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вразливими	 до	 інфікування	 соціально	 небезпечними	 хворобами,	 зокрема,	 ВІЛ/СНІДом,	
оскільки	 безпосередньо	 контактують	 під	 час	 виконання	 службових	 обов’язків	 з	
представниками	 різних	 груп	 ризику:	 зі	 споживачами	 ін’єкційних	 наркотиків,	 особами,	
хворими	на	туберкульоз	тощо	[3].	

Важливим	 аспектом	 зниження	 ризиків	 зараження	 ВІЛ/СНІД	 серед	 працівників	 поліції	
під	 час	 виконання	 ними	 своїх	 службових	 обов’язків	 є	 підвищення	 їх	 рівня	 знань	 щодо	
способів	зараження	на	ВІЛ/СНІД	та	правил	поводження	з	ВІЛ	позитивними	особами	та	усіма	
біологічними	речовинами.	

Не	 зважаючи	 на	 вказане,	 і	 досі	 залишаються	 проблемними	 питання	 забезпечення	
особистої	 медичної	 безпеки	 працівників	 поліції	 при	 здійсненні	 ними	 службової	 діяльності.	
Це	 отримує	 своє	 вираження	 у	 недостатній	 кількості	 роз’яснювальної	 роботи	 стосовно	
поширення	 ВІЛ/СНІДу,	 способів	 зараження	 та	 профілактики;	 недостатньому	 матеріально-
технічному	забезпеченні	працівників	з	боку	держави,	відсутності	засобів	особистого	захисту	
для	 шкіри	 та	 слизових	 оболонок;	 недотримання	 належних	 умов	 праці	 та	 правил	 особистої	
гігієни,	 а	 також	 безвідповідальне	 ставлення	 працівників	 до	 особистого	 життя	 та	 здоров’я,	
що	має	вияв	у	нехтуванні	загальновідомими	засобами	захисту.	

Крім	того,	гостро	стоїть	проблема	надання	поліцейським	соціальних	гарантій,	що	можливі	
лише	за	умови	законодавчого	віднесення	працівників	поліції	до	груп	підвищеного	ризику.		

Втім	 підняті	 питання	 не	 є	 остаточними	 та	 потребують	 додаткового	 дослідження	 або	
наукового	 вивчення.	 Пропоную	 учасникам	 науково-практичної	 конференції	 прийняти	
участь	у	обговоренні	піднятих	питань	та	наданих	пропозицій.	
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ПРИЗНАЧЕННЯ:	СУЧАСНИЙ	СТАН	І	ТЕНДЕНЦІЇ	

Криміналістичні	 обліки	 оперативно-розшукового	 призначення,	 як	 складова	
криміналістичної	реєстрації,	на	сьогодні	є	одним	з	найважливіших	факторів,	що	визначають	
успіх	боротьби	зі	злочинністю	в	нашій	державі.		

Ефективність	розслідування	кримінальних	правопорушень	багато	 в	 чому	 залежить	від	
наявності	 у	 суб’єктів	 розслідування	 достовірної	 та	 у	 необхідній	 кількості	 інформації	 про	
криміналістично	 значущі	 об’єкти,	 яка	 може	 бути	 отримана	 з	 різноманітних	 джерел.	 Серед	
джерел	 такої	 інформації	 важливе	 місце	 належить	 численним	 інформаційним	 системам	
(базам	 даних)	 оперативно-розшукового	 призначення,	 що	 функціонують	 в	 Національній	
поліції	України	та	МВС	України.	

Криміналістичні	 обліки	 оперативно-розшукового	 призначення	 –	 це	 обліки,	 які	 містять	
інформацію	 про	 об’єкти,	 що	 безпосередньо	 причетні	 до	 нерозкритих	 злочинів,	 або	
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представляють	оперативний	інтерес,	яка	призначена	сприяти	їх	ідентифікації,	за	штучними	
чи	власними	ознаками	[1,	с.	375].	

Ведення	 та	 супроводження	 криміналістичних	 обліків	 оперативно-розшукового	
призначення	покладено	на	Департамент	інформаційно-аналітичної	підтримки	Національної	
поліції	 України,	 а	 також	 на	 Експертну	 службу	 МВС	 України.	 В	 залежності	 від	 рівня	
зосередження	 обліків,	 вони	 поділяються	 на	 такі	 види:	 1)	 центральні	 обліки	 –	 обліки,	 які	
ведуться	 на	 рівні	 центральних	 апаратів	 правоохоронних	 органів	 (ДІАП	 НП,	 ДНДЕКЦ	 МВС	
України);	2)	регіональні	обліки	–	обліки,	що	функціонують	у	територіальних	підрозділах	на	
рівні	обласних	ГУНП	України	та	в	прирівняних	до	них	підрозділах	(УІАП	ГУНП,	НДЕКЦ	МВС	
України);	3)	місцеві	обліки	–	це	ті	обліки,	що	функціонують	на	рівні	районних	відділів	поліції	
обласних	 ГУНП	 (ВІП,	 СІП)	 з	 підключенням	 до	 інформаційних	 вузлів	 регіонального	 рівня.	
Ресурси	 центрального	 рівня	 формуються	 шляхом	 об’єднання	 інформаційних	 ресурсів	
регіональних	обліків.	

