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КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ОБЛІК ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ 

РЕЄСТРАЦІЇ 

 

У статті досліджується питання криміналістичного обліку, як основної складової частини системи 

інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації, в його функціональному розвитку. 

Розкрито зміст поняття криміналістичного обліку, його основні ознаки, наведені його різновиди та окреслено 

перспективи удосконалення інформаційно-технічного забезпечення функціонування криміналістичних обліків, 

запропоновано вдосконалення відповідного нормативно-правового регулювання, а також здійснено аналіз 

відповідного зарубіжного досвіду. Зроблено висновок, що запропоновані напрацювання забезпечать підвищення 

чіткості правової регламентації та юридичної визначеності функціонування криміналістичних обліків в 

Україні. В перспективі також вбачається можливість безпосереднього використання результатів 

криміналістичної реєстрації (даних з криміналістичних обліків) у процесі доказування в рамках кримінального 

провадження, за умови підвищення рівня інформаційно-технічного забезпечення криміналістичної реєстрації. 

Ключові слова: криміналістичний облік, криміналістична реєстрація,  інформаційно-технічне забезпечення, 

злочин, ідентифікація, інформаційна база даних. 

 

Постановка проблеми. Потреба в 

оперативному розслідуванні злочинів та 

належному процесуальному закріпленні 

доказової бази, а також з’ясування інших 

питань, які підлягають встановленню в рамках 

кримінального провадження, – завжди залиша-

тиметься важливими для держави та суспільст-

ва, оскільки метою суспільства та завданням 

держави є досягнення високого рівня правопо-

рядку. Ключовим аспектом підтримання 

правопорядку в державі є оперативне 

отримання інформації про злочин та особу чи 

осіб, які його вчинили. Облік та систематизація 

інформації про злочин та особу (осіб), які його 

вчинили, забезпечують можливість порівняння 

нових даних з існуючими інформаційними 

базами, а також допомагають виявити 

характерні особливості певної інформації, 

джерела її походження та роль у процесі 

доказування події злочину та встановлення 

особи, винної у вчиненні кримінального 

правопорушення. Сучасні інформаційні та 

технічні засоби надають змогу істотно 

спростити процес доказування та ідентифікації 

осіб та речових доказів. Тому органи, на які 

покладено обов’язок розслідування злочинів та 

сторони кримінального провадження, зокрема, 

зобов`язані використовувати всі можливості 

для пошуку, обліку, систематизації, порівняння 

та використання інформації, яка стосується 

кримінального правопорушення, щоб забезпе-

чити з’ясування істини у справі, досягти пока-

рання винних та уникнути притягнення невин-

них осіб до кримінальної відповідальності. 

Одним із механізмів забезпечення вказаної 

мети є формування системи інформаційного та 

технічного забезпечення криміналістичної 

реєстрації, центральним елементом якої є 

криміналістичні обліки, котрі, в свою чергу, є 

джерелами відомостей, що використовуються в 

кримінальному провадженні. 

Мета. Метою даного дослідження є аналіз 

нормативно-правового регулювання та 

теоретичних розробок в сфері інформаційно-

технічного забезпечення криміналістичної 

реєстрації, а саме в частині ведення криміна-

лістичних обліків. Досягнення вказаної мети, а 

саме – розробка уніфікованого поняття кримі-

налістичного обліку та його закріплення в 

нормативно-правових актах, доповнення пере-
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ліку криміналістичних обліків новими видами, 

дозволить сформувати підґрунтя для подаль-

шої наукової розробки теорії інформаційно-

технічного забезпечення криміналістичної 

реєстрації, знизить ризик практичних помилок 

при визнанні тієї чи іншої інформаційної бази 

даних – криміналістичним обліком, а також 

створить передумови для безпосереднього 

використання інформації, отриманої з 

криміналістичного обліку, в кримінальному 

провадженні. 

