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України	 для	 виїзду	 за	 кордон,	 обидва	 виконані	 у	 формі	 книжечки,	 але	 різниця	 полягає	 в	
тому,	що	один	з	документів	має	безконтактний	електронний	носій	із	біометричними	даними	
власника	 документа,	 до	 якого	 окрім	 даних	 що	 містяться	 на	 сторінках	 паспорту	 вносяться	
також	 і	 біометричні	 дані	 власника:	 відцифроване	 зображення	 обличчя,	 відцифрований	
підпис	та	відбитки	вказівних	пальців	рук,	за	бажанням	власника	можна	також	додати	й	інші	
біометричні	дані.		

Необхідність	 впровадження	 сучасних	 біометричних	 паспортів	 виникла	 в	 результаті	
збільшення	 числа	 підроблених	 документів,	 а	 також	 у	 зв’язку	 з	 необхідністю	 більш	 точної	
ідентифікації	власника	документа.		

Таким	чином,	завдяки	 існуванню	паспортної	системи	держава	регулює	облік	громадян	
не	 лише	 за	 місцем	 проживання,	 а	 й	 за	 місцем	 їх	 тимчасового	 перебування.	 Завдяки	
паспортній	системі	здійснюється	охорона	громадського	порядку	та	забезпечення	публічної	
безпеки.	 Паспортна	 система	 відіграє	 значну	 роль	 в	 боротьбі	 зі	 злочинністю,	 попередженні	
правопорушень	та	розшуку	злочинців,	а	біометричний	паспорт	виступає	ключовою	ланкою,	
що	 дозволяє	 здійснювати	 покладені	 на	 неї	 функції.	 Слід	 зазначити,	 що	 біометричний	
паспорт	займає	одне	з	найважливіших	місць	в	паспортній	системі	не	лише	в	Україні	але	і	в	
інших	державах	світу,	передбачається,	що	такий	документ	найбільш	захищений	від	підробок	
та	 виключає	 можливість	 користування	 ним	 будь-якою	 особою,	 окрім	 власника	 документа,	
адже	 інформація	 що	 міститься	 на	 електронному	 носієві	 дозволяє	 ідентифікувати	 особу	 не	
лише	за	фотокарткою	але	і	за	біометричними	даними.	
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Всесвітній	 прогрес	 зумовлює	 розвиток	 найрізноманітнішої	 техніки,	 без	 застосування	
якої	неможлива	діяльність	правоохоронних	органів.	Адже	технічні	засоби	використовуються	
протягом	 всього	 процесу	 розслідування	 злочинів	 і	 їх	 застосування	 сприяє	 більш	 повному	
уявленню	щодо	події	злочину,	отриманню	доказової	інформації	тощо.	Чинне	законодавство	
не	 встановлює	 обмежень	 стосовно	 використання	 технології	 традиційної	 чи	 цифрової	
фотографії.	 З	 точки	 зору	 кримінально-процесуального	 закону	 не	 важлива	 технологія	
формування	 фотографічного	 зображення.	 Вирішальним	 є	 одержання	 якісних	 даних,	 що	
відповідають	вимогам	належності,	допустимості	й	достовірності.	

Окремі	 аспекти	 застосування	 технічного	 обладнання	 неодноразово	 розглядалися	
вченими-криміналістами.	Висвітлювались	питання	щодо	розробки	і	вдосконалення	методів	
і	 прийомів	 фотографії,	 кола	 об’єктів	 зйомки,	 переліку	 завдань.	 Проте,	 використовувані	 на	
практиці	 засоби	 і	 методи	 криміналістичної	 фотографії	 і	 відеозапису,	 не	 завжди	 можуть	
повною	мірою	задовольнити	вимоги	кримінального	судочинства.		

Наряду	 з	 цим,	 в	 Стратегії	 розвитку	 Експертної	 служби	 Міністерства	 внутрішніх	 справ	
України	серед	основних	проблем,	які	потребують	вирішення,	зазначений	недостатній	рівень	
матеріально-технічного	та	ресурсного	забезпечення	[1].	

Результати	проведеного	анкетування	працівників	органів	Національної	поліції	свідчать,	
що	 в	 процесі	 розслідування	 кримінальних	 проваджень	 застосовується	 фотозйомка	 та	
відеозапис:	 під	 час	 огляду	 місця	 події	 –	 92	 %,	 слідчого	 експерименту	 –	 86	 %,	 пред’явлення	
для	 впізнання	 –	 56	%,	 обшуку	 –	 36	%,	 допиту	 –	 27	%.	 При	 цьому	 у	 72	%	 випадків	
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застосовувалось	цифрове	обладнання,	яке	не	знаходилось	на	балансі	МВС,	у	28	%	–	цифрове	
обладнання,	яке	знаходилось	на	балансі	МВС,	у	0	%	–	аналогова	зйомка.	

