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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВЕДЕННЯ ТРАСОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ ЕКСПЕРТНОЇ СЛУЖБИ 

МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
 

В даній статті розглянуто правову основу функціонування трасологічних обліків Експертної служби Міністерства 

внутрішніх справ (далі МВС) України та шляхи вдосконалення їх роботи. Під час досудового розслідування 

першочергове значення має інформація про осіб, що вчинили чи могли вчинити злочини, або причетні до них, про 

нерозкриті злочини, про походження і належність виявлених речових доказів, включаючи різні види слідів. Виникла 

необхідність для швидкого отримання таких даних, а вони насамперед залежать від ефективного використання 

систем обліків різних об’єктів, які перебувають у сфері правоохоронних органів, що є запорукою успішної боротьби 

із злочинністю. В умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій із ростом потреб і завдань сучасності, 

виникають підстави для покращення використання трасологічного обліку шляхом автоматизації з застосуванням 

новітніх розробок, що буде слугувати для успішного розкриття, попередження та подальшого розcлідування злочинів. 

Ключові слова. Трасологічний облік, сліди, взуття, злам, шини транспортних засобів, рукавички. 

 

Стан дослідження проблеми. Останніми 

роками зростає інтерес до вдосконалення 

криміналістичних обліків всіх рівнів і 

створення нових видів обліку. Таким чином, 

можливість використання таких інформаційних 

систем вказує на зростання якості експертних 

досліджень за рахунок збільшення обсягів 

експертної та доказової інформації у цілому. 

Також при цьому вбачається зв’язок між 

створенням нових та вдосконаленням існуючих 

обліків з подальшим підвищенням їх якості. 

Необхідно зазначити той факт, що у тих 

експертних підрозділах, де активно займалися 

систематизацією слідів різних категорій, 

помітно зростала результативність. 

Вивченню питань, що пов’язані 

з криміналістичною реєстрацією свого часу були 

присвячені роботи: А. І. Вінберга , І. О. Возгрина, 

Є. П. Іщенка, Д. П. Рассєйкіна, В. І. Терещенка, 

М. В. Терзієва, І. М. Якимова та інші.  

В останні роки особливої уваги цій 

проблематиці приділяли науковці: Т. В. 

Аверьянова, Ф. Г. Амінев, Г. Е. Волкова, Р. О. 

Дьоміна, К. В. Калюга, Н. О. Корнієнко, 

М. О. Міловідова, Є. В. Назаркін, О. В. Пахомов, 

Е.О. Разумов , Р.О. Усманов, С.О. Ялишев та інші.  

В свою чергу, аспектам комп’ютеризації 

судової експертизи у різний час присвятили 

свої роботи Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін, 

С. Ф. Бичкова, А. І. Вінберг , Г. Г. Гаджиєв, 

В. Г. Гончаренко, І. В. Горбачов, Г. Л. Грабовський, 

О. О. Ейсман, Л. Г. Еджубов, А. В. Іщенко, 

Ю. О. Мазніченко , Ю. Ф. Жариков, І. М. 

Красюк, З. І. Кірсанов, Ю. Г. Корухов, Р. М. 

Ланцман, В. Ф. Орлова, М. С. Полєвой, Ю. О. 

Пілюков, О. Р. Росинська, О. О. Садченко, 

М. Я. Сегай, Т. В. Толстухіна, В. Г. Хахановський, 

О. Р. Шляхов  та інші вчені. 

Мета статті. Головною метою статті є 

вивчення функціонування трасологічних 

обліків Експертної служби МВС України та 

обґрунтування необхідності вдосконалення 

роботи шляхом зменшення строку зберігання 

інформації та створення, поповнення і 

використання інформаційно-довідкових систем 

у досудовому розслідуванні при умові 

створення розширеної єдиної транснаціональної 

бази даних предметів (об’єктів), слідів 

відповідних категорій в Україні та переведення 

трасологічного обліку на автоматизований 

рівень шляхом створення та впровадження 

автоматичної ідентифікаційної трасологічної 

системи (АДТС). Це суттєво допомогло б у 

попередженні, розкритті та розслідуванні 

кримінальних правопорушень, а також 

при проведенні експертами досліджень, що є 

вкрай необхідним в умовах сьогодення.  

