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Діяльність	 з	 розслідування	 злочинів	 завжди	 привертала	 увагу	 вчених	 і	 практиків,	
піддавалася	 детальному	 вивченню,	 з	 метою	 постійного	 її	 розвитку	 та	 удосконалення.	 Як	
вказано	 М.	 В.	 Салтевським,	 судово-слідча	 діяльність	 з	 розслідування	 та	 попередження	
злочинів	 представляє	 собою	 дослідницьку,	 пізнавальну	 діяльність,	 що	 характеризується	
загальними	 закономірностями	 пізнання.	 Разом	 з	 тим,	 пізнання	 не	 можна	 ототожнювати	 з	
процесом	 розслідування,	 що	 здійснюється	 у	 формі	 процесуального	 доказування.	
Розслідування	 слід	 розуміти	 як	 двоєдиний	 процес,	 що	 характеризується	 з	 однієї	 сторони	
пізнавальною,	 а	 з	 іншою	 –	 засвідувальною	 діяльністю	 слідчого	 [1,	 с.	3–4].	 Зважаючи	 на	
складність	 та	 багатоаспектність	 діяльності	 з	 розслідування	 злочинів,	 необхідність	
вирішення	 актуальних	 проблем	за	 сучасних	 реалій	 боротьби	зі	злочинністю,	 існує	потреба	
залучення	 до	 вирішення	 загальних	 та	 окремих	 завдань	 розслідування	 криміналістичних	
знань,	 вмінь	 та	 навичок,	 тобто	 мова	 йде	 про	 необхідність	 відповідного	 криміналістичного	
забезпечення.		

Методологічний	рівень	дослідження	окреслених	питань	передбачає	визначення	шляхів	
вирішення	 проблеми	 невідповідності	 кількісного	 зростання	 злочинів,	 застосування	
удосконалених	 засобів	 і	 методів	 злочинної	 діяльності	 та	 підвищення	 ефективності	
діяльності	з	розслідування	 злочинів,	рівня	 її	криміналістичного	забезпечення,	які	сьогодні	
не	повною	мірою	відповідають	потребам	практики.		

На	 думку	 В.	 Ю.	 Шепітька,	 сучасний	 стан	 криміналістики	 не	 може	 обмежуватися	 тими	
завданнями,	 які	 були	 поставлені	 на	 її	 вирішення	 у	 минулому	 столітті.	 За	 нових	 умов	
актуальними	завданнями	криміналістики	є:	взаємопроникнення	криміналістики	і	практики	
правозастосовних	 органів;	 залучення	 інновацій	 у	 практичну	 правозастосовну	 діяльність;	
розробка	 новітнього	 «продукту»	 криміналістики	 для	 практики;	 уніфікація	 наукових	
криміналістичних	 рекомендацій	 та	 їх	 адаптація	 до	 практики	 застосування;	 створення	
спільних	 науково-практичних	 колективів	 для	 розробки	 ефективних	 криміналістичних	
рекомендацій.	 Завдання	 криміналістики	 в	 сучасних	 умовах	 обумовлені	 необхідністю	
системного	 криміналістичного	 забезпечення	 відповідних	 органів	 правозастосування,	
спрямовані	 на	 оптимізацію	 процесу	 розслідування	 злочинів,	 встановлення	 істини	 у	 справі,	
відновлення	справедливості	[2,	с.	58].	

Як	 свідчить	 аналіз	 наукової	 літератури,	 поняття	 «криміналістичне	 забезпечення»	 є,	
напевне,	однією	із	найбільш	дискусійних	наукових	категорій	криміналістики,	погляди	щодо	
визначення	її	змісту	суттєво	відрізняються.	
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Як	зазначають	А.	В.	Іщенко,	І.	П.	Красюк,	В.	В.	Матвієнко,	засоби,	методи,	прийоми	роботи	
з	 доказами	 розроблює	 криміналістика,	 тому	 є	 підстави	 говорити	 про	 забезпечення	 саме	
криміналістикою	розслідування	злочинів.	Йдеться	про	комплексну	діяльність,	яка	включає	в	
себе	врахування	багатьох	чинників,	обставин,	пов’язаних	з	оптимальним	наданням	практиці	
відповідних	 засобів	 розкриття,	 розслідування	 та	 попередження	 злочинів.	 Й	 оскільки	
криміналістика	 розробляє	 загальні	 підходи,	 принципи,	 узагальнюючі	 схеми	 для	 методики	
розслідування	 злочинів	 та	 надає	 слідчим	 необхідний	 практичний	 інструментарій,	 таке	
забезпечення	доцільно	розглядати	як	криміналістичне	[3,	с.	13].	