Сучасною	 тенденцією	 криміналістичних	 обліків	 оперативно-розшукового	 призначення	
є	їх	створення,	ведення	та	адміністрування	у	формі	баз	та	банків	даних,	що	входять	до	єдиної	
інформаційної	системи	МВС	України.	В	них	у	закодованому	вигляді	зберігаються	відомості	
про	зареєстровані	об’єкти.	

З	метою	підтримки	оперативно-службової	діяльності	працівників	поліції,	була	створена	
Інтегрована	 інформаційно-пошукова	 система	 Національної	 поліції	 України,	 адміністрування	
та	 супроводження	 якої	 здійснює	 ДІАП	 НП	 України.	 Вона	 включає	 в	 себе	 такі	 підсистеми:	
«Особа»,	«Адміністративне	правопорушення»,	«Розшук»,	«Доставлені»,	«Пізнання»,	«Мігрант»,	
«Єдиний	 облік»,	 «Злочин»,	 «Угон»,	 «Річ»,	 «Антикваріат»,	 «Викрадені	 (втрачені)	 документи»,	
«Домашній	арешт»,	«Кримінальна	зброя»,	«Зареєстрована	зброя»,	«Кримінальна	статистика»,	
«Корупція»,	 «ОДК»,	 «Дакто».	 Всі	 ці	 підсистеми	 інтегровані	 в	 єдиний	 інформаційний	 банк	
даних,	в	якому	завдяки	взаємозв’язку	підсистем	між	собою	можна	отримувати	різноманітні	
розгорнуті	досьє	на	осіб	чи	події.	

В	 Експертній	 службі	 МВС	 України	 на	 різних	 рівнях	 функціонують	 наступні	
криміналістичні	обліки	оперативно-розшукового	призначення:	куль	і	гільз	зі	слідами	зброї	
(кулегільзотека);	 фальшивих	 грошей;	 підроблених	 документів,	 виготовлених	 із	
застосуванням	засобів	поліграфії;	 слідів	рук,	вилучених	з	місць	вчинення	злочинів;	голосів	
осіб,	які	анонімно	повідомляли	про	загрозу	вибуху;	слідів	знарядь	зламування,	які	вилучені	з	
місць	нерозкритих	злочинів;	слідів	взуття,	які	вилучені	з	місць	нерозкритих	злочинів;	слідів	
транспортних	 засобів,	 які	 вилучені	 з	 місць	 нерозкритих	 злочинів;	 суб’єктивних	 портретів	
осіб,	 які	 підозрюються	 у	 вчиненні	 злочинів;	 підроблених	 рецептів	 на	 одержання	
наркотичних	 і	 сильнодіючих	 лікарських	 засобів;	 зразків	 почерку	 осіб,	 які	 займаються	
підробкою	медичних	рецептів;	зразків	печаток	і	підписів	лікарів,	які	виписують	рецепти	на	
одержання	медичних	засобів;	мікрооб’єктів;	ДНК-профілей	осіб.	

Автоматизація	 обліків	 Експертної	 служби	 МВС	 України	 знаходиться	 на	 етапі	 переходу	
від	 таких	 нині	 існуючих	 форм,	 як:	 картотеки,	 що	 складаються	 з	 інформаційно-пошукових	
карт	встановленого	зразка	і	розміщуються	за	певною	системою;	колекції,	у	які	вміщуються	
натурні	 об’єкти;	 слідотеки,	 що	 містять	 копії	 слідів	 з	 місць	 нерозкритих	 злочинів;	 фото-,	
відеотеки	–	являють	собою	масив	фотознімків,	відеозображень	об’єктів,	що	знаходяться	на	
обліку;	 фонотеки,	 що	 містять	 масив	 аудіо	 записів	 голосу	 відомих	 та	 невідомих	 осіб;		
автоматизовані	банки	даних	(АІПС-автоматизовані	інформаційно-пошукові	системи).	

З	метою	підвищення	ефективності	роботи	обліків	куль,	гільз	зі	слідами	зброї	експертні	
підрозділи	 запровадили	 автоматизовані	 балістичні	 інформаційні	 системи	 (АБІС)	 –	 «ТАІС»,	
«ТАІС-02»,	 «ТАІС-03».	 Вони	 надають	 можливість	 отримувати	 в	 автоматичному	 режимі	
високоякісні	 зображення	 всієї	 бокової	 поверхні	 кулі	 чи	 гільзи,	 а	 разом	 із	 тим	 повне	
відображення	дна	гільзи.	

