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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні найвищою соціальною цінністю визнаєть-

ся людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека. За Конституційною нормою права і
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря-
мованість діяльності держави. Держава відповідає пе-
ред людиною за свою діяльність. Утвердження і за-
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безпечення прав і свобод людини є головним обов'яз-
ком держави [1, стаття 3]. Основні права і свободи лю-
дини вже вийшли за межі об'єктів внутрішньої компе-
тенції однієї держави. Це — справа всього міжнарод-
ного співтовариства.

Розвиток сучасних демократій є переконливим
свідченням того, що навіть для найбільш розвинених
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держав з тривалими правовими традиціями і високим
рівнем правової культури потреба в удосконаленні дер-
жавного управління щодо захисту прав людини не втра-
чає пріоритетів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
наукові дослідження в контексті формування та функ-
ціонування системи державного управління судово-ек-
спертною діяльністю щодо забезпечення захисту прав і
свобод людини, практично відсутні.

Глобалізаційні процеси, охоплюючи різноманітні
сфери життя і діяльності людини, нації і держави спо-
нукають до визначення пріоритетів суспільного розвит-
ку і у державі, і на міжнародній арені.

Тому сьогодні існує нагальна потреба консолідації
зусиль науковців в галузі наук з державного управління
щодо ознайомлення громадськості із ключовою роллю
державного управління судово-експертною діяльністю,
щодо зростаючої ролі широкого спектру інтересів у
вирішенні домінуючої проблематики захисту прав лю-
дини в Україні.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті дослідити ключову роль державного

управління судово-експертною діяльністю у забезпе-
ченні захисту прав людини в Україні, визначити основні
пріоритети діяльності та окреслити перспективи їх роз-
витку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Україна є учасником більшості міжнародних угод у

сфері захисту прав людини, що стали частиною націо-
нального законодавства. Упроваджуючи демократичні
цінності, Міжнародними документами, головними та
юридично обов'язковими для України, що утверджують
право кожної людини на справедливий суд, а також
рівність усіх перед судом, є документи Організації Об-
'єднаних Націй, якій належить провідна роль у питан-
нях захисту прав людини, а саме:

— Загальна декларація прав людини (1948 р.);
— Міжнародний пакт про економічні, соціальні і

культурні права (1966 р.);
— Міжнародний пакт про громадянські і політичні

права (1966 р.) та Факультативні протоколи до нього.
Україна як одна з держав — засновниць Організації

Об'єднаних Націй брала участь у розробці Загальної
декларації прав людини.

Документом Ради Європи у питаннях захисту прав
людини є Конвенція про захист прав людини та осново-
положних свобод (Європейська конвенція з прав люди-
ни) (1950 р.), ратифікована Україною 17.07.1997 р., на-
була чинності 11.09.1997 р.

Це міжнародно-правові акти, що утворюють Міжна-
родну хартію прав людини.

Отже, Загальна декларація прав людини та Міжна-
родний пакт про громадянські і політичні права, Конвен-
ція про захист прав людини та основоположних свобод
(Європейська конвенція з прав людини) — це частина чин-
них міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких
надана Верховною Радою України, і які є частиною на-
ціонального законодавства України [2, стаття 9].

У преамбулі Загальна декларація прав людини, про-
голошена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єд-

наних Націй і підписана 10 грудня 1948 "…провозгла-
шает настоящую Всеобщую Декларацию прав челове-
ка в качестве задачи, к выполнению которой должны
стремиться все народы и все государства с тем, чтобы
каждый человек и каждый орган общества, постоянно
имея в виду настоящую Декларацию, стремились путем
просвещения и образования содействовать уважению
этих прав и свобод и обеспечению, путем национальных
и международных прогрессивных мероприятий, всеоб-
щего и эффективного признания и осуществления их как
среди народов государств — членов Организации, так
и среди народов территорий, находящихся под их юрис-
дикцией" (текст надається російською мовою, яка є
офіційною мовою Організації Об'єднаних Націй) [2].

У результаті глибинних демократичних перетворень,
що відбулися на Європейському континенті на тлі Другої
світової війни, у 1949 році була заснована Рада Європи —
міжнародна регіональна організація європейських дер-
жав, які проголосили своєю метою розширення демок-
ратії, зближення усіх народів Європи, захист прав люди-
ни, співробітництво з основних питань права, культури,
освіти, інформації, охорони навколишнього середовища.
Конвенція про захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі — Конвенція) сьогодні на повних підставах оці-
нюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи.
Вона являє собою фундаментальну основу всього комп-
лексу міжнародно-правового регулювання в галузі прав і
свобод людини, її законних інтересів та потреб [3].