Виклад основного матеріалу. Процес 

пізнання події у кримінальному провадженні 

триває до моменту винесення остаточного 
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рішення. Якість будь-кого пізнання в значній 

мірі за лежить від правильного обрання 

та застосування системи методів, способів та 

прийомів його здійснення.  

Науковою розробкою засобів пізнання події 

злочину займається криміналістика – наука про 

закономірності злочинної діяльності та її відоб-

раження в джерелах інформації, які слугують 

основою для розробки засобів, прийомів і мето-

дів збирання, дослідження, оцінки і викорис-

тання доказів з метою розкриття, розслідуван-

ня, судового розгляду та запобіганню злочинів. 

В умовах кримінального процесу суб’єкта-

ми судової діяльності виступають не лише суд, 

а й сторони обвинувачення та захисту, які 

активно приймають участь в організації судо-

вого слідства. Кожен із суб’єктів, використовує 

свої процесуальні права та арсенал власних 

методів, прийомів та засобів, визначаючи тим 

самим напрями розвитку провадження. Пе-

ред кожним із суб’єктів судової діяльності 

постають завдання: із формування та обґрунту-

вання судових версій; конкретизації обставин, 

що підлягають доказуванню; окреслення кола 

доказів, які потрібно дослідити; виявлення їх 

недоліків, прогалин, суперечностей та визна-

чення можливих шляхів їх усунення (перевір-

ки); визначення найбільш доцільної послідов-

ності й тактичних прийомів проведення окре-

мих судових дій. 

На місці події звичайно є велика кількість 

речових об’єктів, багато з яких не відноситься 

до події злочину, що розслідується. Тому 

важливо виділити із загальної маси саме ті, які 

залишені саме злочинцем, для швидкого 

пошуку та викриття злочинця [1]. 

Вчинення багатьох злочинів супроводжу-

ється певними змінами у навколишньому ото-

ченні. Такі зміни прийнято називати слідами 

злочину. У криміналістиці сліди, що залиша-

ються після вчинення злочину, вивчаються 

з метою швидшого його розкриття, виявлення 

злочинців, встановлення істини [2]. 

Відомо, що речові джерела криміналістич-

ної інформації дозволяють визначити, яким 

об’єктом вони залишені, встановити окремі 

ознаки цього об’єкту і, нарешті, ідентифікувати 

його. Речові джерела містять велику кількість 

інформації, проте сучасна криміналістична 

практика використовує лише її частину. 

Дослідження слідів має важливе криміналіс-

тичне значення, оскільки допомагає встановити 

знаряддя злочину, отримати відомості про злочин-

ця, визначити механізм злочинної події. Вивчення 

матеріально-фіксованих слідів (слідів-відобра-

жень) здійснює трасологія – криміналістичне 

вчення про сліди [1]. 

В процесі пізнання події у кримінальному 

провадженні значна роль відведена процесу 

дослідження. На даному етапі органи досудового 

розслідування чи суд надають відповідним 

Експертним установам для дослідження речові 

докази здобуті слідчим при проведенні слідчих 

дій, що передбачає собою проведення 

експертами судових експертиз.  

Судо́ва експерти́за (від лат. Expertus – той, 

що знає з досвіду, досвідчений) – це 

дослідження експертом на основі спеціальних 

знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, 

які містять інформацію про обставини справи, 

що перебуває у провадженні органів досудово-

го розслідування чи суду. Судова експертиза є 

однією з різновидів експертизи, яка володіє 

особливими ознаками, описаними в процесу-

альному законі. Як і всіляка інша експертиза, 

судова експертиза становить собою спеціальне 

дослідження. Судова експертиза – це опосеред-

кований засіб доказування, сутність якого по-

лягає в тому, що уповноважена процесуальним 

законом особа (слідчий, прокурор, суд) дору-

чає судовому експерту вирішити поставлені 

перед ним питання, а судовий експерт, користу-

ючись своїми спеціальними знаннями, прово-

дить дослідження наданих йому матеріалів і 

надає висновок, який використовується як дже-

рело доказів у кримінальному, цивільному, гос-

подарському, адміністративному судовому 

процесі, у справах про адміністративні право-

порушення, а також у виконавчому 

провадженні [3]. 

На підставі результатів судових експертиз 

суб’єкти судової діяльності перевіряють й 

оцінюють докази після чого ними приймаються 

підсумкові юридично значущі рішення. 