Аналіз теоретичних розробок. В тому чи 

іншому предметно-галузевому аспекті питання 

функціонування криміналістичних обліків 

висвітлювали такі українські та зарубіжні 

вчені-юристи як: В.Д. Берназ, А.Ф. Волобуєв, 

В.Г. Гончаренко,  Е.О. Дідоренко, О.Ф. Дол-

женков, Р.Б. Єзерський, В.А. Журавель, В.П. 

Захаров, А.В. Іщенко, О.А. Кириченко, І.І. Ко-

гутич, І.П. Козаченко, В.Т. Нор, М.І. Панов, 

В.М. Савицький, М.Я. Сегай, О.П. Снігерьов, 

М.С. Строгович, В.В. Тіщенко, В.С. Шапова-

лова, В.Ю. Шепітько, М.Є. Шумило, та інші. 

Акцентуємо увагу на тому, що більшість із 

названих учених висвітлювали питання 

криміналістичної реєстрації, криміналістичних 

обліків, і, особливо, їх інформаційно-

технічного забезпечення, – фрагментами, тому 

вважаємо за необхідне в цьому напрямку 

провести глибше дослідження. 

Щодо нормативно-правого регулювання 

функціонування криміналістичних обліків та 

криміналістичної реєстрації, то тут необхідно 

звернути увагу на загальні засади Конституції 

України [1] стосовно забезпечення правопоряд-

ку, мету та завдання кримінального проваджен-

ня, порядок проведення та фіксації результатів 

слідчих дій, передбачені Кримінальним проце-

суальним кодексом України [2], а також завдан-

ня та повноваження оперативно-розшукових 

органів, що передбачені Законом України «Про 

оперативно-розшукову діяльність» [3]. Більш 

детальна правова регламентація криміналі-

стичної реєстрації та криміналістичних обліків 

наведена у чинних, на даних момент, підзакон-

них нормативно-правових актах, зокрема у: 

Наказі Міністерства внутрішніх справ України 

від 10.09.2009 №390 «Про затвердження 

Інструкції з організації функціонування 

криміналістичних обліків експертної служби 

МВС України» [4];  Наказі Міністерства 

внутрішніх справ України від 11.09.2001 №785 

«Про затвердження Інструкції про порядок 

функціонування дактилоскопіч-ного обліку 

експертної служби МВС України» (із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства 

внутрішніх справ №454 від 21.07.2011) [5]; 

Наказі Міністерства внутріш-ніх справ України 

від 03.11.2015  № 1343 «Про затвердження 

Положення про Експертну службу Міні-

стерства внутрішніх справ України» (із зміна-

ми, внесеними згідно з Наказом Міністерства 

внутрішніх справ №16 від 16.01.2017) [6] та 

інших. 

Виклад основного матеріалу. В науковій 

літературі існує безліч підходів до визначення 

поняття «криміналістичний облік», в яких 

кожен вчений, відповідно до своїх наукових 

інтересів визначає ті чи інші ключові (на його 

думку) аспекти цього феномену. В даному 

дослідженні, зупинимось на декількох, 

найбільш поширених підходах, до дефініції 

криміналістичного обліку. Так, А.П. Шере-

мет вважає, що криміналістичний облік – це 

система реєстрації, систематизації та зосе-

редження об'єктів або відомостей про них за їх 

ідентифікаційними ознаками з метою викорис-

тання облікових даних для розкриття та попе-

редження злочинів, що ґрунтується на науко-

вих даних й узагальненнях практики боротьби 

із злочинністю. [7, С.73]. 

А на думку В.В. Бірюкова криміналістичні 

обліки – це інформаційно-пошукові системи, 

що створені і функціонують у правоохоронних 

органах з метою забезпечення процесу роз-

слідування злочинів певною інформацією про 

злочини та об'єкти підвищеного криміноген-

ного ризику, яка становить їх масиви. [8, С.99] 

Наведені визначення, за своєю суттю 

позначають одне явище, проте акцентують 

увагу на різних його аспектах. Так А.П. 