Україна зі вступом 9 листопада 1995 року до Ради
Європи, ставши повноправним її членом, підписала Кон-
венцію. З набранням Конвенцією чинності, після її ра-
тифікації 17 липня 1997 року Верховною Радою, Украї-
на визнала для себе обов'язковою юрисдикцію Євро-
пейського суду. В Україні було запроваджено механізм
гармонізації правової системи нашої держави з норма-
ми й стандартами Ради Європи [3].

У демократичній державі організаційно-правовою
гарантією зазначених домінант захисту прав людини є
незалежний від державних або партійних органів суд.
Саме тому однією з головних засад формування й діяль-
ності демократичної правової держави вважається пра-
во кожного на справедливий і публічний розгляд його
справи упродовж розумного строку незалежним і без-
стороннім судом, встановленим законом [4, стаття 6].

Метою Ради Європи є досягнення тіснішого єднан-
ня між її членами, і одним із засобів досягнення цієї мети
є забезпечення і розвиток прав людини та основополож-
них свобод.

Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто
перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи,
визначені в розділі I цієї Конвенції [4, стаття 1].

Верховенство права є спільною спадщиною Висо-
ких Договірних Сторін.

На підставі Конвенції, для гарантування та захисту
прав громадян держав-членів Ради Європи засновано
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), який контро-
лює дотримання державами положень Конвенції, розг-
лядаючи заяви громадян з приводу порушення їх кон-
венційних прав.

Однак декларативний характер окремих положень
міжнародних договорів, колізії між ними та положення
міжнародних договорів, недосконалість законодавства
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створюють об'єктивні складності в процесі державно-
го управління.

Спільні інтереси різних держав, передусім при за-
безпеченні безпеки і правопорядку збереження прав
людини, в дотримання вимог преамбули Віденської кон-
ференції про право міжнародних договорів від 23 трав-
ня 1969 р., беручи до уваги принципи міжнародного пра-
ва, втілені у Статуті Організації Об'єднаних Націй, зок-
рема, загального поважання і додержання прав люди-
ни й основних свобод для всіх.

На думку багатьох вчених, серед ключових проблем
сучасного пізнання є недостатність широкого спектру
наукових знань.

Аргументами на підтримку цієї думки є здійснення
науково обгрунтованої судово-експертної діяльності —
специфічного виду людської праці.

Важливе значення для вдосконалення рівня націо-
нального правосуддя, як і правосуддя, що здійснюєть-
ся на міжнародному рівні щодо забезпечення прав лю-
дини, належить дослідженню експертом на основі спе-
ціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів,
які містять інформацію про обставини справи, що пере-
буває у провадженні органів дізнання, досудового та су-
дового слідства, тобто, проведенню судової експерти-
зи [5] (ст. 1 У СЕ).

Науково-технічний прогрес сприяє процесу диферен-
ціації та інтеграції наукових знань. Відкриваючи нові мож-
ливості в науці і техніці, забезпечується формування ре-
зультатів судово-експертної діяльності як могутніх ва-
желів у встановленні істини у справі. Цей феномен дер-
жавного управління судово-експертного забезпечення
правосуддя пояснюється не обмеженістю якихось повно-
важень, а загальним процесом об'єднання державою всіх
зусиль на захист та відстоювання прав людини.

Наукові дослідження в контексті формування та
функціонування системи державного управління судо-
во-експертною діяльністю у забезпеченні захисту прав
і свобод людини стали цінним інструментом в пошуках
правди і справедливості.

У суспільстві дослідження судової-експертизи вста-
новлювали істину у забезпеченні прав людини і в
офіційній системі правосуддя США, і міжнародного три-
буналу, і в роботі комісій по правах людини.

Така діяльність передбачає використання спеціаль-
них знань, отриманих унаслідок вищої професійної
підготовки, наукової діяльності, досвіду практичної ро-
боти, що відповідають сучасному науково-практично-
му рівню.

Тому дієвість гарантування та захисту прав грома-
дян перевірено практичним досвідом, зокрема, однією
із обов'язкових умов успішної інтеграції судово-експер-
тної діяльності на світовому рівні є поєднання союзу
науки і практики.