Під час досудового розслідування 

першочергове значення має інформація про 

осіб, що вчинили чи могли вчинити злочини, 

або причетні до них, про нерозкриті злочини, 

про походження і належність виявлених 

речових доказів, включаючи різні види слідів. 

Швидке одержання таких даних багато в чому 

залежить від ефективного використання систем 

обліків різних об’єктів, що перебувають у сфері 

діяльності правоохоронних органів.  
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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У криміналістиці останнім часом широко 

впроваджуються сучасні інноваційні та цифрові 

технології. Експерти у своїй діяльності постійно 

шукають нові форми застосування цифрових 

технологій, які давали б найбільший результат, 

найвищий рівень їх використання у практичній 

роботі. Впровадження таких технологій при 

проведенні досліджень потребує комплексного 

підходу та вимагає вирішення ряду проблем. 

Головною і найбільш серйозною причиною 

недоліків у роботі експертів є накопичення 

значної кількості інформації та не достатній 

рівень використання цифрових технологій у 

професійній експертній діяльності.  

Як зазначає В.П. Бахін – «…розвиток 

криміналістики в умовах бурхливого науково-

технічного прогресу забезпечує суттєве 

розширення можливостей використання 

технічних засобів і методів для збирання 

та дослідження інформації з метою розслідування 

і попередження злочинів» [4, с. 36-41]. 

Технічні засоби, про які йдеться, – це складні 

технічні комплекси, завдяки яким з’являється 

можливість не лише вдосконалити, а й підняти 

на якісно новий рівень традиційні методики 

виявлення, фіксації та обробки криміналіс-

тично значущої інформації. 

Водночас сучасний рівень технічних засобів 

і методів обробки інформації дозволяє 

говорити вже не про методику, а про 

технологію обробки інформації. Такої думки 

дотримуються Т. В. Авер’янова, Р. С. Бєлкін, 

Ю. Г. Корухов, О. Р. Росинська: «Інтеграція у 

криміналістику досягнень природничих 

і технічних наук, ускладнення самих технічних 

засобів, удосконалення і розвиток методик їх 

застосування нерідко пов’язані зі складними 

технологічними операціями, а отже, потрібно 

говорити вже не тільки про криміналістичну 

техніку, а про технологію» [5, с. 131]. 

Під час проведення різних видів трасологіч-

них експертиз у більшості випадків експертами 

вирішуються питання, що пов’язані із механіз-

мом слідоутворення (не ідентифікаційні) та ті, 

що пов’язані із встановленням конкретно-

індивідуальних ознак (ідентифікаційні). 

Саме ідентифікаційні дослідження, як 

зазначає Н. І. Клименко, є вищим рівнем 

дослідження з метою вирішення завдань, які є 

найбільш певними і категоричними. Вони 

встановлюють тотожність досліджуваного 

об'єкта і мають найбільше доказове значення в 

кримінальному та інших процесах [6, с. 130-131]. 

Однак, навіть при відсутності в слідах 

індивідуального комплексу ознак та висновку 

про непридатність сліду для ідентифікації, 

експерт встановлює вид слідоутворюючого 

об’єкта за загальними ознаками, які 

відобразилися в слідах [7].  

Основою процедури встановлення групової 

належності є той чи інший метод порівняння 

ознак об'єкта з матеріальними відображеннями 

їх на іншому об'єкті-носії відображень, при 

цьому процес дослідження закінчується 

встановленням не тотожності, а групової 

належності (групофікацією). 

Для отримання інформації про особу, яка 

причетна до вчинення злочину; ідентифікації 

особи, знаряддя злочину (транспортного засо-

бу, зброї, обладнання тощо, які використовува-

лися під час учинення злочину); установлення 

спільної родової (групової) належності матері-

алів та речовин; інших фактичних даних, які 

свідчать про вчинення злочинів конкретною 

особою; отримання іншої інформації щодо вчи-

нення злочинів та запобігання їм у Експертній 

службі МВС формуються, ведуться та 

використовуються криміналістичні обліки. 

Правовою основою функціонування 

(формування, ведення та використання) 

криміналістичних обліків – є Інструкція з 

організації функціонування криміналістичних 

обліків експертної служби МВС, затверджена 

наказом МВС України від 10.09.2009 №390. 