На	 нашу	 думку,	криміналістичне	забезпечення,	виходячи	 із	 буквального	тлумачення,	є	
похідним	 від	 науки	 криміналістики,	 й	 з	 практичного	 аспекту	 може	 бути	 охарактеризоване	
як	діяльність	з	розроблення	та	залучення	криміналістичних	рекомендацій,	що	ґрунтуються	
на	теоретичних	засадах	криміналістики,	з	метою	розслідування	злочинів.		

На	 нашу	 думку,	 зміст	 криміналістичного	 забезпечення	 розслідування	 злочинів	
пов’язаний	змістовно	із	системою	криміналістики	і	реалізується	через	техніко-криміналістичну,	
тактико-криміналістичну	й	методико-криміналістичну	складову.		

Зокрема,	техніко-криміналістичне	забезпечення	розслідування	злочинів	знаходить	свій	
вираз	 у	 нормативно-правовому,	 організаційно-технічному	 та	 науково-методичному	
супроводженні	 діяльності	 з	 розслідування	 злочинів	 за	 даним	 напрямом;	 розробці	 нових	 й	
удосконаленні	 існуючих	 техніко-криміналістичних	 засобів,	 методів	 та	 методик	 та	 ін.	
Сьогодні	 спостерігається	 все	 інтенсивніший	 вплив	 науково-технічного	 прогресу	 на	
удосконалення	 методів	 й	 засобів	 злочинної	 діяльності,	 що	 обумовлює	 необхідність	
забезпечення	 належної	 технічної	 оснащеності	 правоохоронних	 органів,	 із	 врахуванням	
кращих	досягнень	науки	і	техніки,	прогресивного	вітчизняного	та	зарубіжного	досвіду.		

Під	час	вирішення	конкретних	практичних	завдань	кримінального	провадження	вказана	
діяльність	 виражається	 в:	 фіксації	 ходу	 і	 результатів	 проведення	 процесуальних,	 слідчих	
(розшукових)	 дій,	 негласних	 слідчих	 (розшукових)	 дій;	 виявленні,	 фіксації,	 збиранні,	
дослідженні	 слідів	 злочину;	 веденні	 систем	 кримінальної	 реєстрації	 та	 криміналістичних	
обліків;	залученні	спеціальних	знань	до	проведення	процесуальних,	слідчих	(розшукових)	дій,	
негласних	слідчих	(розшукових)	дій;	залученні	експертів	та	проведенні	судових	експертиз	та	ін.		

Як	 зазначалося,	 реалізація	 техніко-криміналістичного	 забезпечення	 стосується	 різних	
питань,	 пов’язаних	 із	 залученням	 спеціальних	 знань,	 участю	 спеціалістів	 (зокрема,	
інспекторів-криміналістів,	 судових	 експертів)	 при	 проведенні	 слідчих	 (розшукових)	 дій,	
вилученням	речових	доказів,	наступним	проведенням	судових	експертиз.	Судово-експертна	
діяльність	 є	 предметом	 дослідження	 за	 змістом	 багатьох	 наукових	 робіт,	 заслуговує	
особливої	 уваги	 у	 структурі	 техніко-криміналістичного	 забезпечення,	 а	 згідно	 іншої	 точки	
зору	–	як	самостійна	складова	криміналістичного	забезпечення.		

Таким	 чином,	 основний	 зміст	 техніко-криміналістичного	 забезпечення	 розслідування	
злочинів	 складають	 відповідні	 спеціальні	 знання	 і	 технічні	 засоби,	 а	 також	 суспільні	
відносини,	що	складаються	у	процесі	 їх	застосування.	Розвиток	суспільних	відносин,	вплив	
науково-технічного	 прогресу,	 удосконалення	 засобів	 та	 методів	 злочинної	 діяльності	
вимагають	постійної	уваги	до	вказаних	питань.		

Сутність	 тактико-криміналістичного	 забезпечення	 складають	 відповідні	 тактико-
криміналістичні	 засоби	 та	 рекомендації	 щодо	 їх	 застосування.	 На	 думку	 В.	 П.	Бахіна,		
В.	С.	Кузьмічова,	В.	К.	Весельського,	тактичні	аспекти	розслідування	відображають	загальні	
підходи	 до	 вирішення	 завдань	 розслідування,	 прийняття	 тактичних	 рішень	 і	 визначення	
своєчасності	 проведення	 слідчих	 дій,	 оцінки	 необхідності	 здійснення	 намічених	 заходів	 з	
урахуванням	 пов’язаного	 з	 цим	 тактичного	 ризику,	 рішення	 про	 пред’явлення	 доказів	 (з	
наступною	деталізацією	прийомів	пред’явлення),	визначення	обсягу	і	характеру	інформації	
при	 зверненні	 за	 допомогою	 в	 розшуку	 до	 населення	 і	 засобів	 масової	 інформації,	
встановлення	 цілей	 і	 переліку	 дій	 при	 плануванні	 і	 проведенні	 тактичних	 операцій	 [4,	
с.	222].	Це	те,	що	називають	«тактичним	рівнем	організації	розслідування»	[5,	с.	13–14].		