У широкому розумінні мета судово-експертного
забезпечення полягає в тому, щоб на підставі загаль-
них положень теорії судової експертизи, нормативних
правових актів, що регламентують експертну діяльність,
на основі спеціальних знань задовольняти потреби дер-
жавних та судових органів, що здійснюють діяльність у
сфері правосуддя, органів дізнання, та досудового
слідства, юридичних та фізичних осіб, громадян Украї-
ни, що перебувають під юрисдикцією ЄСПЛ.

Також основним джерелом визначених завдань при
проведенні судових експертиз та експертних дослід-
жень експертиз є Науково-методичні рекомендації з
питань підготовки та призначення судових експертиз та
експертних досліджень [6], які допомагають раціоналі-
зувати використання можливих законодавчо-правових
засобів і методів доказу прав людини.

Зокрема при проведенні експертиз:
— до основних завдань почеркознавчої експерти-

зи належать питання вирішення ідентифікації виконав-
ця рукописного тексту, деякі не ідентифікаційні завдан-
ня, зокрема встановлення факту виконання рукопису під
впливом будь-яких природних, штучних збиваючих фак-
торів, у незвичних умовах або в незвичайному стані ви-
конавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням
почерку іншої особи; визначення статі виконавця, віко-
вої групи тощо;

— основним завданням авторознавчої експертизи
є ідентифікація автора тексту. Вирішуються ідентифі-
каційні завдання щодо ототожнення особи автора тек-
сту, а також неідентифікаційні завдання (діагностичні)
завдання про умови складання тексту, факт викривлен-
ня ознак писемного мовлення тощо, класифікаційні зав-
дання про місце формування мовленнєвих навичок,
рідну мову, освіту автора документа;

— технічна експертиза реквізитів документів вста-
новлює факти і внесення змін до документів способом
підчистки, травлення, дописки, переклеювання фото-
карток, літер тощо та виявлення їх первинного змісту;
виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо
видимих або невидимих текстів чи зображень на різних
матеріалах, на обгорілих та згорілих документах, якщо
папір, на якому вони зображені, не перетворився на
попіл; встановлення виду та ідентифікація приладів пись-
ма за штрихами, цілого за частинами документа, виго-
товленого шляхом монтажу із застосуванням копіюваль-
но-розмножувальної та комп'ютерної техніки; визначен-
ня відносної давності виконання документа або його
фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів,
що перетинаються. Ідентифікація особи, яка надруку-
вала машинописний текст, виготовила зображення
відтиску печатки за особливостями навичок виконавця;

— до основних завдань балістичної експертизи нале-
жать установлення конкретного екземпляра вогнепальної
зброї за слідами на стріляних кулях, шроті, картечі, гільзах;
визначення виду, системи (моделі) та калібру вогнепаль-
ної зброї і боєприпасів, технічного стану зброї, боєпри-
пасів і придатності їх до стрільби; установлення можли-
вості пострілів без натискання на спусковий гачок, належ-
ності саморобних стріляючих пристроїв і патронів до них
до вогнепальної зброї і боєприпасів, способу виготовлен-
ня саморобних вогнепальних пристроїв, обставин, пов'я-
заних з використанням вогнепальної зброї (факту стрільби
після останнього чищення і змащування зброї, кількості
пострілів, відстані, з якої стріляли, напрямку пострілу, взає-
много положення зброї та перешкоди тощо);

— основними завданнями трасологічної експерти-
зи є ідентифікація або визначення родової (групової)
належності індивідуально визначених об'єктів за мате-
ріально фіксованими слідами — відображеннями їх
слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установ-
лення властивостей, станів) об'єктів; ситуалогічні зав-
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дання (установлення механізму слідоутворення тощо),
інших характеристик процесу слідоутворення, а також
особливостей слідоутворювальних об'єктів;

— основним завданням дактилоскопічної експерти-
зи є ідентифікація особи за слідами її рук, які залишені
на місці події та не ідентифікаційні завдання, пов'язані
з визначенням механізму слідоутворення, особливос-
тями будови руки, іншими характеристиками слідоутво-
рювального об'єкта;

— основним завданням експертизи слідів злому,
інструментів, виробів масового виробництва є встанов-
лення механізму або способу злому, типу виробу, що
залишив слід, способу його виготовлення тощо;

— основними завданнями експертизи замикальних
та запобіжних пристроїв є встановлення факту і спосо-
бу відмикання (злому) пристрою, а для пломб, крім того,
— ідентифікація пломбувальних лещат;

