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перелік вирішуваних питань може бути наступний: Які психологічні осо-
бливості має процес відтворення особою обстановки та обставин подій (за 
матеріалами відеозапису слідчих дій, проведених за участю цієї особи)? 
Яка психологічна характеристика комунікативної діяльності особи у про-
цесі відтворення нею подій під час проведення за її участю слідчої дії (за 
матеріалами відеозапису зазначеної слідчої дії)? Чи наявні в поведінці 
особи психологічні особливості, властиві для самостійного (несамостій-
ного) відтворення нею певних подій під час проведення за її участю від-
повідної слідчої дії? Чи є у відеозаписі відтворення обстановки та обставин 
подій за участю особи ознаки здійснення на неї психологічного впливу 
з боку осіб, які брали участь у проведенні даної слідчої дії?

Вищезазначені інноваційні засоби унеможливлять застосування учас-
никами кримінального провадження методів незаконного впливу на особу 
та гарантують захист їх прав та свобод.

Література:
1. Антонян Ю. М., Еникеев М. И., Эминов В. Е. Психология преступника 

и расследование преступлений. М.: Юристъ, 1996. С. 336.
2. Коновалова В. Е. Организационные и психологические основы деятель-

ности следователя. [Текст ]./ В. Е Коновалова. Киев: РИО МВД УССР, 1973. 
С. 102

3. Юридична психологія: підручник/В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова. – 
3-те вид., перероб. І допов. Харків: Право, 2019. 288 с.

4. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз). 
Могографія. Х.: Харків юрид., 2007. С. 432.

ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ 

Шевчук Віктор Михайлович, 
доктор юридичних наук, професор, 
професор кафедри криміналістики
Національного юридичного універси-
тету імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, Україна 

В умовах сьогодення одним із головних завдань криміналістики є ство-
рення та застосування новітніх засобів, прийомів та методів розслідуван-
ня злочинів, встановлення істинних обставин кримінального проваджен-
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ня. Для успішного вирішення таких завдань криміналістика інтегрує та 
синтезує у собі сучасні досягнення науки і техніки [1, с. 95–100]. Крім 
цього, насьогодні загострення соціально-економічних та політичних про-
блем в Україні поряд із новітніми тенденціями всесвітнього науково-тех-
нічного прогресу призвело до змін кількісних та якісних показників зло-
чинності, а також появи нових негативних тенденцій в її динаміці та 
структурі. Все це поставило перед вітчизняною криміналістикою нові 
завдання, пов’язанні із «соціальним замовленням» практики, спрямованих 
на пошук адекватних засобів, прийомів та методів протидії сучасним ви-
кликам злочинності. Тому створення й запровадження криміналістичних 
інноваційних продуктів є одним із пріоритетних завдань криміналістики 
на сучасному етапі та нагальною потребою практики.

Вивчення та аналіз криміналістичної літератури, свідчить про те, що 
у криміналістиці по різному розуміють інновації, інколи пропонуються 
інноваціі, які не є такими, або мають сумнівний характер чи є певними 
новелами, які не відповідають ознакам та вимогам інновацій у криміна-
лістиці. Застосування терміну «інновації» у теорії криміналістики й на 
практиці має бути не просто використанням модного терміну або ігрою 
слів, інновації у криміналістиці мають мати правильне розуміння й тлу-
мачення. Під інноваціями у криміналістиці розуміють розроблені та 
впроваджені в практику нові сучасні методи, прийоми, технології, техніч-
ні засоби, прилади, апаратура, інструменти, метою яких є оптимізація 
розслідування злочинів та їх судового розгляду, підвищення якості та 
ефективності правозастосовної діяльності і зменшення помилок [4, с. 40]. 
Відтак, розроблення цієї проблематики є досить актуальною та значимою, 
як у теоретичному, так і у практичному сенсі.

Інноваційні напрями розвитку криміналістики тісно пов’язані з її за-
вданнями в сучасних умовах. Завдання криміналістики визначаються її 
соціальною функцією – сприяти своїми прийомами, методами і засобами 
у протидії злочинності. Загальною метою криміналістики є сприяння 
правоохоронним органам у боротьбі із злочинністю, повне і своєчасне 
техніко-криміналістичне забезпечення та супровід розкриття, розсліду-
вання злочинів та запобігання їм, їх судового розгляду. Ця мета реаалізу-
ється на основі всебічного використання досягнень сучасної науки і тех-
ніки [5, с. 163] 

Сучасний етап розвитку вітчизняної криміналістики, її перспективи 
характеризуються активними дослідженнями, пов’язанних із широким 
застосуванням інноваційних підходів, засобів та технологій у всіх її скла-
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дових – загальній теорії криміналістики, криміналістичній техніці, кри-
міналістичній тактиці і криміналістичній методиці.

У галузі загальної теорії криміналістики триває процес самоідентифікації, 
уточнення предмета та об’єкта цієї науки. У зв’язку з цим В. А. Журавель 
слушно зазначає, що наукова парадигма загальної теорії криміналістики 
потребує свого подальшого розроблення та вдосконалення [2, с. 103]. 