Шеремет і В.В. Бірюков ідентифікують облік 

як певну систему, при цьому перший вчений 

акцентує увагу на внутрішній організації 

обліку (зосередження зареєстрованих та систе-

матизованих об'єктів), походженні об'єктів 

(наукові знання та практика боротьби із 

злочинністю) та меті з якою використовуються 

дані (розкриття та попередження злочинів), а 

другий – на його призначенні (пошук 

інформації), суб'єктах, які здійснюють облік 

(правоохоронні органи) і на мету, яка звужена 

лише до забезпечення процесу розслідування 

злочинів, але не їх попередження. 

На думку І.І. Когутича криміналістичний 

облік – це один із складників інформаційно-

довідкової системи (криміналістичної 

реєстрації), що характеризується властивою 

саме йому обліковою криміналістично 

значущою інформацією та специфічними 
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способами і формами її накопичення й 

систематизації. [9, С.212-213] 

У наведеному визначенні І.І. Когутича, 

незважаючи на логічність та ґрунтовність 

дефініції, на нашу думку, потрібно більш 

детально розкрити сутність самого обліку, 

оскільки, зважаючи на розвиток суспільних 

відносин, не вказано, який зміст закладено у 

формулювання «специфічні способи і форми 

накопичення й систематизації криміналістично 

значущої інформації». Крім того, способи і 

форми накопичення інформації доцільніше 

відносити до процесу криміналістичної 

реєстрації, а не до змісту поняття «криміналіс-

тичний облік», оскільки саме процес кримі-

налістичної реєстрації забезпечує інформа-

ційне наповнення обліку. Доцільним, на нашу 

думку, є також розмежування криміналістичної 

реєстрації та системи обліків, оскільки 

реєстрація, в першу чергу, це процес збору та 

фіксації криміналістично значущої інформації.  

П.Д. Біленчук, наводить визначення, 

відповідно до котрого, криміналістичний облік 

– це наукова система реєстрації певних об'єктів 

та їх ідентифікаційних ознак для запобігання 

злочинам, їх розкриття, розшуку та впізнання 

об'єктів, узятих на облік. Його система й 

застосування базуються на суворому 

дотриманні законності. [10, С.322] 

У визначенні П.Д. Біленчука облік 

ототожнюється з науковою системою, і, 

одночасно, розширюється перелік призначення 

такої системи для запобігання злочинам, їх 

розкриття, розшуку та впізнання об'єктів, які 

обліковуються. Разом з тим, на нашу думку, на 

наукових методах базується саме 

криміналістична реєстрація (незважаючи на 

тісний зв'язок криміналістичної реєстрації та 

обліку, предметом дослідження є саме облік, а 

тому детальніше про криміналістичну 

реєстрацію мова піде в інших дослідженнях – 

примітка автора), як процес збору інформації, 

яка об'єднана у певному обліку, сам же облік, 

хоч і створений на основі досягнень науки, 

проте є, насамперед, інформаційною базою 

даних, а не науковою системою. 

З самого початку свого зародження, 

криміналістичні обліки були спрямовані на 

ідентифікацію особи, яка притягувалася до 

кримінальної відповідальності, згодом 

ідентифікації підлягали і інші предмети, які 

пов'язувалися із вчиненим злочином (предмет 

злочину, знаряддя та засоби злочину тощо). 

Для ідентифікації, апріорі, необхідно 

оперувати певною інформацією про об'єкт, а 

тому базовим процесом функціонування 

криміналістичного обліку є збір та фіксації 

інформації про відповідний об'єкт обліку. З 

цього допустимо зробити висновок, що облік 

це завжди певний масив інформації або 

інформаційна база даних. Інформація в такій 

базі даних призначена для того, щоб оперуючи 

нею, правоохоронні органи змогли здійснити 

аналіз певного об'єкта, отриманого в процесі 

оперативно-розшукової діяльності та/або 

розслідування злочину та ідентифікувати його 

або порівняти з іншими подібними об'єктами, 

про які наявна інформація в обліку. Отже 

криміналістичний облік дійсно є 

інформаційно-пошуковою базою даних. 