— основним завданням експертизи холодної зброї
є установлення належності до холодної зброї ножів,
кинджалів, кастетів та спосіб їх виготовлення;

— до основних завдань трасологічної експертизи
слідів транспортних засобів належить ідентифікація
(ототожнення) конкретної одиниці транспортного засо-
бу за частинами та слідами, що залишені його частина-
ми; діагностика (установлення властивостей та стану
об'єктів) та ситуаційні завдання (установлення механіз-
му слідоутворення, механізму взаємодії транспортного
засобу з іншими об'єктами);

— основними завданнями фототехнічної експерти-
зи є ідентифікація знімальної апаратури типу (марки)
фото і кіно-матеріалів, які застосовуються для зйомки і
для виготовлення фотознімків і кінофільмів, визначен-
ня технологічних і технічних характеристик зйомки та
виготовлення фотознімків, кінофільмів та відеозаписів;

— основним завданням портретної експертизи є
ідентифікація особи (тіла) за фотознімком та відеоза-
писом;

— основними завданнями експертизи відео-звуко-
запису є встановлення технічних умов та технології от-
римання відео звукозапису, ототожнення особи за
фізичними параметрами голосу;

— основними завданнями експертизи вибухових
пристроїв є визначення виду та факту вибуху, конст-
рукції пристрою та способу його виготовлення;

— до основних завдань експертизи матеріалів, ре-
човин та виробів належить встановлення волокон і во-
локнистих матеріалів, лакофарбових матеріалів і по-
криттів, нафтопродуктів та паливно-мастильних мате-
ріалів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів;

— біологічна експертиза досліджує об'єкти рослин-
ного та тваринного походження;

— завданнями авто-технічної експертизи є встанов-
лення несправностей транспортного засобу, які загро-
жували безпеці руху, причин їх утворення та часу виник-
нення; встановлення механізму ДТП, швидкість руху
транспортних засобів;

— основним завданням транспортно-трасологічної
експертизи є ідентифікація за слідами, залишеними
транспортним засобом, визначення місця зіткнення і
місця наїзду на перешкоду (пішохода), установлення
механізму утворення слідів;

— основними завданнями будівельно-технічної ек-
спертизи є визначення вартості нерухомого майна та
майнових прав на нього, відповідності розробленої про-
ектно-технічної та кошторисної документації вимогам
нормативно-правових актів у галузі будівництва, техні-
чного стану будівель, споруд та інженерних мереж, при-
чин пошкоджень та руйнувань об'єктів та їх елементів;
можливості розподілу об'єктів нерухомого майна та
розробка варіантів розподілу;

— земельно-технічна експертиза визначає відпо-
відність розробленої технічної документації на земельні
ділянки, фактичного землекористування земельними
ділянками та можливих варіантів підходу та проїзду до
земельних ділянок, встановлення земельного сервіту-
ту, оцінка земельних ділянок;

— основними завданнями пожежно-технічної екс-
пертизи є визначення причин, умов та процесів, часу та
шляхів виникнення пожежі; визначення обставин, які
сприяли цьому, відповідність технічного стану об'єкта
протипожежним нормам;

— основними завданнями експертизи з охорони
праці та безпеки життєдіяльності є встановлення при-
чин та наслідків нещасного випадку, аварії, відповідності
дій певних осіб вимогам нормативно-технічних доку-
ментів, що регламентують безпечний хід виконання
робіт, установлення причинно-наслідкового зв'язку між
діями певних осіб та настанням нещасного випадку,
аварії;

— до основних завдань електротехнічної експерти-
зи належать встановлення причин виникнення аварій-
них режимів в електричних мережах та електрооблад-
нанні, вплив цих режимів на роботу електроприладів та
електробезпеку людини, аналіз роботи електроустано-
вок та їх відповідність нормативним вимогам;

— до основних завдань експертизи комп'ютерної
техніки і програмних продуктів належать установлення
робочого стану комп'ютерно-технічних засобів, обста-
вин, пов'язаних з використанням комп'ютерно-технічних
засобів, інформації та програмного забезпечення; уста-
новлення відповідності програмних продуктів певним
версіям чи вимогам на його розробку;