Тобто,	 які	 б	 відмінності	 не	 існували	 між	 цифровою	 та	 аналоговою	 зйомкою,	 реалії	
сьогодення	 самі	 визначають	 вибір.	 Так,	 провідні	 виробники	 фототехніки	 вже	 відмовились	
від	використання	аналогових	фотокамер,	фірми	–	виробники	фотоплівки	різко	скоротили	її	
виготовлення	 і	 зробили	 заяви	 про	 закінчення	 випуску	 фотоплівки	 у	 недалекому	
майбутньому.	 Вказані	 виробники	 в	 перспективі	 планують	 випуск	 тільки	 фототехнічних	
плівок	 цільового	 призначення.	 Але	 й	 цифрова	 техніка	 має	 певні	 недоліки,	 а	 саме	 її	
застосуванню	 можуть	 перешкоджати	 погодні	 умови,	 якість	 освітлення,	 ускладнено	
визначення	розмірів	об’єктів,	а	головне	не	можливо	отримати	об’ємне	зображення.	

Науково-технічним	 засобом,	 який	 забезпечує	 комплексну	 фіксацію	 оточуючої	
обстановки	 із	 здійсненням	 точного	 відображення	 зовнішнього	 вигляду,	 форми,	
вимірюванням	відстаней	між	об’єктами,	їх	взаємного	розташування	та	розмірів,	є	лазерний	
3D-сканер.	За	допомогою	відповідного	програмного	забезпечення,	використання	3D-сканеру	
дозволяє	 протягом	 невеликого	 проміжку	 часу	 створити	 точну	 фотореалістичну	 модель	
ділянки	місцевості,	розглянути	її	з	будь-якого	ракурсу	та	відстані	як	в	цілому,	так	й	окремі	
об’єкти.	 Важливим	 є	 й	 те,	 що	 дане	 програмне	 забезпечення	 дає	 можливість	 проводити	
реконструкцію	об’єкту	та	здійснювати	різного	роду	операції	з	окремими	об’єктами	як	у	3D-
моделі,	так	і	окремо	від	неї,	імпортувати	у	3D-модель	місця,	що	скановано,	інші	трьохвимірні	
об’єкти	для	ілюстрації	їх	розташування	в	певні	проміжки	часу	[2].	

Позитивний	 досвід	 застосування	 таких	 лазерних	 3D	 сканерів	 є	 у	 криміналістичних	
лабораторіях	 поліцейських	 управлінь	 Лос	 Анджелесу,	 штату	 Каліфорнія	 з	 2006	 року	 та	
Альбукерке,	штат	Нью-Мексіко	з	2008	року	[3].	В	Україні	В	Харківському	НДЕКЦ	вже	сьогодні	
використовується	портативний	лазерний	сканер	«Faro	Focus	3d»,	який	дозволяє	створювати	
тривимірну	 цифрову	 модель	 навколишнього	 простору	 і	 фіксувати	 найдрібніші	 деталі;	
програма	 «Карат»	 для	 моделювання	 дорожньо-транспортної	 події;	 система	 візуалізації	
«Рувіс»,	 за	 допомогою	 якої	 можливо	 виявити	 сліди	 папілярних	 візерунків	 в	
ультрафіолетовому	випромінюванні	тощо.	

Серед	основних	напрямів	таких	інноваційних	застосувань	А.	С.	Непорада	зазначає:	
–	візуалізацію	приміщень	зі	створенням	найбільш	реалістичної	картини	відсканованих	

просторів	 і	 можливістю	 за	 допомогою	 відповідних	 комп’ютерних	 програм	 проводити	
вимірювання	для	будь-якої	точки	у	межах	об’єкта	сканування;	

–	 огляд	 місця	 події	 з	 певної	 точки:	 3D-сканування	 дозволяє	 проводити	 огляд	 місця	
злочину	з	точки,	в	якій	перебував	правопорушник	або	його	жертва,	і	наочно	продемонструвати	
саме	те,	що	було	видно	з	цієї	точки;	

–	 аналіз	 слідів	 крові:	 3D-сканування	 дозволяє	 криміналістам	 створювати	 зображення	
слідів	крові	у	тривимірному	зображенні,	відтворювати	траєкторії	бризок	крові	і	переглядати	
їх	у	межах	місця	події;	

–	техніку	 дактилоскопіювання:	 3D-сканування	 дозволяє	 прискорити	 процедуру	
дактилоскопіювання	 (сканер	 витрачає	 менше	 ніж	 одну	 секунду	 на	 палець);	 у	 подальшому	
розробники	обіцяють	збільшити	його	швидкість	за	рахунок	сканування	усіх	десяти	пальців	
за	 один	 раз.	 Відсутність	 контакту	 зі	 сканером	 зменшує	 забруднення	 поверхні	 скла	 або	
«змазання»	 відбитка	 через	 випадкове	 смикання	 пальцем,	 а	 отже,	 підвищує	 якість	
сканування.	У	базі	даних	відбиток	зберігається	у	вигляді	тривимірної	моделі;	