Велика кількість видів обліків (понад три 

десятки [9, C. 213]), які існують та можуть 

існувати, забезпечують гранично широке поле 

для ідентифікації та пошуку інформації, однак, 

це лише проміжна мета функціонування 

обліку, більш важливим є те, що в результаті 

використання інформації, яка міститься в 

криміналістичному обліку є попередження та 

розслідування злочинів через отримання 

відомостей про особу, котра вчинила злочин, 

предмет злочину, знаряддя та засоби, з 

використанням яких відповідний злочин був 

вчинений, спосіб, місце, час та інші дані, які 

підлягають з'ясуванню в кримінальному 

провадженні. 

Щодо суб'єктів, які володіють обліком, то 

тут безумовним монополістом є держава в 

особі уповноважених нею органів, якими є 

зазвичай правоохоронні органи (в Україні – це 

відповідні підрозділи Міністерства внутрішніх 

справ України, Служби безпеки України, 

Державної фіскальної служби та інших 

правоохоронних органів).  

Не претендуючи на ідеальну повноту 

визначення, вважаємо за доцільне уніфікувати 

виділені ознаки криміналістичного обліку та, 

за допомогою наукового методу синтезу, 

подати їх у єдиному визначенні аналізованого 

поняття. Отже, наведені раніше міркування 

цілком можливо звести до такої дефініцій 

поняття «криміналістичний облік» – це 

спеціальна інформаційна база даних, котрою 

володіють та використовують уповноважені 

державою правоохоронні органи і яка містить 

інформацію про об'єкти або самі об'єкти, отри-

мані в процесі криміналістичної реєстрації, а 

сама інформація в обліку спрямована на вико-

ристання під час оперативно-розшукової 

діяльності та кримінального провадження з ме-

тою попередження або розкриття злочинів, 
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встановлення осіб, які вчинили злочин, 

ідентифікації предметів, знарядь, засобів 

злочину. Подане визначення, на нашу думку, 

чітко позначає облік, як базу даних та вказує на 

її призначення, а також акцентує увагу на 

криміналістичній реєстрації, в процесі якої такі 

дані накопичуються. 

Саме таке визначення поняття 

«криміналістичний облік», на нашу думку, має 

бути наведено у Інструкції з організації 

функціонування криміналістичних обліків 

експертної служби МВС України 

криміналістичні обліки [4], а саме доповнити 

п. 1.1. вказаної Інструкції абзацом такого 

змісту: «криміналістичний облік – це спе-

ціальна інформаційна база даних, котрою во-

лодіють та використовують уповноважені 

державою правоохоронні органи і яка містить 

інформацію про об'єкти або самі об'єкти, 

отримані в процесі криміналістичної реєстра-

ції, а сама інформація в обліку спрямована на 

використання під час оперативно-розшукової 

діяльності та кримінального провадження з 

метою попередження або розкриття злочинів, 

встановлення осіб, які вчинили злочин, 

ідентифікації предметів, знарядь, засобів 

злочину». Крім того доцільно в Інструкції [4] 

(абз. 2 п. 1.2. Інструкції та далі по тексту) сло-

во «відомості» замінити на слово «інформа-

ція», оскільки саме поняттям «інформація» 

оперує законодавство України (Закон України 

«Про інформацію» та інші нормативно-правові 

акти). 

Щодо різновидів криміналістичних обліків, 

то тут варто звернутися до чинних норма-

тивно-правових актів. Так, відповідно до п. 1.6. 