Ефективність	 використання	 дактилоскопічних	 обліків	 значно	 збільшилась	 після	
встановлення	у	структурних	підрозділах	експертної	служби	програмно-апаратних	комплексів	–	
АДІС	 «Дакто	 2000»,	 «Сонда»	 та	 інших.	 Окрім	 цього,	 в	 певних	 регіонах	 вони	 підключені	 до	
Інтегрованої	інформаційно-пошукової	системи	Національної	поліції	України.	

АІПС	 «Підробка»	 та	 АРМ	 «ТАНЯДІМАОЛЯДІМА»	 забезпечує	 автоматизоване	
функціонування	 обліку	 дійсних	 та	 підроблених	 документів	 з	 можливістю	 використання	 у	
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правоохоронній,	 банківській	 та	 інших	 сферах	 діяльності,	 що	 пов’язані	 з	 необхідністю	
забезпечення	функціонування	обліку	зазначених	об’єктів.		

Сучасне	 становище	 криміналістичних	 обліків	 оперативно-розшукового	 призначення,	 у	
порівнянні	 із	 попереднім,	 можна	 із	 упевненістю	 характеризувати	 позитивними	 змінами,	 а	
разом	із	тим,	вбачати	подальші	перспективи.	
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ОСОБЛИВОСТІ	ОГЛЯДУ	МІСЦЯ	ПОДІЇ,	ПОВ’ЯЗАНОГО		
З	ВИКОРИСТАННЯМ	ВИБУХОВИХ	ПРИСТРОЇВ	

Успішність	 розкриття,	 розслідування	 кримінального	 провадження	 вчиненого	 з	
використанням	 вибухових	 пристроїв	 та	 вибухових	 речовин	 залежить	 у	 тому	 числі	 від	
правильного	професійного	процесуального	оформлення	його,	чіткої	організації	та	ретельної	
продуманої	тактики	огляду	місця	події.	

У	 криміналістичній	 літературі	 питання	 розслідування	 злочинів,	 учинених	 із	
застосуванням	 вибухових	 пристроїв	 досліджували	 В.	П.	Бахін,	 Р.	С.	Бєлкін,	 П.	Д.	Біленчук,	
О.	А.	Буханченко,	А.	Г.	Воєвода,	В.	К.	Гавло,	О.	М.	Завадський,	С.	М.	Колотушкін,	М.	В.	Костенко,	
І.	Д.	Моторний,	 М.	В.	Салтевський,	 М.	А.	Селіванов,	 А.	В.	Старушкевич	 та	 інші	 науковці.	 Проте	
ці	питання	продовжують	залишаються	дискусійними	і	потребують	наукового	дослідження.	

Злочинне	 застосування	 вибухових	 пристроїв	 та	 вибухових	 речовин	 може	
супроводжувати	різні	злочинні	діяння.	Вибух	виступає	при	цьому	як	спосіб	скоєння	різних	
злочинів.	 Основною	 об’єднуючою	 ознакою	 є	 боєприпаси,	 вибухові	 пристрої,	 вибухові	
речовини	та	обумовлена	цим	особливість	слідової	картини	місця	події	[1,	с.	119].		

Практика	свідчить	про	те,	що	основними	недоліками	при	розкритті	та	розслідуванні	цих	
злочинів	 є	 поверховий	 огляд	 місця	 події,	 неповне	 виявлення	 і	 вилучення	 речових	 доказів,	
неякісне	 проведення	 експертних	 досліджень	 та	 ефективне	 використання	 їх	 в	 якості	
доказової	бази.	

Одним	 з	 важливих	 аспектів,	 що	 враховуються	 при	 підготовці	 до	 огляду	 місця	 події,	 є	
підбір	 учасників	 слідчої	 дії.	 Під	 його	 керівництвом	 мають	 бути	 підготовлені	 науково-
технічні	 засоби,	 необхідні	 для	 огляду	 місця	 вибуху	 або	 виявленого	 вибухового	 пристрою.	
Відповідно	 до	 відомчих	 нормативних	 актів	 до	 огляду	 місця	 події	 повинні	 бути	 залучені	
спеціаліст-вибухотехнік,	кінолог	із	службовою	собакою	[4].		

Підготовка	 техніко	 –	 криміналістичних	 засобів	 повинна	 проводитися	 з	 урахуванням	
інформації	про	подію,	масштаби	руйнування,	наявність	жертв.	

Місцем	 події	 у	 кримінальних	 провадженнях,	 вчинених	 із	 застосуванням	 вибухового	
пристрою	 може	 бути:	 ділянка	 місцевості	 (вулиця,	 площа,	 пустир,	 двір,	 берег	 водойми);	
приміщення	 (будь-якої	 форми	 власності:	 багатоповерховий	 багатоквартирний	 будинок,	
індивідуальна	 будівля,	 підсобний	 будинок,	 окремі	 приміщення	 в	 них),	 де:	 було	 вчинено	
кримінальне	правопорушення;	настали	шкідливі	наслідки;	є	інші	сліди	даної	події	[3,	с.	149].		
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