Власне	методико-криміналістичне	забезпечення	розслідування	злочинів	ґрунтується	на	
загальнотеоретичних	 положеннях	 криміналістичної	 методики	 та	 полягає	 у	 розробці	
апробованих	практикою	криміналістичних	рекомендацій	щодо	розслідування	окремих	груп	
(видів)	злочинів.		
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При	 розробці	 криміналістичних	 методик	 наука	 виходить	 з	 індивідуальності	 кожного	
конкретного	 злочину,	 що	 виключає	 можливість	 шаблонного	 підходу	 до	 процесу	
встановлення	істини	у	справі.		

Б.	В.	Щур	 вказує,	 що	 елементами	 системи	 у	 криміналістичній	 методиці	 повинні	
виступати	 не	 криміналістичні	 прийоми	 і	 засоби,	 не	 слідчі	 чи	 інші	 дії,	 а	 криміналістичні	
(методичні)	рекомендації,	тобто	науково	обґрунтовані	та	апробовані	практикою	поради,	які	
стосуються	 організації	 розслідування,	 вибору	 та	 застосування	 техніко-криміналістичних	
засобів	та	криміналістичних	прийомів.	Таким	чином,	система	представляє	собою	комплекс	
порад-рекомендацій,	 що	 відображає	 типове	 для	 розслідування	 злочинів	 певного	 виду.	 При	
цьому	криміналістична	методика	і	криміналістичні	методичні	рекомендації	співвідносяться	
як	загальне	і	окреме	[6,	с.	277].	

Вказані	 види	 забезпечення,	 а	 саме,	 техніко-криміналістичне,	 тактико-криміналістичне,	
методико-криміналістичне,	можна	розглядати	у	науковому	і	практичному	змісті,	що	полягає	
як	 у	 створенні	 наукового	 підґрунтя	 застосовуваних	 прийомів,	 засобів	 та	 методів,	 так	 і	
формуванні	 практичних	 рекомендацій	 щодо	 їх	 застосування.	 Однак,	 саме	 єдність	 теорії	 і	
практики	 забезпечує	 ефективне	 досягання	 поставлених	 завдань	 та	 об’єднує	 їх	 у	 систему	
криміналістичного	забезпечення	розслідування	злочинів.		
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ЕКСПЕРТНА	ВЕРСІЯ:	ЗАДОКУМЕНТОВАНЕ	ІНІЦІАТИВНЕ	
ЕКСПЕРТНЕ	ІНФОРМУВАННЯ	

При	розслідуванні	кримінальних	правопорушень	та	під	час	проведення	окремих	слідчих	
(розшукових)	 дій,	 зокрема,	 огляду	 місця	 події,	 висуваються	 різноманітні	 криміналістичні	
версії.	 Вони	 можуть	 розрізнятися	 за	 ступенем	 конкретності	 (типові,	 конкретні),	 обсягом	
встановлення	обставин	події	 (загальні	й	окремі),	ступенем	складності	(складні	 і	прості),	за	
часом	 побудови	 (початкові	 і	 наступні),	 а	 також	 за	 суб’єктом	 висування	 (слідчі,	 судові,	
оперативно-розшукові	і	експертні)	[2,	с.	59].	

У	 перекладі	 з	 латинської	 слово	 версія	 (versio)	 означає	 поворот,	 зміну.	 В	 юридичному	
розумінні	воно	вживається	як	синонім	логічно	побудованого	й	заснованого	на	фактичних	даних	
ймовірного	 умовиводу	 (припущення)	 суб’єкту	 пізнавальної	 діяльності	 при	 аналізі	 суті	
досліджуваної	 події,	 її	 окремих	 обставин	 і	 деталей,	 спрямованого	 на	 встановлення	 істини,	 що	
вимагає	 відповідної	 перевірки.	 Взагалі	 ж	 версією	 слід	 вважати	 будь-які	 припущення,	
передбачення,	здогадки,	що	виникають	у	процесі	більш	або	менш	складної	розумової	діяльності.	
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