Інструкції з організації функціонування кримі-

налістичних обліків експертної служби МВС 

України криміналістичні обліки складаються з 

оперативно-пошукових та інформаційно-

довідкових колекцій. Оперативно-пошукові 

колекції призначені для отримання інформації 

про особу, яка причетна до вчинення злочину; 

ідентифікації особи, знаряддя злочину 

(транспортного засобу, зброї, обладнання тощо, 

які використовувалися під час вчинення 

злочину); встановлення спільної родової 

(групової) належності матеріалів та речовин; 

інших фактичних даних, які свідчать про 

вчинення злочинів конкретною особою; 

отримання іншої інформації щодо вчинених 

злочинів та запобігання їм. Колекції 

формуються з об’єктів (їх копій, зображень) та 

(або) відомостей про них, вилучених або 

отриманих під час огляду місця події, 

проведення інших слідчих дій, оперативно-

розшукових заходів тощо, а також отриманих 

під час криміналістичної реєстрації 

дактилокарт, фото- та відеозображень, записів 

голосів і мовлення осіб, ДНК-профілів. 

Інформаційно-довідкові колекції призначені 

для використання об'єктів, уміщених до них, 

під час проведення експертних досліджень, 

створення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських розробок, оновлення мето-

дичної та нормативної бази судової експертизи, 

підготовки орієнтовної інформації, узагальнен-

ня відомостей про причини й умови вчинення 

злочинів та інших правопорушень з метою за-

побігання їм. Колекції формуються з об'єктів, 

що становлять інтерес для оперативно-службо-

вої, науково-дослідної та методичної діяльнос-

ті, є речовими доказами в кримінальних спра-

вах, за якими закрито провадження і щодо яких 

є рішення суду про їх уміщення до колекцій, а 

також об'єктів, отри-маних від установ, органі-

зацій, підприємств незалежно від форми 

власності [4].  

В науковій літературі вказується, що для 

створення груп об'єктів обліку використо-

вуються специфічні способи реєстрації: 

описовий (алфавітний, за способом вчинення 

злочину (міжнародна назва – «modus operandi 

system»), за ознаками зовнішності, каталоги 

тощо; зображальний (зліпки, дактилоскопічні 

карти, фотознімки, репліки, мікрофіші, 

фонотеки тощо); колекційні (зібрання натурних 

об'єктів-оригіналів і порівняльних зразків – 

слідів знарядь злому та інструментів, вогне-

пальної та холодної зброї, речовин, матеріалів, 

виробів, підроблених грошей та цінних паперів 

тощо); графічний (схеми, креслення, 

профілограми, спектрограми, хроматограми, 

рентгенограми). [11, C.220–221].  

Разом з тим, розвиток науки і техніки не 

виключає можливості застосування інших 

способів реєстрації або використання 

неспецифічних баз даних для наповнення 

криміналістичних обліків інформацією з них. 

Так, до прикладу, перспективним видається 

реєстрація за допомогою 3D-сканерів [12] та 

створення об`єктів обліку за допомогою 

адитивних технологій (3D-друк) [13] (зокрема 

за допомогою методу пошарового створення 

фізичного об'єкта за цифровою 3D-моделлю із 

застосування 3D-принтерів) [14]. 

Перспектива використання трьох-вимірних 

моделей при здійсненні криміналістичної 

реєстрації та ведення криміналістичних обліків 

відкриває нові можливості щодо ідентифікації 
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тих чи інших об`єктів, оскільки підвищує 

рівень деталізації та наочності при здійснення 

пошуку та порівняння вказаних об`єктів. 

Наприклад, можна оцифрувати трьох-вимірні 

речові докази і в разі потреби відновити їх 

моделі для наочного дослідження або 

виготовити трьох-вимірну модель особи (3-D 

фоторобот), що дозволить не лише підвищити 

впізнавання розшукуваного чи надати 

можливість ідентифікації особи, якщо особа, 

яка впізнає має вади зору.  

Підвищення ефективності використання 

криміналістичних обліків можливе і за умов 

широкого поширення біометричних 

документів, які посвідчують особу, так 

відповідно до п. 2 Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта громадянина 

України» від 25.03.2015 №302 з 1 січня 2016 

року в Україні запроваджено, із застосуванням 

засобів Єдиного державного демографічного 

реєстру, оформлення і видача паспорта 

громадянина України з безконтактним 

електронним носієм.  