Певний науковий інтерес набувають пропозиції окремих науковців 
(Т. С. Волчецька, 2014) щодо таких іновацій у криміналістичній методо-
логії як нові інтеграційні технології, зокрема, таких як гендерний підхід 
та ювенальний підхід у кримінальному судочинстві. Проблеми застосу-
вання таких підходів до розслідування злочинів з урахуванням статевої 
приналежності злочинців, а також специфіку провадження слідчих дій по 
відношенню до жінок й чоловіків уже були об’єктами окремих криміна-
лістичних досліджень. Криміналістичні проблеми, пов’язані зі злочинніс-
тю неповнолітніх, були також предметом дослідження у криміналітстиці 
(Л. Л. Каневський). Далі авторка зазначає, що з огляду на це, доцільно 
було б у рамках методології криміналістики розробити загальне учення 
з означених напрямків. Їх можна було б назвати відповідно гендерної 
криміналістикою та ювенальною криміналістикою. На наш погляд, такі 
пропозиції є сумнівними. Доцільно ці проблеми розглядати як наукові 
напрямки досліджень у криміналістиці, зокрема, застосування гендерно-
го та ювенального підходів у криміналістиці. Тому такі «інновації» у кри-
міналістиці потребують додаткового аналізу та поглибленого осмислення. 
Більше того, не всі пропозиції та новели у криміналістиці є інноваціями. 

На наш погляд, серед інноваційних напрямків досліджень загальної 
теорії криміналістики можна виділити такі: розроблення та удосконалення 
наукознавчих засад криміналістики; уточнення предмета та об’єктів кри-
міналістики; вивчення та дослідження функцій, завдань криміналістики 
у сучасних умовах протидії злочинності; дослідження дискусійних проблем 
методології криміналістики; вивчення та дослідження понятійного апара-
ту та мови криміналістики; подальше розроблення криміналістичної сис-
тематики; розроблення окремих криміналістичних теорій та формування 
їх системи; дослідження проблем криміналістичної стратегії та ін.

У галузі криміналістичної техніки до інноваційних криміналістичних 
продуктів можна віднести розробки, зокрема, нові розроблені або при-
лаштовані до потреб слідчої (судової) практики техніко-криміналістичні 
засоби, сучасні інформаційні технології, електронні бази знань, методи 
фіксації, аналізу та оцінки доказової інформації та ін. Прикладами інно-
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вацій в правозастосовній діяльності слугують ідентифікаційні біометрич-
ні системи за статичними та динамічними ознаками людини (системи 
електронної ідентифікації людини за біометричними ознаками – відбит-
ками рук пальців, ознаками зовнішності, малюнку райдужної оболонки 
ока, ДНК, ознаками ходи, почерку та ін.), автоматизовані робочі місця 
(зокрема, АРМ слідчого «Інсайт»), автоматизовані інформаційно-пошу-
кові системи та бази даних («Слідча практика», «Слідчий прецедент» та 
ін.), тощо [5, с. 40]. 

На наш погляд, окремі галузі криміналістичної техніки та її структура 
сьогодні потребують удосконалення. Як свідчать літературні джерела, до 
структури криміналістичної техніки переважно відносять традиційні га-
лузі. До числа нетрадиційних галузей інколи включають криміналістичне 
дослідження матеріалів і речовин, криміналістичну вибухотехніку, фоно-
скопію та одорологію. І лише в окремих джерелах можна виявити окремі 
розділи або згадування техніко-криміналістичного дослідження електро-
нних носіїв інформації, криміналістичного дослідження наркотичних 
засобів, сильнодіючих речовин, ідентифікації за ДНК, поліграфологію, 
аеровідеозйомку та ін. Водночас, як правильно зазначаєтьсяу у літературі 
(Р. Л. Степанюк, 2019), що указані галузі нерідко взагалі не згадуються та 
не виділяються як складові криміналістичної техніки, хоча у сучасній 
правоохоронній практиці вони є одними із найбільш затребуваних [3, 
с. 162]. Ці та інші нові галузі впливають на формування інноваційних на-
прямків досліджень у криміналістичній техніці.

Інноваційними напрямками дослідження криміналістичної тактики 
є розробення нових тактичних прийомів, їх комплексів, тактичних комбі-
націй та тактичних операцій, алгоритмів слідчих (розшукових), перевірки 
типових слідчих версій та ін. Важливими напрямками інноваційних до-
сліджень у криміналістичній тактиці виступають проблеми розроблення 
тактики підтримання обвинувачення і тактики захисту у кримінальному 
судочинстві (О. Я. Баєв, 2016). Перспективними є інноваційні досліджен-
ня проблем тактичних основ проведення негласних слідчих (розшуко-
вих) дій (В. Ю. Шепітько, 2013) та тактики судового розгляду криміналь-
них проваджень (І. Когутич, 2016). 

