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У статті на підставі аналізу наукової 
літератури розглянуті особливості криміна-
лістичної класифікації злочинів, визначено 
сучасний стан наукового забезпечення. Роз-
глянуто підстави криміналістичної класи-
фікації, якими є елементи криміналістичної 
характеристики злочинів, що виступають 
як основні її напрями. Досліджено та сис-
тематизовано підстави криміналістичної 
класифікації злочинів. Виділено особливос-
ті криміналістичної класифікації злочинів. 
Підбито підсумки та визначено перспективи 
подальших досліджень у цьому напрямі.
Ключові слова: криміналістична кла-

сифікація, елементи криміналістичної ха-
рактеристики злочинів, кримінальне прова-
дження.
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Аналіз останніх досліджень
Різні автори протягом тривалого часу 

пропонували класифікації злочинів за 
різними ознаками: за способом вчинен-
ня злочину; за ступенем приховування та 
маскування злочину; за злочинним досві-
дом особи, яка вчинила злочин; за місцем 
його вчинення; за особою підозрюваного, 
особою потерпілого; за обстановкою вчи-
нення злочину тощо.
Велику увагу криміналістичній класи-

фікації злочинів приділили Л. А. Сергєєв, 
А. Н. Колесніков, Р. С. Бєлкін, О. М. Ва-
сильєв, І. А. Возгрін, В. К. Гавло, І. Ф. Ге-
расимов, В. О. Коновалова, В. А. Образ-
цов, М. В. Салтевский, Н. А. Селіванов, 
В. Г. Танасевич та інші.

Мета статті полягає у розгляді особли-
востей криміналістичної класифікації зло-
чинів на підставі аналізу наукової літерату-
ри, визначенні її наукового та практично-
го значення, дослідженні та систематиза-
ції підстав криміналістичної класифікації, 
якими виступають елементи криміналіс-
тичної характеристики злочинів, як осно-
вні її напрями, та визначенні перспектив 
наступних досліджень у цьому напрямі.

Виклад основних положень
Слід зауважити, що «чистої» криміна-

лістичної класифікації злочинів не існує і 
існувати не може, оскільки саме поняття та 
явище «злочин» є не суто криміналістич-
ним, а розроблено на основі кримінально-

Постановка проблеми
У класифікаційних дослідженнях зло-

чинів криміналістична наука тривалий час 
використовувала, зазвичай, лише кримі-
нально-правову класифікацію цих явищ, 
регламентовану кримінальними кодекса-
ми. Ця тенденція характерна і для сучас-
ного етапу розвитку криміналістики. Без-
сумнівно, така класифікація є обґрунтова-
ною та придатною для розв’язання низки 
криміналістичних завдань, але її засто-
сування не завжди забезпечує у повному 
обсязі потреби криміналістичної теорії та 
слідчої практики, оскільки вона не може 
врахувати закономірностей, важливих у 
криміналістичному відношенні.
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правового поняття, закріпленого кримі-
нальним законодавством.
Криміналістична класифікація, як і 

інші класифікації злочинів, у своїй струк-
турі використовує такі структурні частини 
цілої системи, як рід, вид та група.
Така класифікація передбачає одночас-

но і наявність у кожній з частин специфіки 
виду та групи злочинів, властивої тільки 
їм, і водночас знань, що відображають всю 
сукупність цього роду.
Протягом багато часу різні автори про-

понували свої класифікації злочинів за різ-
ними ознаками: за способом вчинення зло-
чину, за способом приховування злочину; 
за злочинним досвідом особи, яка вчинила 
злочин; за місцем їх вчинення [1, с. 151-
155]; за особою злочинця, особою потерпі-
лого [2]; за обстановкою вчинення злочи-
ну, включаючи в останню сферу злочинної 
поведінки, типологічні та інші особливості 
особи злочинця, його злочинний досвід, 
вид та окремі властивості потерпілих [3].
Р. С. Бєлкін здійснив криміналістичну 

класифікацію злочинів за елементами їх 
складу як кримінально-правового понят-
тя [4, с. 193-200]. Вважаємо, що запропо-
нована Р. С. Бєлкіним класифікація є не-
достатньо повною. Так, класифікацію зло-
чинів, пов’язаних з суб’єктами злочину, 
необхідно доповнити такими видами зло-
чинів: злочини, які вчиняються особами 
психічно здоровими, з дефектами психіки 
(що не виключають осудності та виклю-
чають її); особами з алкогольною та нар-
козалежністю та особами, які не є таки-
ми. У класифікації злочинів, пов’язаних з 
об’єктом злочину, пропонуємо включити 
класифікацію злочинів  залежно від різ-
новиду потерпілих на злочини, потерпі-
лими від яких є фізична особа, юридична 
особа, держава.
Найбільш істотний внесок у криміна-

