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є також налагодження ефективних двосторонніх каналів спілку-

вання між поліцією та населенням. 

Для успішного формування та розвитку партнерських від-

носин між поліцією та суспільством необхідні створення відпо-

відних правових і соціально-психологічних умов, а також певні 

зміни у громадській думці щодо місця й ролі правоохоронних 

органів в суспільстві. Це потребує зусиль як із боку державних і 

місцевих органів влади, органів поліції, так і з боку громадсько-

сті, а також досить ефективним є вивчення позитивного досвіду 

роботи правоохоронних органів зарубіжних країн, зокрема, у 

таких пріоритетних напрямах, як оцінка діяльності Національної 

поліції на основі дослідження громадської думки, реалізація 

спільних проектів з громадськістю та забезпечення комунікації з 

населенням. 
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КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Одним із пріоритетних завдань для України, як і для будь-

якої іншої сучасної демократичної, правової держави, є підтримка 

режиму законності та стану правопорядку в країні, що вимагає 

від неї, перш за все, проведення якісної та ефективної правоохо-

ронної діяльності. Остання являє собою комплексне явище, яке 

складається із цілого ряду політико-правових, організаційно-

управлінських, навчально-виховних та інших заходів і засобів, 

Одне із ключових місць серед інструментів протидії злочиннос-

ті, що знаходяться у розпорядженні держави, посідає досудове 

розслідування, яке, відповідно до Кримінального процесуально-

го кодексу України, являє собою стадію кримінального прова-

дження, яка починається з моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
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розслідувань і закінчується закриттям кримінального прова-

дження або направленням до суду обвинувального акта, клопо-

тання про застосування примусових заходів медичного або ви-

ховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримі-

нальної відповідальності. З цього приводу справедливо відміча-

ють В. В. Коваленко, Л. Д. Удалова та Д. П. Письменний, що 

швидке і якісно проведене розслідування є дійовим засобом у 

боротьбі зі злочинністю, втіленням в життя принципу невідво-

ротності покарання за скоєне. Адже тільки успішне завершення 

досудового розслідування є передумовою здійснення правосуд-

дя, реалізації судом своїх виняткових повноважень щодо ви-

знання особи винуватою чи невинуватою та можливості призна-

чення їй покарання [1]. 

За своїм змістом досудове розслідування – це складана, 

кропітка робота, якість, ефективність та результативність якої 

залежить від низки умов та факторів, зокрема від стану її техні-

ко-криміналістичного забезпечення. На сторінках наукової та 

навчальної літератури різними дослідниками пропонується до-

сить багато визначень поняття «техніко-криміналістичного за-

безпечення». Так, наприклад, В.О. Волинський вважає, що тех-

ніко-криміналістичне забезпечення – це організаційно-функціо-

нальна система, що направлена на створення умов постійної 

готовності служб і підрозділів ОВС до швидкого і ефективного 

вирішення техніко-криміналістичних завдань, і на практичну 

реалізацію цих умов з метою отримання, накопичення, обробки 

криміналістично значущої інформації і її застосування в процесі 

розкриття й розслідування злочинів [2]. С. І. Зернов, А. І. Колма-

ков, І. О. Попов техніко-криміналістичне забезпеченням розкриття 

та розслідування злочинів визначають як систему необхідних для 

оптимізації діяльності органів розслідування та оперативно-роз-

шукових підрозділів заходів, направлених на вирішення завдань 

кримінального судочинства [3, c. 29]. З точки зору В. М. Хрус-

тальова техніко-криміналістичне забезпечення – це діяльність, 

яка направлена на досягнення й підтримання повсякденної гото-

вності правоохоронних органів до застосування науково-техніч-

них засобів і методів; практичну реалізацію такої готовності в 

кожному конкретному випадку розкриття й розслідування зло-

чинів [4, с. 6]. П. Т. Скорченко тлумачить техніко-криміналіс-
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тичне забезпечення як систему правових, наукових, організацій-

них заходів з розробки, впровадження та практичного користу-

вання техніко-криміналістичними засобами й науковими мето-

дами з метою успішного розкриття, розслідування та попере-

дження злочинів [5, с. 21]. 

Враховуючи існуючі наукові позиції з приводу сутності 

«техніко-криміналістичного забезпечення», а також виходячи із 

лексичного значення терміну «забезпечення», можемо зробити 

висновок про те, що техніко-криміналістичне забезпечення до-

судового розслідування – це, перш за все, діяльність фахівців у 

сфері криміналістики, як теоретиків, так і практиків, метою якої 

є створення відповідних умов та засобів, необхідних для ефек-

тивного та результативного вирішення компетентними 

суб’єктами завдань досудового розслідування. Змістом такої 

фахової діяльності є проведення наукових, організаційно-

правових, управлінських та навчально-виховних заходів, спря-

мованих на вироблення нових техніко-криміналістичних засобів 

і методів, впровадження цих засобів і методів у практичну робо-

ту органів досудового розслідування та надання останнім квалі-

фікованої допомоги з їх застосування (використання), а також 

вдосконалення та пристосування до нагальних потреб діяльності 

щодо протидії злочинності вже існуючих техніко-

криміналістичних засобів і методів. 
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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. 


