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дослідження й мінімізувати ушкодження зовнішнього вигляду 
транспортного засобу. 
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 

Зміни кримінального процесуального законодавства, викли-
кані нагальною необхідністю у реформуванні кримінального про-
цесу, неухильно впливають на трансформацію та розвиток кримі-
налістичних положень. Удосконалення чинного кримінального 
процесуального законодавства вимагає від науковців розробки та 
вдосконалення ефективних тактичних рекомендацій у галузі кри-
міналістичної тактики й техніки.  

Життя постійно кидає виклики як кожному з нас, так і право-
охоронній системі взагалі. Злочинна діяльність розвивається зна-
чними темпами. Як удосконалюються старі прийоми вчинення 
злочинів, так і використовуються нові, витончені способи їх при-
ховування. Це зумовлює необхідність застосування нових засобів і 
методів розслідування злочинів. 

Так, на сьогодні одним із гострих питань є розробка тактич-
них прийомів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що 
є актуальним і перспективним напрямом розвитку криміналісти-
чної тактики, адже вказані засоби мають виключно важливе зна-
чення у розслідуванні та протидії тяжким та особливо тяжким 
злочинам, кількість яких, на жаль, збільшується.  
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Актуальності набувають теоретичні та практичні питання 
впровадження новітніх досягнень у галузі криміналістичної техні-
ки в діяльність із розслідування злочинів. Зокрема, це розвиток 
криміналістичних обліків генетичних ознак людини, впроваджен-
ня технологій відеокомп’ютерного розпізнавання людини за зо-
браженням і рентгенограми тулуба. Такі сучасні технології дозво-
ляють сьогодні ставити на облік злочинців за широким колом оз-
нак. Крім того, вказані технології можуть використовувати й у си-
стемах контролю аеропортів, вокзалів і стадіонів під час забезпе-
чення їх безпеки. 

Перспектива розкриття й розслідування тяжких та особливо 
тяжких злочинів зараз значною мірою залежить від ефективної 
роботи з виявлення, фіксації та вилучення слідів біологічного по-
ходження, залишених злочинцем на місці події. Тому вказані пи-
тання повинні розроблятися як теорією, так і практикою, адже 
сучасні можливості молекулярно-генетичних експертних дослі-
джень просто вражають.  

Підготовка всіх працівників Національної поліції, а особливо 
слідчих, повинна охоплювати не лише засвоєння теоретичних по-
ложень щодо прийомів і правил роботи зі слідами – джерелами 
ДНК, а й вироблення практичних навичок у цьому напрямі. Полі-
цейський, прибуваючи на місце злочину, має чітко розуміти, як 
саме він може забезпечити збереження таких слідів, як не забруд-
нити обстановку своєю ДНК. Програми навчання та підвищення 
кваліфікації повинні постійно вдосконалюватися відповідно до 
сучасних досягнень науки й техніки. Тому набуває особливого 
значення проведення науково-практичних заходів у зв’язку з тим, 
що є можливість не лише дізнатися про новітні досягнення техно-
логії ДНК-аналізу від представників Експертної служби, а й обго-
ворити проблемні питання використання результатів цих дослі-
джень під час доказування у кримінальних провадженнях. 

Важливим напрямом розвитку криміналістики є розробка 
криміналістичних рекомендацій із розслідування окремих видів 
злочинів. Вивчення сучасної злочинності вказує на те, що вона ха-
рактеризується виникненням нових видів злочинів, зростанням 
професіоналізму сучасних злочинців, їх високою технічною осна-
щеністю, формуванням організованої та транснаціональної зло-
чинності тощо. Так, зараз нагальною проблемою є підвищення 
ефективності протидії кіберзлочинам, кількість яких стрімко зро-
стає. Крім того, потребують подальших наукових досліджень кри-
міналістичні засоби та методи протидії корупційним злочинам і 
злочинам у сфері інтелектуальної власності. 
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Зазначені проблеми повинні досліджуватися та вирішуватися 
комплексно, із залученням як науковців, так і практиків. Найкра-
щий результат забезпечить обговорення їх з участю представни-
ків усіх сторін процесу доказування: суду, прокуратури, адвокату-
ри, слідчих та експертів. І це дуже важливий аспект, оскільки він 
надасть можливість виробити єдине бачення та єдину стратегію 
використання сучасних експертних технологій у боротьбі зі зло-
чинністю. 
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ДО ПИТАННЯ ТИПОВИХ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ  
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

Аналіз типових слідчих ситуацій відіграє дуже важливу роль у 
методиці розслідування злочину не тільки на початковому, а й на 
подальших етапах, сприяє розробці слідчих (розшукових) дій, ви-
суненню слідчих версій, є важливим для порушення кримінально-
го провадження у разі наявності достатніх доказів про справі. 

Не дивлячись на різноманітність поглядів стосовно визначен-
ня поняття слідчої ситуації, найбільш доцільною ми вважаємо то-
чку зору В. К. Лисиченка та О. В. Батюка, які визначили її як сукуп-
ність умов, що об’єктивно складаються в процесі розслідування 
злочинів, утворюють своєрідну обстановку на його певний мо-
мент, яка ставить перед слідчим проблему вибору відповідного 
напрямку подальших дій і прийняття тактичних рішень [2, с. 5]. 

Типові слідчі ситуації, які виникають на початкових етапах 
розслідування торгівлі людьми, про що наголошують окремі нау-
ковці, необхідно визначати за першим критерієм, тобто відповідно 
до обсягу наявних даних, за якими порушується кримінальне про-
вадження, та відомостей про злочинця. В даному випадку доціль-
но виділити 3 групи слідчих ситуацій: 1) наявні ознаки торгівлі 
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