лістичну класифікацію злочинів зробив 
В. А. Образцов. Як класифікаційні ознаки 
автор використовує ознаки: злочину (зло-
чинця, мотиву та мети злочину, об’єкта, 
засобів, процесу та результатів злочину); 
обстановки вчинення злочину; діяльнос-
ті з виявлення та розслідування злочинів 
(суб’єкта розслідування, об’єкта розслі-

дування, завдань розслідування, засобів 
розслідування, процесу розслідування, 
результатів розслідування) [5, с. 80-127]. 
Можливість використання третьої групи 
ознак (ознаки діяльності з виявлення та роз-
слідування злочинів) як підстав криміна-
лістичної класифікації злочинів викликає у 
багатьох авторів суттєві заперечення [6]. На 
нашу думку, остання група не має жодного 
відношення до криміналістичної класи-
фікації злочинів і повинна розглядатися 
в межах загальних положень методики 
розслідування злочинів. Що ж до другої 
групи підстав класифікації, то В. А. Об-
разцов загалом обґрунтовано пропонує 
використовувати як критерії класифікації 
ознаки обстановки вчинення злочину, яка 
як зовнішнє середовище перебуває поза 
межами злочину. Крім того, існує і вузьке 
поняття обстановки вчинення злочину. 
У цьому розумінні обстановка діяння по-
вністю входить у злочинне посягання і є 
одним з криміналістичних елементів зло-
чину. Тому класифікація злочинів залежно 
від ознак обстановки вчинення злочину (у 
вузькому значенні) може входити до пер-
шої групи підстав криміналістичної класи-
фікації злочинів, запропонованої В. А. Об-
разцовим.
Вважаємо, що однією з наукових основ 

криміналістичної класифікації злочинів 
є криміналістична характеристика зло-
чинів (далі – КХЗ), а її елементи є підста-
вами класифікації – ознаками, які можуть 
бути покладені в основу логічного поділу. 
Обов’язковими елементами КХЗ, на нашу 
думку, є предмет злочинного посягання, 
спосіб вчинення злочину, суб’єкт злочи-
ну, наслідки злочинного діяння [7]. Як 
факультативні елементи ми виділяємо осо-
бистість потерпілого, обстановку вчинен-
ня злочину (що містить у собі місце і час 
вчинення злочину), мотиви і мету вчинен-
ня злочину (в умисних злочинах).
У літературі з предмету злочинного по-

сягання виділяються злочини, що мають 
матеріальний предмет посягання (зло-
чини, вчинені щодо людини (людей), її 
життя, майна), і злочини, предмет яких не 
матеріалізований, наприклад порушення 
авторських прав.
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Злочини, що мають матеріальний пред-
мет посягання, можна поділити на зло-
чини, предметом яких є життя, здоров’я 
людини, майно (державне, фізичних та 
юридичних осіб) тощо. Зазначений по-
діл відноситься до кримінально-правової 
класифікації, але може бути розвинений 
стосовно криміналістичної класифікації 
злочинів. Ці види можуть бути піддані 
подальшому поділу. Так, злочини, що по-
сягають на здоров’я людей, можуть бути 
поділені на групи залежно: 1) від застосу-
вання щодо потерпілого насильства; 2) від 
характеру заподіяної їм шкоди (матеріаль-
ний, фізичний і моральний), його особли-
востей, статевої та вікової категорії потер-
пілих, їх кількості, ставлення до злочинця 
тощо [5, с. 98].
За способом вчинення злочину можна 

класифікувати на злочини, що реалізують-
ся: 1) шляхом вчинення активних дій та-
2) шляхом утримання від необхідних дій 
[8, с. 9-11].
В. А. Образцов цілком обґрунтовано 

вважає, що доцільно під час класифікації 
злочинів виходити зі специфіки: 1) спо-
собів, що застосовуються злочинцем під 
час вчинення злочинів в умовах суспільно 
корисної професійної діяльності та поза 
цими умовами; 2) способів, характерних 
для певних галузей господарства та видів 
діяльності, поведінки у побуті, для певних 
типів (груп) осіб (посадових осіб, рециди-
вістів тощо). При подальшій класифікації 
можуть використовуватися зв’язок спо-
собів з певними видами знарядь та інши-
ми засобами, ситуаціями їх застосування 
(вчинення злочинів відкрито і таємно; на 
вулиці, у транспорті, що рухається, тощо) 
і ознаки способів, властивих окремим ви-
дам і різновидам злочинів [5, с. 89]. Зокре-
ма, під час класифікації злочинів за засо-
бами їх вчинення виділяються, по-перше, 
злочини, вчинені за допомогою певних 
знарядь, тобто збройні; по-друге, злочи-
ни, вчинені без використання будь-яких 
засобів, тобто беззбройні.
Залежно від видів знарядь, що викорис-