В безконтактному електронному носії, що 

може міститися у документі, що посвідчує 

особу можуть міститися біометричні дані 

(параметри). До біометричних даних, 

параметрів законодавець відносить – 

відцифрований підпис особи, відцифрований 

образ обличчя особи, відцифровані відбитки 

пальців рук (п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про 

Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» [26]). Вказані дані можуть бути 

використані і в цілях забезпечення 

функціонування відповідних криміналістичних 

обліків, наприклад у дактилоскопічному 

обліку, обліку осіб за ознаками зовнішності.  

Ще одним перспективним напрямом 

розвитку криміналістичних обліків є інтеграція 

у відповідну базу даних відомостей 

розміщених у соціальних мережах про осіб, які 

розшукуються або підлягають упізнанню. Так, 

отримавши доступ до відомостей (в тому числі 

прихованих від публічного огляду – за 

рішенням суду), що вказані на веб–сторінці 

соціальної мережі, слідчий може провести 

більш ефективну ідентифікацію ніж за 

допомогою складання фотороботу. Разом з тим, 

варто звернути увагу на те, що в такому 

випадку постає питання забезпечення таємниці 

приватного життя і потреби згоди особи на 

використання даних про неї в процесі 

функціонування криміналістичного обліку, 

втім, на нашу думку, якщо дані розміщені 

особою для публічного огляду, то додаткової 

згоди на використання таких даних не 

потрібно, в іншому випадку, необхідна ухвала 

слідчого судді, про зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж 

та/або про зняття інформації з електронних 

інформаційних систем (ст. 262 та ст. 263 

Кримінального процесуального кодексу 

України [2]). 

Зважаючи на наведені види інформації та 

методи збору даних для криміналістичних 

обліків, у перспективі, перелік видів 

криміналістичних обліків (п. 1.5. Інструкції 

[4]) або необхідно доповнити відповідними 

новими видами (або додати відповідну 

функціональну можливість збору, обробки та 

використання відповідної інформації у діючих 

криміналістичних обліках), а саме: 1) облік 

трьох-вимірних (3D) моделей речових доказів; 

2) облік трьох-вимірних (3D) моделей 

зображень осіб; 3) облік біометричних 

документів; 4) облік інтернет-профілів осіб 

(інформації із соціальних мереж). 

Підкреслимо, що імплементація вказаних 

криміналістичних обліків (доповнення 

функціональних можливостей наявних 

криміналістичних обліків) у діючі нормативно-

правові акти України потребує запровадження 

відповідних процедур збору, обробки та 

використання інформації про об’єкти 

криміналістичних обліків, а також забезпечити 

криміналістичні обліки відповідними засобами 

інформаційно-технічного забезпечення 

(пристроями сканування та відтворення трьох-

вимірних моделей, обладнанням для перевірки 

біометричних документів, програмним 

забезпеченням, в тому числі для автоматизації 

обміну даними з носіями біометричних даних 

на біометричних документах та збору 

інформації із соціальних мереж тощо).  

В аспекті даного дослідження, не вважаємо 

за можливе навести пропозиції щодо деталі-

зації механізму функціонування нових кримі-

налістичних обліків (або розширення функціо-

нальних можливостей діючих криміналіс-

тичних обліків), однак, така деталізація 

планується у подальших наших дослідженнях. 

Концептуальною проблемою практичного та 

юридичного застосування результатів 

використання інформації з криміналістичного 
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обліку є її подальше процесуальне закріплення 

в рамках конкретного кримінального 

провадження, оскільки чинний Кримінальний 

процесуальний кодекс України не містить 

норм, які б давали змогу чітко визначити 

процесуальне закріплення та подальше вико-

ристання результатів розслідування, що отри-

мані з криміналістичного обліку. Наявні поло-

ження нормативно-правових актів передба-

чають можливість використання результатів 

опрацювання інформації з криміналістичного 

обліку, яка, наприклад, зафіксована у 

протоколах слідчих дій, висновках експертів, 

поясненнях спеціалістів, а також у протоколах, 

складених за результатами вжиття оперативно-

розшукових заходів. Однак, саме використання 

криміналістичного обліку перебуває поза ме-

жами регулювання кримінальних процесуа-

льних норм українського законодавства. Таким 

чином ця сфера також потребуватиме 

додаткових досліджень. 