Криміналістичні обліки Експертної служби, 

відповідно до п.1.4. цієї інструкції, 

функціонують на трьох рівнях: 

- центральному – у Державному науково-

дослідному експертно-криміналістичному 

центрі МВС України, у якому ведуться 

центральні колекції; 

- обласному – у науково-дослідних 

експертно-криміналістичних центрах, 

де ведуться обласні колекції; 

- місцевому – у підрозділах з експертно-

криміналістичного забезпечення роботи 

міських, районних, лінійних органів внутрішніх 

справ, де ведуться місцеві колекції. 

Але, слід зазначити, що після реформування 

Міністерства внутрішніх справ та органів 

внутрішніх справ, з кінці 2015 року припинили 

функціонувати обліки на місцевому рівні і 

залишилися на центральному та обласному рівнях. 
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Також п. 2.1.2 цієї інструкції визначено, що 

трасологічний облік складається з:  

- оперативно-пошукових колекцій слідів 

взуття, рукавичок, знарядь зламу, 

транспортних засобів і формується з об’єктів-

носіїв зі слідами, копій або зображень слідів 

взуття, рукавичок, знарядь зламу, 

транспортних засобів, вилучених під час 

огляду місця події, інших слідчих дій, 

оперативно-розшукових заходів; 

- інформаційно-довідкових колекцій зраз-

ків знарядь зламу, запірних та запірно-плом-

бувальних пристроїв (їх копій, зображень або 

відомостей про них), а також відомостей про 

взуття, транспортні засоби та формується із 

зразків знарядь зламу, запірних та запірно-

пломбувальних пристроїв, частин транспорт-

них засобів (шини, фарне скло тощо), виробів 

масового виробництва (або зображень та 

відомостей про них). 

Беручи до уваги п. 1.6.2. даної інструкції 

необхідно зазначити, що інформаційно-довід-

кові колекції призначені для використання 

об'єктів, уміщених до них, під час проведення 

експертних досліджень, створення науково-

дослідних та дослідно-конструкторських роз-

робок, оновлення методичної та нормативної 

бази судової експертизи, підготовки орієнтов-

ної інформації, узагальнення відомостей про 

причини й умови вчинення злочинів та інших 

правопорушень з метою запобігання їм» [8].  

Доцільно зауважити, що на даний час 

оперативно-пошукові колекції відіграють 

значну роль у розкритті і розслідуванні 

кримінальних та інших правопорушень. 

Особливу увагу необхідно звернути на 

властивості об’єкта (ів) та тривалість 

ідентифікаційного періоду за видами 

криміналістичного обліку та способу роботи з ними.  

Відомо, що з часом під впливом різних 

факторів (природних, навмисних та 

випадкових) об’єкт так чи інакше поступово 

змінюється і досягає того рівня, що він у 

криміналістичному сенсі втрачає свої 

ідентифікаційні ознаки (з’являються інші 

ознаки) і не може бути використаний для 

індивідуальної ідентифікації за раніше 

загальними слідами. Це вказує на те, що об’єкт 

може належати до категорії ідентифікованих 

лише за відображеннями того періоду коли 

його ознаки були придатними для 

ототожнення. Цей період існування об’єкта в 

криміналістиці одержав назву 

ідентифікаційного періоду.  

Об’єктами ідентифікації є предмети, які ма-

ють відносно сталу зовнішню форму і набір оз-

нак. Властивості й ознаки цих об’єктів відобра-

жаючись у навколишньому середовищі, дозво-

ляють на підставі таких відображень ідентифі-

кувати названі об’єкти. Таким чином, саме зов-

нішня форма об’єкта (загальна конфігурація) та 

безліч дрібних ознак, дає можливість виділяти 

об’єкт з інших і встановлювати його тотожність.  

Слід врахувати той факт, що обєкти-носії, які 

несуть в собі інформацію  трасологічного поход-

ження (взуття, знаряддя зламу, рукавички, шини 

колес транспортних засобів), в процесі їх 

експлуатації швидко змінюють набір ознак своєї 

сталої зовнішності, тобто змінюються розміри 

та форму елементів, що відображає рельєфний 

малюнок їх поверхні при слідоутворенні.  

