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ПОНЯТТЯ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

Термін «техніко-криміналістичне забезпечення» почали вжи-
вати вчені-криміналісти в своїх наукових дослідженнях у 80-х ро-
ках минулого століття. Воно набуло широкого розголосу у працях 
Р. С. Бєлкіна «Криміналістичне забезпечення діяльності криміна-
льної міліції і органів попереднього розслідування», В. Л. Лохова 
«Застосування спеціальних знань криміналіста на досудовому 
слідстві», О. Ф. Волинського «Концептуальні основи техніко-
криміналістичного забезпечення розкриття і розслідування зло-
чинів» та інших вчених-криміналістів. 

Існує множинність думок з приводу саме змістовного напов-
нення зазначеної наукової категорії. Так, прибічники теорії техніко-
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криміналістичного забезпечення конкретного виду службової дія-
льності розуміють його як завдання саме криміналістичної служ-
би. Зокрема, на думку З. І. Кірсанова, така діяльність полягає в 
безпосередній участі спеціалістів-криміналістів в слідчих діях і 
оперативно-розшукових заходах, в наданні допомоги слідчому й 
оперативному працівнику в ефективному застосуванні криміналі-
стичної техніки та в наданні їм відповідної інформації, отриманої в 
результаті виявлення і дослідження матеріальних об’єктів [1, 
с. 19–20]. Безперечно, така позиції є неактуальною в сучасних умо-
вах реформування правоохоронних органів та, як результат, ві-
домче підпорядкування Експертної служби до МВС України, а від-
ділів криміналістичного забезпечення органів досудового розслі-
дування до Національної поліції України. Окрім цього, автор за-
лишає поза увагою такий функціональний напрям техніко-
криміналістичного забезпечення кримінального провадження як 
використання інформаційно-пошукових систем, що дозволяють 
підвищити рівень інформаційної підтримки діяльності слідчих, 
інспекторів-криміналістів та спеціалістів-криміналістів. 

Загалом, одним із аспектів формування таких систем відіграв 
технічний прогрес. Йдеться, насамперед, про процес комп’юте-
ризації діяльності органів досудового розслідування. В даному 
контексті доречно відзначити думку О. О. Ексархопуло. Вчений 
зауважив, що сучасний рівень технічного оснащення органів досу-
дового розслідування дає можливість лише умовно говорити як 
про досягнення науково-технічного прогресу, оскільки намагання 
розробників до все більшого насичення комплексів технічних за-
собів все новішими зразками не узгоджується з вирішенням пра-
вових, організаційних проблем використання техніки в процесі 
розкриття злочинів [2, с. 10]. 

Станом на сьогодні, вказане твердження виглядає дещо роз-
митим. Це викликано обов’язковою сертифікацією технічних засо-
бів та приладів, що використовуються фахівцями Національної 
поліції України та спеціалістами Експертної служби МВС України. 
Що ж торкається питання процесуального аспекту їх використан-
ня та застосування, відповідно до положень чинного Криміналь-
ного процесуального кодексу України за спеціалістом закріплено 
право користуватися технічними засобами, приладами та спеціа-
льним обладнанням. Більше того, однією із форм фіксації кримі-
нального провадження є застосування саме технічних засобів. У 
Положенні про органи досудового розслідування Національної 
поліції України, затвердженому наказом МВС України від 
06.07.2017 № 570, інспектор-криміналіст (технік-криміналіст)  
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у своїй службовій діяльності використовує науково-технічні засо-
би і спеціальне обладнання для проведення вимірювання, фотог-
рафування, звуко- чи відеозапису. Тоді як робота слідчого-кри-
міналіста полягає у наданні слідчому допомоги в частині застосу-
вання техніко-криміналістичних засобів, залучення спеціалістів, 
використання можливостей криміналістичних, оперативно-довід-
кових та інших обліків поліції тощо. Крім того, окремі норматив-
но-правових актів затверджують положення щодо ефективного 
функціонування інформаційних комплексів та обліків, а саме Ін-
струкція з організації функціонування криміналістичних обліків 
експертної служби МВС, затверджена наказом МВС України від 
10.09.2009 № 390, Положення про Інтегровану інформаційно-по-
шукову систему, затверджене наказом МВС України від 12.10.2009 
№ 436 та ін. 

Як слушно звертає увагу І. В. Гора, часто у визначення забез-
печення включають не лише власне криміналістичне забезпечен-
ня, а й усі інші види забезпечення діяльності правоохоронних ор-
ганів стосовно криміналістичних засобів і методів. Таке широке 
трактування терміносполучення «криміналістичне забезпечення» 
приводить до того, що в нього включають навіть удосконалення 
законодавства, покликаного сприяти раціоналізації застосування 
криміналістичних засобів і методів у практичній діяльності, що 
полягає у створенні умов для його реалізації [3, с. 121]. 

Таким чином, під техніко-криміналістичним забезпеченням 
кримінального провадження варто розуміти систему законодавчо-
регламентованих та науково-обґрунтованих технічних, методоло-
гічних, організаційних та інформаційних можливостей спеціально 
уповноважених на те суб’єктів розкриття та розслідування злочи-
нів, що реалізуються з метою виявлення, фіксації, вилучення та 
дослідження криміналістично-значущої слідової інформації про 
злочин. 
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