товуються, класифікація може бути про-
довжена. Перша група включає злочини, 
вчинені: 1) за допомогою традиційних чи 

високотехнологічних засобів (комп’ютерні 
злочини та інші); 2) безконтактним (не-
правомірний доступ до комп’ютерної ін-
формації тощо) та контактним способами 
(шляхом використання механічного, біо-
логічного, хімічного впливу). Істотне зна-
чення для класифікації та розслідування 
злочинів відіграє знання про використан-
ня злочинцем як знаряддя злочину зброї, 
предметів, що застосовуються як зброя та 
інших предметів; а також використання 
заздалегідь підготовленої зброї злочину 
або випадкових предметів.
Злочини за суб’єктом його вчиненен-

ня класифікуються залежно: 1) від біоло-
гічних властивостей людини (віку, статі 
тощо); 2) від соціально зумовлених власти-
востей [9] (соціального, зокрема і профе-
сійного оточення; наявності чи відсутності 
фізичних недоліків, психічних аномалій 
тощо). Класифікація залежно від біологіч-
них та соціально зумовлених властивостей 
людини має важливе криміналістичне зна-
чення, оскільки вона характеризує специ-
фіку тієї чи іншої злочинної діяльності, її 
слідів, діяльності з виявлення та розсліду-
вання злочинів, вчинених певними вида-
ми злочинців.
При цьому всередині кожного роду 

можливий подальший поділ. Наприклад, 
залежно від наявності або відсутності в 
особи злочинного досвіду виділяють зло-
чини, вчинені вперше, та злочини, вчине-
ні за наявності раніше вчиненого злочи-
ну. Останній рід може бути поділений на 
такі види: допенітенціарні, пенітенціарні 
та постпенітенціарні злочини. «Водночас 
кожній із цих підгруп властива своя спе-
цифіка. Так, для пенітенціарних злочинів, 
через закритість виправної установи, об-
межено місце вчинення злочинів, а також 
коло осіб, які їх вчинили. Наприклад, при-
ступаючи до розслідування вбивства у ви-
правній установі, слідчий уже знає місце 
вчинення злочину та місце знаходження 
кола підозрюваних осіб» [10]. У свою чер-
гу, ці види можуть бути класифіковані на 
групи. Так, наприклад, пенітенціарні зло-
чини В. В. Ніколайченко класифікує за-
лежно від терміну позбавлення волі, що 
відбувається, від типу злочинної поведін-
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ки та місця вчинення злочинів [10, с. 82-
85].
Криміналістична класифікація зло-

чинів здійснюється і в залежності від на-
слідків злочинного діяння. Ми зупинимо-
ся лише на слідах, що є частиною таких 
наслідків. Для криміналістики особливу 
актуальність має класифікація злочинів 
залежно від співвідношення часу утворен-
ня слідів і часу їх виявлення під час роз-
слідування. За цим критерієм можна роз-
межувати: 1) злочини, що розслідуюються 
за гарячими слідами, коли між вчиненням 
злочину і часом їх виявлення є невеликий 
проміжок часу (від кількох годин до трьох 
діб). Тут з’являється можливість ефектив-
но використовувати доказову та тактич-
ну інформацію, отриману під час огляду 
місця події, та своєчасно вживати заходів 
щодо розшуку злочинців; 2) злочини, роз-
слідування яких починається після закін-
чення періоду часу від чотирьох діб і до 
року; 3) злочини минулих років.
Класифікація злочинів за мотивом їх 

вчинення має як кримінально-правове, 
так і криміналістичне значення. Роди зло-
чинів, що виділяються на цій підставі, мо-
жуть бути конкретизовані і доповнені зло-
чинами, що вчиняються: 1) з корисливих 
спонукань; 2) задоволення сексуальних 
спонукань; 3) для полегшення вчинення 
інших злочинів; 4) для приховування ін-
ших злочинів, уникнення відповідальності 
за їх вчинення; 5) у зв’язку з перевищен-
ням меж необхідної оборони; 6) у зв’язку 
з реалізацією хибно зрозумілих особистих 
та суспільних інтересів; 7) у зв’язку з ба-
жанням досягти певної мети з найменши-
ми витратами і зусиллями [5, с. 87].
Криміналістично значущі ознаки об-

становки вчинення злочину можуть бути 
використані як основа криміналістичної 
класифікації злочинів. Видається най-
більш  правильним розподіл елементів 
обстановки вчинення злочинів на природ-
но-кліматичні умови (температурні умови, 
особливості природного ландшафту, умо-
ви різної пори року та частин доби тощо) 
та соціальні умови. Обидві групи умов пе-
ребувають між собою у постійній взаємодії 
[5, с.87].