Зважаючи на даний факт, можливо з впевне-

ністю сказати, що в даному випадку відповідні 

обєкти-носії мають незначний проміжок часу 

при якому будуть зберігатися дрібні (ідентифі-

каційні) ознаки за якими можливо виділити 

конкретний об’єкт між іншими схожими за 

загальними ознаками. Цей факт вказує нам на 

недоцільність тривалого зберігання слідів трасо-

логічного походження (взуття, рукавичок, зна-

рядь зламу, транспортних засобів) у оператив-

но-пошукових колекціях, так як експерти в 

більшості випадків будуть отримувати 

негативний результат при проведенні перевірок, 

витрачаючи на це досить багато часу.  

Отже, слід з впевненістю зауважити, що 

враховуючи ідентифікаційний період потрібно 

змінити термін збереження зображень об’єктів 

в оперативно-пошукових колекціях і зберігати 

їх на обліку більше 2 років (на даний час 

по закінченню строків давності притягнення до 

кримінальної відповідальності за вчинення 

злочинів) без урахування інших підстав, що 

зазначені у даній інструкції. Цей крок на шляху 

вдосконалення ведення трасологічного обліку 

значно покращить ефективність використання 

оперативно-пошукових колекцій та скоротить 

час пошуку інформації.  

Останнім часом виникла необхідність 

внесення змін в систему органів внутрішніх 

справ в одержанні необхідної інформації. Це 

можливо зробити шляхом створення і розробки 

нових видів обліків та реєстрації об’єктів 

за ознаками при умові зміни підходу до їх 
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формування та функціонування на базі Єдиної 

мережі й головне єдино-підпорядкованого центру.  

Сьогодні різного роду виявлену, закріплену 

криміналістично-значиму інформацію фіксують, 

накопичують, обробляють, систематизують і 

зберігають у спеціально створених 

інформаційно-пошукових системах правоохоронних 

органів, які називають криміналістичними 

обліками [9, с. 298]. Вони повинні слугувати 

аналізу цієї уніфікованої маси даних. 

Сукупність зібраної інформації в ході вияв-

лення, фіксації та криміналістичного дослід-

ження дає змогу оцінити і використати її у вирі-

шенні конкретних завдань на початковому 

етапі проведення досудового розслідування і є 

достатньою передумовою щодо інформаційно-

го забезпечення подальшого розслідування.  

Для отримання необхідної інформації існу-

ють різні криміналістичні обліки призначені 

для одержання даних про особу, причетності її 

до розслідуваного злочину, факту вчинення 

однією і тією самою особою декількох злочинів 

чи використання при цьому того ж самого зна-

ряддя тощо [10, с.355]. За допомогою криміна-

лістичних обліків можна одержати також дані, 

що дозволяють визначити напрямок пошуку, 

висунути слідчі версії, одержати пошукову 

інформацію про предмети, що знаходилися у 

злочинця, або були використані ним під час 

здійснення злочину, про викрадені об’єкти та 

інше. Будучи джерелом швидкого одержання 

тих чи інших даних, обліки сприяють підви-

щенню рівня інформаційного забезпечення 

проведення експертних досліджень, їхньої 

достовірності й обґрунтованості [11, с. 10]. Для 

кожного виду об’єктів використовують 

спеціальні класифікаційні системи ознак. 

Необхідно звернути увагу на той факт, що в 

даний час працівниками Експертної служби 

України використовуються наступні форми 

ведення криміналістичних обліків: картотеки; 

альбоми, журнали; відеотеки; фототеки; 

комп’ютерна техніка; слідотеки (залежно від 

характеру об’єктів, способу реєстрації, обсягу 

зібраної інформації та її обробки).  

На відміну від обліків інформаційних 

підрозділів об’єктами обліку тут є натурні 

предмети – сліди або речові докази. 

У залежності від розв’язуваних задач 

криміналістичні обліки мають пошукове чи 

довідкове призначення. 

Криміналістичні обліки довідкового призна-

чення формуються на основі натурних об’єктів 

окремих видів виробів (фарні розсіювачі, 

гільзи, кулі тощо), включають різноманітні 

каталоги (наприклад, малюнки підошв низу 

взуття, протекторів шин та ін.), технічну 

документацію на окремі види виробів, 

що використовуються у проведенні експертиз і 

досліджень як стандартні зразки [8]. 

Криміналістичні обліки пошукового 

призначення включають об’єкти (натурні чи їх 

копії), що безпосередньо зв’язані зі вчиненими 

злочинами і вилучені при оглядах місць чи 

подій при проведенні інших слідчих дій. 