Висновок. В результаті проведеного дослід-

ження, констатуємо, що криміналістичний 

облік – це спеціальна інформаційна база даних, 

котрою володіють та використовують уповно-

важені державою правоохоронні органи і яка 

містить інформацію про об'єкти або самі 

об'єкти, отримані в процесі криміналістичної 

реєстрації, а сама інформація в обліку 

спрямована на використання під час опера-

тивно-розшукової діяльності та кримінально-

го провадження з метою попередження або 

розкриття злочинів, встановлення осіб, які 

вчинили злочин, ідентифікації предметів, 

знарядь, засобів злочину. Вказане визначення 

потребує закріплення в п. 1.1. Інструкції з 

організації функціонування криміналістичних 

обліків експертної служби МВС України 

криміналістичні обліки. Крім цього, вказаний 

нормативно-правовий акт потрібно доповнити 

додатковими видами криміналістичних обліків, 

а саме: 1) облік трьох-вимірних (3D) моделей 

речових доказів; 2) облік трьох-вимірних (3D) 

моделей зображень осіб; 3) облік біометричних 

документів; 4) облік інтернет-профілів осіб 

(інформації із соціальних мереж). Вказані 

зміни забезпечать підвищення чіткості право-

вої регламентації та юридичної визначеності 

функціонування криміналістичних обліків в 

Україні. В перспективі також вбачається мож-

ливість безпосереднього використання резуль-

татів криміналістичної реєстрації (даних з кри-

міналістичних обліків) у процесі доказу-вання 

в рамках кримінального провадження, за умови 

підвищення рівня інформаційно-технічного 

забезпечення криміналістичної реєстрації. 
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Демчишак Р.Ю.  

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

В статье исследуется вопрос криминалистического учета, как основной составляющей части системы 

информационно-технического обеспечения криминалистической регистрации, в его функциональном развитии. 

Раскрыто содержание понятия криминалистического учета, приведены его разновидности и намечены 

перспективы совершенствования информационно-технического обеспечения функционирования 

криминалистических учетов, сделано предложение соответствующего нормативно-правового регулирования, 

также осуществлен анализ соответствующего зарубежного опыта. Сделан вывод, что предложенные 

наработки обеспечат повышение четкости правовой регламентации и юридической определенности 

функционирования криминалистических учетов в Украине. В перспективе также усматривается возможность 

непосредственного использования результатов криминалистической регистрации (данных с 

криминалистических учетов) в процессе доказывания в рамках уголовного производства, при условии 

повышения уровня информационно-технического обеспечения криминалистической регистраци 

Ключевые слова: криминалистич еский учет, криминалистическая регистрация, информационно-техническое 

обеспечение, преступление, идентификация, информационная база данных. 

 

Demchyshak R. 

CRIMINAL RECORD AS A BASIC COMPONENT OF THE CRIMINALISTIC REGISTRATION`S 

INFORMATIONAL AND TECHNICAL SUPPORT SYSTEM 

The article examines the issue of the criminal record as a basic component of the  criminalistic registration`s 

informational and technical support system in its functional development. The concept of the criminal record defined by 

the author, also he bewrite various types of  criminal records, and the perspective ways of improving the criminal 

records was trased, as well as improving respective legislature. It is analyzed the international experience in this area. 

It is concluded that the proposed developments will provide an improvement in the clarity of legal regulation and legal 

certainty in the functioning of сriminal records in Ukraine. In the future, it is also possible to directly use the results of 

сriminal records (data from сriminal records) in the process of proof in the criminal proceedings, provided that the level 

of information and technical support for сriminal records is increased.  

Keywords: criminal record, criminalistic registration, informational and technical support, crime, identification, 

informational data base. 

 

 

 

 

 

 

 