— основними завданнями економічної експертизи
документів бухгалтерського, податкового обліку і
звітності є визначення документальної обгрунтованості
розміру нестачі або надлишків товарно-матеріальних
цінностей і грошових коштів, відображення в обліку
господарських операцій, відображення в податковому
обліку; визначення документальної обгрунтованості,
аналізу показників фінансового стану (платоспромож-
ності, фінансової стійкості, прибутковості тощо); цільо-
вого витрачання бюджетних коштів; документальної
обгрунтованості розрахунків втраченої вигоди та офор-
млення банківських операцій;

— основними завданнями товарознавчої експерти-
зи є визначення вартості та змін показників якості то-
варної продукції; способу виробництва товарної про-
дукції: промисловий чи саморобний, підприємства-ви-
робника, країни-виробника; відповідності упакування і
транспортування, умов і термінів зберігання товарної
продукції;

— до основних завдань авто-товарознавчої та транс-
портно-товарознавчої експертизи належить визначен-
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ня ринкової вартості колісних транспортних засобів, їх
складових, розміру вартості матеріальних збитків, за-
подіяних власнику або володільцю колісних транспор-
тних засобів;

— основним завданням експертизи об'єктів інтелек-
туальної власності є визначення властивостей цих
об'єктів, до яких належать об'єкти промислової влас-
ності, об'єкти авторського права і суміжних прав;

— психологічна експертиза встановлює особливості
психічної діяльності та їх прояви в поведінці особи, які
мають юридичне значення та викликають певні правові
наслідки;

— екологічною експертизою досліджуються еко-
логічні ситуації, діючі об'єкти та комплекси, що мають
значний негативний вплив на стан навколишнього при-
родного середовища; документація щодо генетично
модифікованих організмів, які призначаються для ви-
користання у відкритій системі.

Це далеко не повний перелік питань, відповіді на які
лежать у площині наукових інтересів дослідників різних
галузей науки, акцент зроблено на ті види судово-екс-
пертної діяльності, до яких в Україні виявляється підви-
щений інтерес. Саме ці проблеми були покладені в осно-
ву написання статті.

ВИСНОВКИ
На парламентських слуханнях у сесійній залі Вер-

ховної Ради "Стан дотримання прав людини в Україні"
12 червня 2013 року представники влади, висловивши
занепокоєння станом дотримання прав людини в Україні
та наголосивши на низці серйозних проблем, що існу-
ють у нашій державі розповіли про системні недоліки в
цій сфері: між законодавчим декларуванням прав лю-
дини та їх фактичним забезпеченням існує багато пере-
шкод, подолання яких вбачається одним з головних зав-
дань у галузі прав людини.

Сьогодні, в період глобалізації, важливою запору-
кою захисту прав людини в Україні є необхідність підви-
щення зростаючою ролі державного управління у за-
безпеченні їх незалежною, кваліфікованою і об'єктив-
ною судовою експертизою, орієнтованою на макси-
мальне використання досягнень науки і техніки.

Досліджуючи загальні процеси формування систе-
ми захисту прав людини, яка об'єктивно складається в
сучасній Україні, забезпечуючи високі стандарти Украї-
ни як держави-члена Ради Європи, де одним з наріжних
каменів є принцип поваги прав людини, серед факторів
сприяння правозахисній діяльності очевидною необхі-
дністю сьогодення є здійснення судово-експертної
діяльності на принципах законності, незалежності,
об'єктивності та повноти дослідження.

Не применшуючи жодним чином важливості вже існу-
ючих публікацій, які досліджують різні аспекти цієї бага-
токомпонентної наукової проблеми, визначення основних
пріоритетів судово-експертної діяльності та окреслення
перспектив шляхів їх подальшого вдосконалення, в прак-
тичних цілях дозволять попередити помилки у найбільш
важливих сферах організації суспільного життя — право-
суддя, безпеки, економіки, збереження держави.

Сторічний досвід управління судово-експертною
діяльністю в Україні є свідченням теоретичного осмис-
лення і практичного забезпечення науково-обгрунтова-

ної могутньої зброї в пошуках і досягненні правди і спра-
ведливості захисту прав людини.

Перспективою подальших розвідок даної пробле-
матики, є, на перший погляд, розробка рекомендацій з
питань підготовки та призначення судових експертиз та
експертних досліджень, які допомагають раціоналізу-
вати використання можливих законодавчо-правових
засобів і методів доказу прав людини, зумовлені
стрімким зростанням інтересів до цих процесів, розши-
рення переліку досліджуваних особливостей, цілей і
завдань участі держави у забезпеченні захисту прав
людини в Україні.
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