Цей вид обліків використовується для: 

- порівняння об’єктів обліку з метою їх 

ідентифікації і встановлення єдиного джерела 

походження; 

- порівняння з цими об’єктами 

експериментальних зразків з метою 

встановлення причетності до вчинення 

злочинів підозрюваних осіб і вилучених речей. 

Слід звернути увагу на той факт, що останнім 

часом спостерігається тенденція росту дослід-

ження експертами слідів трасологічного поход-

ження (взуття, фактури матеріалу, зламу, транс-

портних засобі), тому слід вважати, що саме вони 

є одним з потенційних резервів для підвищення 

рівня розкриття злочинів. З використанням тра-

сологічного обліку відповідної категорії можна 

встановити факт залишення слідів тим самим 

предметом (об’єктом) при вчиненні декількох 

злочинів та ідентифікувати окремий предмет, що 

належить конкретній особі, за слідами, що 

вилучені під час оглядів місця події. 

Для того, щоб провести дані дослідження 

експертам потрібно мати доступ до значних за 

об’ємом колекцій зразків взуття, рукавичок, 

інструментів та шин транспортних засобів 

різних типів, брендів і виробників (бази даних). 

Збираючи зразки відповідних об’єктів для 

створення баз даних трасологічні лабораторії 

зазвичай співпрацюють з дистриб’юторами, 

виробниками та поставщиками вітчизняного та 

закордонного ринків. 

Але слід зауважити той факт, що 

незважаючи на значні зусилля вітчізняних 

експертів-трасологів бази даних Експертної 

служби України залишаються не достатньо 

укомплектовані. Значний вплив на дане 

становище укомплектування вітчизняних баз 

даних Експертної служби має величезна 



Альманах науки 

 
54 

кількість зразків предметів (об’єктів) 

відповідних категорій.  

Необхідно звернути увагу на результати 

досліджень спеціалістів трасологічних 

лабораторій інших держав, які є дуже 

корисними для наших фахівців, так як 

більшість взуття, рукавичок, інструментів та 

шин транспортних засобів у більшості випадків 

імпортується на наш ринок з інших держав. 

Слід зауважити той факт, що здійснення 

перевірок слідів трасологічного походження за 

оперативно-пошуковими колекціями здійсню-

ється працівниками Експертної служби України 

шляхом порівняння реєстраційних карток вручну 

із-за відсутності відповідних автоматизованих 

систем в даному напрямку, таких як, наприклад, 

автоматична ідентифікаційна дактилоскопічна 

система (АДІС), що повноцінно функціонує для 

встановлення співпадання слідів рук, яка аналізує 

ознаки в закодованих слідах, перевіряє їх по 

десятках тисяч відбитків, внесених до масиву, та 

видає список найбільш схожих відбитків, які 

потім перевіряються оператором власноруч. 

Тенденція до використання комп’ютерних 

технологій прослідковується в усіх напрямах 

роботи з інформацією незалежно від її первіс-

ного фізичного стану, у тому числі текстовою 

та графічною. «Сьогодні практично немає виду 

людської діяльності, де б у тій чи іншій формі 

не використовували обчислювальну техніку 

(комп’ютери)», – обґрунтовано стверджують 

М.С. Польовий і В.В. Крилов [12, с. 11].  

У діяльності експерта з дослідження речових 

доказів, як і в будь-якій іншій діяльності, 

використання комп’ютерних технологій є 

необхідною умовою ефективної роботи.  

Як справедливо зазначає Л.Г. Еджубов, 

«…можливості самої комп’ютерної техніки 

перевершили всі очікування судових експертів. 

Саме від ЕОМ експертиза одержала більше ніж 

очікувалося. Чималу роль тут зіграли 

математична логіка і математичні засоби 

програмування» [13, с. 331]. 

Слід зазначити, що в науковій літературі 

замість термінів «автоматизація», «математиза-

ція» дедалі частіше застосовують термін 

«комп’ютеризація». В.С. Готот та інші відомі 

вчені в галузі методології наукового пізнання 

зазначають: «Комп’ютеризація сучасної науки 

так само, як і виробництво, і сфера управління 

детермінована (разом із соціальними чинника-

ми) внутрішньою логікою розвитку процесу 

математизації, і є одним із його нових специ-

фічних різновидів Інтегрованому процесу мате-

матизації притаманна ще одна тенденція роз-

витку сучасної науки – прогресивно насичена 

науковими дослідженнями, різноманітними 

технічними засобами» [14, с. 97]. 

