукові (діалектичний 
та метафізичний); 3) приватнонаукові (теоре-
тичні (формалізація, аксіоматизація, гіпотетич-
но-дедуктивний) та евристичні (спостереження, 
порівняння, описання, експеримент)); 4) спеці-
ально-прикладні (алгоритмічний); 5) специфічні 
(криміналістична рефлексія, криміналістичне 
прогнозування, інтуїтивний) та 6) евристичні (моз-
ковий штурм, синектика; колективний пошук ори-
гінальної ідеї, евристичні питання, багатовимірні 
матриці, інверсія, організовані стратегії).

Колектив науковців (І.Ф. Герасімов, Л.Я. Дра-
пкін, Є.П. Іщенко) [2] вважає, що динамічна струк-
тура криміналістичних версій складається з шести 
основних етапів, які утворюють механізм побудови 
версій: 1) дослідження за допомогою аналізу, 
синтезу, узагальнення, абстрагування, аналогії, 
моделювання та інших методів усього інформа-
ційного масиву, вже зібраного у кримінальній 
справі; 2) визначення шуканого, ще невідомих 
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(невстановлених) обставин; 3) виявлення про-
блемної ситуації; 4) формування фактичної бази 
версії, яка створюється з інформації, яка групу-
ється навколо невстановлених обставин справи; 
5) формування теоретичної бази версії за рахунок 
певних основних джерел додаткової інформації; 
6) формування версійного умовиводу за допомо-
гою фактичної та теоретичної баз (логічних поси-
лань).

Так, на думку С.Д. Максименка [3], мислення 
вiдображає дiйснiсть опосередковано, тому що:

а) фiзiологiчно ґрунтується на дiяльностi кори 
головного мозку, яка своєю чергою здiйснюється 
шляхом взаємодiї 1-ої та 2-ої сигнальних систем;

б) завдяки мисленню людина пiзнає не лише 
те, що може бути прямо i безпосередньо сприй-
няте органами відчуття, але й те, що приховане 
вiд прямого сприйняття, і те, що може бути сприй-
нятим якісно по-іншому за допомогою низки опе-
рацiй мислення внаслідок аналiзу, порiвняння, 
узагальнення;

в) процес та результат мислення дорослої 
людини завжди здійснюються за допомогою мов-
ного вiдображення.

Здійснивши систематизацію операцій мис-
лення у наукових роботах провідних вчених 
В.Н. Дружининої [4], О.Ф. Конуп [5] та С.Д. Мак-
сименка [3], визначаємо такі операції мислення 
(див. таблицю 1).

Також С.Д. Максименко [3] визначає основнi 
характеристики мислення:

глибина – уміння проникнути у сутність склад-
них процесів і явищ об’єктивного світу, передба-
чити наступний розвиток подій, знайти правильні 
шляхи і потрібні рішення, не звертаючись за допо-
могою до інших;

самостійність – здатність до залучення 
і використання особистих мисленнєвих, вольо-

вих та інтелектуальних ресурсів для вирішення 
поставленого завдання, без запозичення (плагі-
ату) чужих ідей;

критичність – уміння об’єктивно оцінювати 
свої і чужі думки та дії;

гнучкість – уміння змінювати встановлений 
план рішення задачі  відповідно до змін оточую-
чого середовища;

послідовність – стрункість мислення та його 
етапи;

швидкість – швидкість перебігу процесів мис-
лення;

цілеспрямованість – здатність спрямовувати 
мислення у певному напрямі;

продуктивність – здатність мислити, вихо-
дячи за межі встановлених стандартів.

Так, на думку науковця О.М. Цільмак [6], кри-
міналістична версія – це об’єктивне припущення 
стосовно об’єктивної та суб’єктивної сторони 
певного злочину, що витікає з фактичних підстав 
і логічних міркувань та вимагає відповідної пере-
вірки для з’ясування істини у кримінальному про-
вадженні. Кожен процес, як й процес побудови 
та перевірки криміналістичних версій, має певні 
етапи його реалізації. Є чотири етапи цього про-
цесу: підготовчий, пошуково-формуючий, опера-
ціональний та оцінний.

Тому важливим, на нашу думку, є розгляд 
методів криміналістичних версій та планування 
розслідування є крізь призму саме аналітичної 
готовності, яка безпосередньо і пов’язана із розу-
мовою діяльністю поліцейського.

Аналітична готовність – це інтегральний 
стан поліцейського, який визначає його здатність 
до розумових операцій.

Цей різновид визначає готовність до:
- залучення і використання особистих мис-

леннєвих, вольових та інтелектуальних ресурсів 

Таблиця 1
Операції мислення
ОПЕРАЦІЇ МИСЛЕННЯ:

Аналiз здатність подумки роз’єднувати образ на складові частини, елементи, з виділенням тих чи 
інших його сторін, властивостей, зв’язків, стосунків.