Інновації у криміналістичній методиці тісно пов’язані зі зміною кри-
мінального та кримінального процесуального законодавства, оскільки 
воно вимагає удосконалення наявних та розроблення нових методик роз-
слідування (В. О. Коновалова, 2016; В. А. Журавель, 2013). Інновації у цій 
галузі криміналістики спрямовані на проведення досліджень методик 
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розслідування нових видів злочинів, тактичних операцій, алгоритмів 
слідчих (розшукових), перевірки типових слідчих версій, розроблення 
криміналістичної характеристики злочинів та ін. Крім цього, сучасні по-
треби правозастосовної практики обумовлюють необхідність розроблення 
методик здійснення професійного захисту від кримінального пересліду-
вання та методик підтримання державного обвинувачення за різними 
видами злочинів. 

Таким чином, криміналістика, інтегруючи новітні досягнення нуки та 
техніки, створює для правоохоронних органів інноваційні засоби, при-
йоми та методи боротьби зі злочинністю. Усе це відповідним чином від-
бивається на сучасних тенденціях та інноваційних напрямках подальшо-
го розвитку криміналістики в умовах глобальних загроз та трансформації 
злочинності. 

На наш погляд, у криміналістиці повинна існувати система наукових 
положень, об’єднаних в криміналістичну теорію, що забезпечують перехід 
із системи наукового знання і запровадження їх у практичну діяльність 
з метою оптимізувати процес реалізації криміналістичних рекомендацій. 
На наш погляд, така теорія може називатися криміналістичною інновати-
кою, її об’єктом є спеціальний вид діяльності – інноваційна криміналіс-
тична діяльність, а предметом виступають специфічні закономірності цієї 
діяльності. Криміналістична інноваційна діяльність, як самостійний об’єкт 
криміналістичних досліджень, носить забезпечувальний (обслуговую-
чий) по відношенню щодо діяльності по розслідуванню злочинів. Кримі-
налістична інноватика є окремою галуззю наукових знань й тісно пов’язана 
із соціальною та юридичною інноватикою. Тому назріла необхідність 
розроблення криміналістичної інноватики як окремої криміналістичної 
теорії.

Література:
1. Белкин Р. С. Курс криминалистики. 3-е изд. М. : ЮНИТИ ДАНА, Закон 

и право, 2001. 837 с.
2. Журавель В. А. Загальна теорія криміналістики: генеза та сучасний стан // 

Вісник Луганського університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренко. 2016. 
Вип. 1. С. 98–104.

3. Степанюк Р. Л. Структура криміналістичної техніки : шляхи удосконален-
ня // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики: матеріали 
міжн.-правової конф., присвяченої 150-річчю від дня народження Засл. проф. 
М. С. Бокаріуса (м. Харків, 24 квітня 2019 р.). Х.: Право, 2019. С. 162–163.



147

4. Шепітько В. Ю., Журавель В. А., Авдєєва Г. К. Інновації в криміналістиці 
та їх впровадження в діяльність органів досудового слідства // Питання боротьби 
зі злочинністю : зб. наук. праць. Х.: Право, 2011. Вип. 21. С. 39–46. 

5. Юсупов В. Сучасні напрями розвитку криміналістики в Україні // Підпри-
ємництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 163–166. 

ІННОВАЦІЇ В КРИМІНАЛІСТИЦІ  
ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ

Шепітько Валерій Юрійович,
доктор юридичних наук, професор, дій-
сний член (академік) НАПрН України, 
завідувач кафедри криміналістики На-
ціонального юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, завідувач ла-
бораторії «Використання сучасних до-
сягнень науки і техніки у боротьбі зі 
злочинністю» НДІ вивчення проблем 
злочинності імені академіка В. В. Ста-
шиса НАПрН України, 
м. Харків, Україна

У сучасних умовах формування криміналістичних знань є залежним 
від науково-технічного прогресу. Розвиток криміналістики, її тенденції 
зумовлені впливом світових інформаційних потоків, інтеграцією знань 
про можливості протидії злочинності за допомогою науково-технічних 
досягнень сучасного суспільства. Важливою тенденцією криміналістики 
є інтеграція знань, пропонування новітніх, інноваційних розробок науки, 
спрямованих на вирішення завдань протидії злочинності.

Впровадження інновацій в слідчу (прокурорську) діяльність може 
здійснюватися за такими напрямками: 1) розроблення та використання 
науково-технічних засобів для виявлення, збирання та дослідження доказів; 
2) пропонування новітніх інформаційних технологій та їх використання 
в роботі слідчого; 3) створення (розроблення) і пропонування до застосу-
вання нових прийомів, методів, методик проведення слідчих (розшуко-
вих) дій і розслідування злочинів у цілому [1, С. 831]. До інноваційних 
криміналістичних продуктів можна віднести розробки в галузі криміналіс-
тичної техніки, тактики та методики розслідування злочинів, а саме: нові 
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