Самостійне наукове і практичне зна-
чення мають такі криміналістичні класи-
фікації злочинів:

1) за ступенем доступності для 
сприйняття його обставин та наслідків – 
відкриті та таємні. Відкриті, у свою чергу, 
можуть бути очевидними та неочевидни-
ми. Таємні можна розділити на латентні 
та легковиявлені;

2) за видом впливу на об’єкт пося-
гання – злочини, пов’язані з фізичним, біо-
логічним, хімічним та психічним впливом;

3) за особливостями взаємодії із жерт-
вою злочину: а) злочини, пов’язані з фі-
зичним впливом на жертву злочину;-
б) злочини, пов’язані з психічним впливом 
на жертву (погрози, обман та зловживання 
довірою);

4) за структурною складністю – прості 
(одноетапні) та складні (багатоетапні);

5) щодо локалізації злочинних дій:-
а) злочини, для яких характерна локаліза-
ція злочинних дій в одному місці; б) серій-
ні злочини.

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, слід 

підкреслити, що у статті висвітлено лише 
окремі перспективні напрямки криміна-
лістичної класифікації, які, на наш погляд, 
необхідно піддати подальшій розробці та 
детальному дослідженню.
Звісно ж, що криміналістичні класи-

фікації злочинів істотно впливають на 
більшість системних досліджень злочин-
ної діяльності в криміналістиці, розробку 
методичних рекомендацій щодо їх роз-
слідування та попередження. На їх основі 
створюються нові методики розслідування 
злочинів і коригуються існуючі. У зв’язку 
з реалізацією методичних рекомендацій 
криміналістична класифікація злочинів 
має як теоретичне, так і практичне зна-
чення.
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MAIN DIRECTIONS OF CRIMINAL 
CLASSIFICATION OF CRIMES

On the basis of the analysis of scientifi c 
literature of pre-trial investigation, the pe-
culiarities of forensic classifi cation of crimes 
are considered, the modern state of scien-
tifi c support is determined. The grounds of 
forensic classifi cation, which are elements of 
forensic characteristic of crimes, acting as its 
main directions, are considered. The grounds 
for forensic classifi cation of crimes are inves-
tigated and systematized. Features of forensic 
classifi cation of crimes are highlighted. The 
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results and prospects of further researches in 
this direction are summed up.

Key words: forensic classifi cation, 
elements of forensic characterization of 
crimes, criminal proceedings.

Formulation of the problem. In the clas-
sifi cation of crimes, forensic science has long 
used, as a rule, only the criminal law classi-
fi cation of these phenomena, regulated by 
criminal codes. This trend is characteristic 
of the current stage of development of crimi-
nology. Undoubtedly, such a classifi cation is 
reasonable and suitable for solving a number 
of forensic problems, but its application does 
not always fully meet the needs of forensic 
theory and investigative practice, as it can 
not take into account the laws important in 
forensic terms.

Presentation of the main provisions. 
Forensic classifi cation, like other classifi cations 
of crimes, uses in its structure such structural 
parts of the whole system as genus, species 
and group.

Such a classifi cation assumes both the 
presence in each of the parts of the specifi cs 
of the type and group of crimes, unique to 
them, and at the same time knowledge that 
refl ects the whole set of this kind.

We believe that one of the scientific 
bases of forensic classification of crimes is 
the forensic characterization of crimes and 
its elements are the basis of classification 
- features that can be used as a basis for 
logical division. Mandatory elements of 
the forensic classification of crimes, in 
our opinion, are the subject of criminal 
encroachment, the method of committing 
the crime, the subject of the crime, the 
consequences of the crime.
Сonclusions. The article highlights only 

some promising areas of forensic classifi ca-
tion, which, in our opinion, need to be fur-
ther developed and studied in detail.

Of course, forensic classifi cations of 
crimes signifi cantly affect most systematic 
studies of criminal activity in forensics, the 
development of guidelines for their investi-
gation and prevention. Based on them, new 
methods of crime investigation are created 
and existing ones are corrected. In connec-
tion with the implementation of methodolog-
ical recommendations forensic classifi cation 
of crimes has both theoretical and practical 
signifi cance.