–	балістичні	експертизи:	експерти	мають	змогу	вивчати	не	плоске	зображення	кулі,	а	її	
повноцінну	3D-модель,	на	поверхні	якої	чітко	відтворюються	жолобки	і	борозенки,	залишені	
після	 пострілу,	 за	 якими	 експерти	 можуть	 з	 достовірністю	 ідентифікувати	 застосовану	
зброю.	 Крім	 цього,	 за	 допомогою	 3D-моделювання	 можна	 точно	 розраховувати	 і	 наочно	
продемонструвати	траєкторію	кулі;	

–	 реконструкцію	 ДТП:	 відновлення	 сценаріїв	 і	 причин	 дорожньо-транспортних	 пригод,	
детальне	 зображення	 та	 збереження	 усіх	 пошкоджень	 і	 доказової	 бази	 для	 подальшого	
розслідування	[4].	

Незважаючи	на	свої	переваги,	сучасна	техніка	також	має	свої	недоліки.	Зокрема,	велика	
вартість	 зазначених	 пристроїв	 обумовлює	 вельми	 повільне	 впровадження	 їх	 в	 практичну	
діяльність.	
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Таким	 чином,	 в	 умовах	 розвитку	 науки	 і	 техніки	 неможливо	 відмовитись	 від	 сучасних	
досягнень.	 У	 правоохоронних	 органах	 цифрові	 фотоапарати	 та	 відеокамери	 практично	
повністю	витіснили	аналогові.	Поряд	з	цим,	стрімко	впроваджуються	лазерні	3D	сканери	з	
відповідним	 програмним	 забезпеченням	 та	 системами	 візуалізації,	 що	 надасть	 низку	
переваг	кримінальному	судочинстві.	
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ХВИЛЮВАННЯ	

У	будь-якій	сфері	людської	діяльності	складається	певна	сукупність	обставин,	між	якими	
існує	 причинно-наслідковий,	 часовий	 та	 просторовий	 зв’язок,	 що	 в	 сукупності	 утворюють	
цілісну	 систему	 елементів,	 охоплених	 поняттям	 «ситуація».	 Т.	С.	Волчецька	 слушно	
наголошує	 на	 необхідності	 вивчати	 структурну	 основу	 ситуацій,	 а	 також	 досліджувати	
особливості	 її	 основних	 компонентів,	 оскільки	 це	 дає	 змогу	 здійснити	 аналіз	 практичних	
шляхів	і	способів	керування	ними	[1,	с.	42].	

У	 1967	 році	 вперше	 визначення	 «слідчої	 ситуації»	 було	 введено	 в	 науковий	 обіг	
О.	Н.	Колесніченком,	 як	 положення,	 стан	 розслідування,	 обумовлений	 наявністю	 доказів,	
інформаційного	матеріалу	і	виникаючими	конкретними	задачами	їх	збирання	та	перевірки	
[2,	 с.	16].	 У	 подальшому	 думки	 вчених	 з	 даного	 приводу	 розділилися	 на	 дві	 групи.	
Дослідники	 першої	 (В.	К.	Гавло,	 М.	О.	Селіванов,	 В.	А.	Образцов,	 В.	Г.	Танасевич,	 О.	Я.	Баєв,	
А.	Ф.	Облаков,	 І.	Ф.	Герасимов),	 розглядають	 слідчу	 ситуацію	 переважно	 як	 обстановку	 та	
стан	 розслідування,	 які	 склалися	 на	 певному	 етапі	 розслідування	 кримінального	
провадження.	 До	 другої	 групи	 відносяться	 визначення,	 згідно	 з	 якими	 слідча	 ситуація	
формується	 переважно	 під	 впливом	 зібраної	 в	 матеріалах	 провадження	 інформації,	 що	
характеризує	 стан	 розслідування.	 Прихильниками	 цієї	 групи	 є	 такі	 дослідники,	 як:	
Л.	Я.	Драпкін,	В.	Є.	Коновалова,	В.	І.	Шиканов	[3,	с.	73].	

Зокрема	 варто	 виділити	 поняття	 слідчої	 ситуації,	 розглянуте	 як	 «ступінь	
поінформованості	слідчого	про	злочин,	а	також	стан	процесу	розслідування,	що	склався	на	
будь-який	 визначений	 момент	 часу,	 аналіз	 і	 оцінка	 якого	 дозволяють	 слідчому	 прийняти	
найбільш	доцільні	в	справі	рішення»	[1,	с.	81].	З-поміж	зазначених,	найбільший	інтерес	для	
нашого	 дослідження	 представляє	 слідча	 ситуація	 та	 властиві	 їй	 особливості,	 зокрема	
початкового	етапу	розслідування.	

Ситуації	 початкового	 етапу	 розслідування	 виникають	 з	 моменту	 надходження	 до	 ОВС	
заяв	 чи	 повідомлень	 про	 кримінальне	 правопорушення	 від	 фізичних	 чи	 юридичних	 осіб,	 а	
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