Синтез здатність до об’єднання подумки окремих елементів і частин, виділених аналізом, і ство-
рення цілісного образу.

Порiвняння знаходження тотожності та різноманіття мiж об’єктами, зі спиранням на минулий досвід.
Абстрагування здатність уявляти властивості об’єктів, відволікаючись від самих об’єктів чи від певних їх 

деталей, спрощуючи таким чином і схематизуючи дійсність.
Узагальнення виділення загального, головного, характерного для певного кола явищ, із виключенням дру-

горядного.
Конкретизацiя перехiд від зрозумілих та узагальнення до окремих явищ, які були виявлені, зрозумілі.
Класифікація здатність до групування об’єктів та явищ у класи.
Систематизація здатність подумки розташовувати класи, предмети та явища у певній послідовності.
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для вирішення поставленого завдання, без запо-
зичення (плагіату) чужих ідей;

- спрямовування мислення у певному напрямі;
- використання усіх операцій мислення та ін.
Провідні якості, які зумовлюють аналітичну 

готовність:
1. Логічність. Тобто логічний – це:
– той, хто характеризується правильним, 

розумним ходом міркувань, умовиводів) [7];
– заснований на законах логіки, узгоджується 

з ними [8] та ін.
Тобто операції мисленнєвої діяльності слід-

чого мають відповідати усім законам логіки.
2. Гнучкість. Тобто це:
– уміння людини швидко змінювати свої дії при 

зміні життєвої ситуації, звільняючись від закріп-
лених у попередньому досвіді способів і прийомів 
розв’язання аналогічних завдань [9];

– властивість продуктивного мислення, що 
виявляється в перебудові наявних способів вирі-
шення задачі, зміні способу, що перестає бути 
ефективним, на оптимальний [8] та ін.

Отже, гнучкість слідчого проявляється у тому, 
що він має бути спроможним мобілізувати власне 
мислення у потрібному напрямі, залежно від 
обставин, що виявляються у процесі розсліду-
вання матеріалів кримінального провадження, 
змінювати прийняте рішення та власні умовиводи, 
тобто виявляти мобільність.

Аналітична готовність забезпечується 
такими вміннями:

– вивчення, узагальнення позитивного дос-
віду досудового розслідування, впровадження 
його на практиці та розроблення сучасних мето-
дик розслідування окремих видів кримінальних 
правопорушень (п. 3.1.4 Наказу МВС України від 
06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності 
органів досудового розслідування Національної 
поліції України») [10];

– вивчення передового досвіду і наукових мето-
дів розслідування кримінальних правопорушень, 
внесення пропозицій керівництву органів досудо-
вого розслідування про необхідність їх узагаль-
нення, поширення, упровадження (п. 7.1.4 Наказу 
МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про органі-
зацію діяльності органів досудового розслідування 
Національної поліції України») [10];

– обґрунтовувати доводи клопотання 
(п. 1 ч. 3 ст. 184 КПК України) [11];

– аналізувати отримані дані;
– сприймати необхідну інформацію;
– осмислювати доцільність отриманих  

доказів;

– запам’ятовувати великий об’єм інформації;
– зіставляти і протиставляти факти і явища;
– порівнювати нове з раніше відомим;
– аналізувати не тільки результат, а й процес 

одержання цього результату;
– здійснювати аналіз через синтез;
– використовувати прийоми та операції мис-

лення (логіку, індукцію, дедукцію; ідеалізувати, 
порівнювати; узагальнювати, абстрагуватися, 
конкретизувати, систематизувати, класифікувати 
та ін.);

– осмислювати кожен доказ у структурі мате-
ріалів кримінального провадження і у взаємодії 
з іншими;

– визначати проблему, розробляти гіпотези, 
перевіряти їх та доходити  висновків та ін.

Щодо функцій органів досудового розсліду-
вання  варто зазначити, що одним із відомчих нор-
мативно-правових актів, який регламентує функ-
ціональні обов’язки слідчого поліції, є Наказ МВС 
України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організа-
цію діяльності органів досудового розслідування 
Національної поліції України». У цьому наказі [10] 
визначені основні функції органів досудового роз-
слідування (п. 3.1), які, на нашу думку, є доволі 
обмеженими й не у повному обсязі розкривають 
діяльність слідчих поліції.

Аналітична функція визначається в норма-
тивно-правових актах (п.п. 3.1.2, 3.1.4, 3.1.6, 
7.3.4, 7.3.6 наказу МВС України 06.07.2017 р. 
№ 570 [10]; п.п. 4.1, 4.34, 4.62 Постанова Кабі-
нету міністрів України від 28.10.2015 р. № 878 [12] 
та ін.)

