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ДО ПОНЯТТЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ 

Одним із важливих напрямів та невід’ємних частин кримі-
налістичного забезпечення розслідування злочинів є техніко-
криміналістичне забезпечення, основне завдання якого полягає в 
використанні засобів криміналістичної техніки, принципів, ме-
тодик та способів її застосування у протидії злочинності за ра-
хунок упровадження досягнень науково-технічного прогресу. 

Необхідно зазначити, що проблеми техніко-криміналістич-
ного забезпечення розслідування злочинів досліджувалися нау-
ковцями протягом багатьох років. Значна кількість монографіч-
них досліджень присвячена техніко-криміналістичному забезпе-
ченню того або іншого виду діяльності, пов’язаної з виявлен-
ням, досудовим розслідуванням та запобіганням вчиненню зло-
чинів, але дотепер не існує єдиного підходу до визначення по-
няття «техніко-криміналістичне забезпечення». 

Наприклад, І. Глава визначає техніко-криміналістичне за-

безпечення розкриття і розслідування злочинів як сукупність 

способів і шляхів найбільш раціонального і ефективного вико-

ристання в практиці кримінального судочинства науково-

технічних досягнень криміналістики, а також спеціальних знань. 
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Л. А. Винберг вказує на те, що попередження злочинів і лік-

відація причин і умов, що породжують їх, багато в чому зале-

жать від техніко-криміналістичного забезпечення системи кри-

мінального судочинства. Система техніко-криміналістичного 

забезпечення розкриття, розслідування і попередження злочинів 

включає судово-експертні установи (СЭУ) різних міністерств і 

відомств країни, основним завданням яких є організація най-

більш раціонального і ефективного використання оперативно-

слідчими апаратами, судово-експертними установами, судовими 

органами техніко-криміналістичних засобів і спеціальних знань 

в області криміналістики.  

В розумінні А. Ф. Волинського, техніко-криміналістичне 

забезпечення представляє собою діяльність яку здійснюють 

правоохоронні органи, що спрямована на створення умов їх пос-

тійної готовності до застосування методів і засобів криміналіс-

тичної техніки і реалізацію цих умов у кожному конкретному 

випадку розкриття та розслідування злочинів.  

Слід зазначити, що В. А. Волинський під техніко-криміна-

лістичним забезпеченням розкриття та розслідування злочинів 

розуміє організаційно-функціональну систему, направлену на 

створення умов постійної готовності служб і підрозділів органів 

внутрішніх справ до швидкого і ефективного вирішення техні-

ко-криміналістичних завдань, і на практичну реалізацію цих 

умов з метою отримання, накопичення, обробки криміналістич-

но значущої інформації та її використання в процесі розкриття 

та розслідування злочинів. 

Також необхідно згадати думку А. С. Шаталова, який розу-

міє техніко-криміналістичне забезпечення розкриття і розсліду-

вання злочинів як діяльність, спрямовану на створення і практи-

чну реалізацію умов постійної готовності органів внутрішніх 

справ що до рішення техніко-криміналістичних завдань в проце-

сі розкриття і розслідування злочинів.  

В. Н. Хрусталєва вважає, що техніко-криміналістичне за-

безпечення – це діяльність, спрямована на: 

а) досягнення і підтримку повсякденної (адекватно рівню і 

структурі злочинності) готовності правоохоронних органів до 

застосування науково-технічних засобів і методів;  
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б) практичну реалізацію такої готовності у кожному конкре-

тному випадку розкриття і розслідування злочині. 

На переконання Г. І. Грамовича, техніко-криміналістичне 

забезпечення має два аспекти. У широкому значенні, на його 

думку, техніко-криміналістичне забезпечення це регламентова-

на певними нормативними актами діяльність науково-дослід-

них, судово-експертних та інших установ і відповідних посадо-

вих осіб, на яких покладений обов’язок розроблення та реаліза-

ції комплексу взаємопов’язаних заходів з метою створення оп-

тимальних умов ефективного застосування спеціальних знань і 

науково-технічних засобів у боротьбі зі злочинністю. У вузько-

му значенні – це комплекти науково-технічних засобів, якими 

повинні забезпечуватися конкретні учасники правоохоронної 

діяльності відповідно до їх компетенції, і комплекс знань, умінь 

та навичок, якими ці учасники повинні володіти, щоб застосову-

вати ці засоби.  

І. І. Лузгін визначає що техніко-криміналістичне забезпе-

чення розслідування злочинів як організаційну діяльність, спря-

мовану на створення умов постійної готовності служб і підроз-

ділів органів досудового розслідування до швидкого й ефектив-

ного вирішення техніко-криміналістичних завдань, практичну 

реалізацію цих умов з метою одержання, накопичення, оброб-

лення та використання криміналістично значущої інформації в 

процесі розслідування й попередження злочинів. 

Думка О. С. Шаталова полягає у тому, що він визначає тех-

ніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів як 

діяльність, спрямовану на створення та практичну реалізацію 

умов постійної готовності органів внутрішніх справ до вирішен-

ня техніко-криміналістичних завдань у процесі розслідування 

злочинів. 

З точки зору Ю. М. Чорноус, техніко-криміналістичне за-

безпечення досудового слідства спрямовується на створення 

наукового підґрунтя та криміналістичних рекомендацій щодо 

застосування методів, засобів, прийомів діяльності, пов’язаних 

із залученням до вирішення практичних завдань спеціальних 

знань і технічних засобів. 

Р. Б. Єзерський розуміє техніко-криміналістичне забезпе-

чення розкриття і розслідування злочинів як, організаційно-
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функціональна систему яка спрямована на створення умов пос-

тійної готовності служб та підрозділів органів досудового розс-

лідування до швидкого та ефективного вирішення завдань щодо 

отримання, накопичення й опрацювання криміналістично-

значущої (доказової, пошукової та тактично-орієнтуючої) інфо-

рмації і ефективного її використання в процесі розкриття й роз-

слідування злочинів. 

Отже, аналізуючи вказані визначення, можна зробити ви-

сновок, що сутність техніко-криміналістичного забезпечення 

полягає в діяльності зі створення умов для ефективного застосу-

вання спеціальних знань і науково-технічних засобів, постійної 

готовності органів досудового розслідування до вирішення тех-

ніко-криміналістичних завдань, практичну реалізацію цих умов; 

створення системи заходів із розроблення, упровадження та 

використання техніко-криміналістичних засобів і наукових ме-

тодів спрямованих на запобігання, виявлення та розслідування 

злочинів. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СУДОВОЇ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

Останнім часом в Україні йде шалений розвиток та постійне 

вдосконалення різного виду телекомунікаційних мереж. Стільни-

ковим зв’язком покрита майже вся територія України, доступ до 

мережі Інтернет став повсякденним явищем, більшість підпри-

ємств мають персональні сайти і локальні інформаційні мережі,  

в приватних оселях та на підприємствах різної форми власності 

розвернуті персональні безпровідні мережі Wifi, з’являється все 

більше пристроїв, що працюють на технології Bluetooth, існує роз-

галужена мережа супутникового, кабельного, ефірного аналогово-

го або цифрового телебачення. Спеціалісти сходяться на думці, що 

подальша еволюція телекомунікаційних технологій буде рухатись 