Згідно з п. 6 Інструкції з організації діяльності 
органів досудового розслідування Національної 
поліції України наказу МВС України від 06.07.2017 р. 
№ 570 «Про організацію діяльності органів досудо-
вого розслідування Національної поліції України», 
аналітична робота передбачає організацію збору 
даних, їх обробку і узагальнення, комплексне 
вивчення стану оперативної обстановки, резуль-
татів діяльності органу досудового розслідування. 
Метою аналітичної роботи є визначення головних 
проблем, що виникають в управлінській діяльності 
органу досудового розслідування, недоліків і при-
чин їх виникнення, надання практичної і мето-
дичної допомоги та зміцнення кадрів. Аналітична 
робота передбачає розроблення і вжиття заходів, 
спрямованих на усунення недоліків та вирішення 
наявних проблем.

Отже, ця функція полягає у:
- аналізі слідчої практики, організації і резуль-

татів діяльності слідчих, унесення на основі цього 
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в установленому порядку пропозицій щодо під-
вищення ефективності функціонування органів 
досудового розслідування, забезпеченні правопо-
рядку, посилення боротьби зі злочинністю, інфор-
мування населення із зазначених питань через 
засоби масової інформації (п. 3.1.2 Наказу МВС 
України від 06.07.2017 р. № 570 «Про організа-
цію діяльності органів досудового розслідування 
Національної поліції України» [10]);

- вивченні, узагальненні позитивного дос-
віду досудового розслідування, упровадженні 
його на практиці та розроблення сучасних мето-
дик розслідування окремих видів кримінальних 
правопорушень (п. 3.1.4 Наказу МВС України від 
06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності 
органів досудового розслідування Національної 
поліції України» [10]);

- вивченні практики застосування слідчими 
норм права і розроблення пропозицій щодо вдо-
сконалення законодавства України (п. 3.1.6 Наказу 
МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про орга-
нізацію діяльності органів досудового розсліду-
вання Національної поліції України» [10]);

- здійсненні аналізу дотримання строків кри-
мінального провадження; не рідше одного разу 
на місяць витребує в підрозділах інформаційного 
забезпечення Національної поліції, ГУНП списки 
кримінальних проваджень про кримінальні правопо-
рушення, які розслідуються понад установлені КПК 
України строки, виявляє причини недотримання 
строків досудового розслідування, вносить керів-
никові органу досудового розслідування пропозиції 
щодо вжиття заходів для їх усунення (п. 7.3.4 Наказу 
МВС України від 06.07.2017 р. № 570 «Про органі-
зацію діяльності органів досудового розслідування 
Національної поліції України» [10]);

- аналізі практики затримання осіб, підо-
зрюваних у вчиненні кримінальних правопору-
шень, застосуванні щодо них запобіжних захо-
дів усунення (п. 7.3.6 Наказу МВС України від 
06.07.2017 р. № 570 «Про організацію діяльності 
органів досудового розслідування Національної 
поліції України» [10]);

- узагальненні практики застосування законо-
давства з питань, що належать до його компетенції, 
розробленні пропозицій щодо його вдосконалення 
та внесення в установленому порядку їх на розгляд 
Кабінету Міністрів України (п. 4.1 Постанови Кабі-
нету міністрів України від 28.10.2015 р. № 878 [12]);

- визначенні основних напрямів розвитку нау-
кової та науково-технічної діяльності з питань 
функціонування МВС (п. 4.34 Постанови Кабінету 
міністрів України від 28.10.2015 р. № 878 [12]);

- участі у проведенні наукових, кримінологіч-
них, соціологічних і психологічних досліджень, 
а також у розробленні за їх результатами науко-
во-практичних пропозицій, методичних рекомен-
дацій тощо в інтересах системи МВС (п. 4.62 Поста-
нови Кабінету міністрів України від 28.10.2015 р. 
№ 878 [12]).

Висновки. Таким чином, нами були розгля-
нуті наукові підходи дослідження криміналістич-
них версій та планування розслідування у двох 
аспектах (криміналістичному та психологічному) 
й визначено їх характеристики.

Ми виокремили доцільність вивчення методів 
криміналістичних версій та планування розсліду-
вання із погляду аналітичної готовності слідчого 
до професійної діяльності, оскільки саме аналі-
тична готовність – це інтегральний стан поліцей-
ського, який визначає його здатність до розумо-
вих операцій.

Також визначена важливість впливу провід-
них якостей, вмінь і функціональних обов’язків 
у сукупності, які детермінують аналітичну готов-
ність слідчого до професійної діяльності, що 
також є необхідною складовою частиною якісного 
теоретичного підходу для методів криміналістич-
них версій та планування розслідування.

Запропоновано формування методів кримі-
налістичних версій та планування розслідування 
розглядати крізь призму аналітичної готовності 
слідчого.
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