Проблема автоматизації на базі сучасних 

інформаційних технологій актуальна, завдяки 

низької результативності використання у 

розкритті та розслідуванні злочинів традиційних 

видів криміналістичних обліків, звертаючи увагу 

на психологічних консерватизм й недооцінку їх 

можливостей, можна дійти до висновку про 

необхідність включення в систему таких обліків 

максимально можливої інформації [15, с.98-100]. 

Існують такі способи реєстрації об’єктів 

обліку: описовий (письмова фіксація даних); 

дактилоскопічний (відбитки папілярних візе-

рунків пальців рук у живих осіб та невпізнаних 

трупів); фото- й відеографічний; колекційний 

(збирання й зберігання об’єктів у натуральному 

вигляді); графічний (фіксація ознак об’єкта за 

допомогою замальовки); змішаний (викорис-

тання зазначених вище способів фіксації в різній 

комбінації) [16, с.210]. На відміну від обліків 

інформаційних підрозділів об’єктами обліку тут 

є натурні предмети – сліди або речові докази. 

Слід звернути увагу на досвід зарубіжних 

держав, які використовують в своїй практиці 

різні програми та бази. Відтак постала потреба 

досліджень баз даних слідів підошв взуття, 

рукавичок, шин транспортних засобів, 

інструментів і інше, які функціонують 

в сусідніх державах.  

Трасологічні лабораторії сусідніх держав 

користуються як розширеними базами даних 

підошв взуття, розробленими спеціальними 

зовнішніми компаніями так і набагато 

скромнішими, розробленими для власного 

використання експертами даної лабораторії. 

Прикладом можна навести деякі трасологічні 

бази даних, такі як SICAR 6 (розроблена 

компанією Foster & Freeman), чеська Trasis і 

MRT (Малопольський трасологічний реєстр), 

які на даний час використовуються у Польщі та 

інших держав світу [17]. 

В даних програмах зібрано набір десятків 

тисяч зразків підошв взуття, які компанії 

щорічно розширюють шляхом поповнення 

новими. Програма SICAR 6 дає користувачу 

можливість додавати зразки підошв взуття 

самостійно. Також, дана програма має добре 
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розвинену систему, за допомогою якої можна 

шукати дані, оскільки кожний доданий новий 

слід є кодований. Принцип роботи полягає в 

тому, що слід поділено на зони, а оператор який 

вводить слід, описує кожну зону, 

використовуючи геометричні фігури у вигляді 

прямих і хвилястих ліній, зигзагів, кіл, 

прямокутників, трикутників і багатокутників.  

Дещо інше рішення пропонують 

нідерландські криміналісти поліції, які створили 

базу даних не лише підошв взуття, але й 

різноманітних криміналістичних слідів [18]. 

Зрозуміло, що без використання комп’ютер-

ної техніки взагалі неможлива реалізація ідеї 

ідентифікаційної процедури. Процеси комп’ю-

теризації базуються на наукових знаннях у 

галузі інформатики і є одним із перспективних 

напрямків подальшого розвитку ведення та 

використання криміналістичних обліків, а 

також теорії і практики судової експертизи. 

Процес автоматизації трасологічних обліків – 

це один з перспективних напрямків вдосконален-

ня криміналістичних обліків, результатом якого 

буде покращено ефективність їх функціонування. 

Хотілося б звернути увагу на розробку 

фахівцями Чеської республіки лабораторією 

Іменджін с.р.о (Laboratory s.r.o), які розробили 

систему TrasoScanTM та пристрій ToolScan. 

TrasoScanTM – універсальна система для дос-

лідження відбитків взуття, пальців, документів та 

інших пласких поверхонь. Підошви взуття та 

об’єкти висотою до 22 см, також можуть бути 

проскановані за допомогою спеціальної оптики. 

Об’єкти можуть бути відображені на екрані в ре-

жимі реального часу. Більші об’єкти можуть бути 

проскановані з дозволом 1000 точок на дюйм. 

Інтегрований вакуумний стіл призначено для 

закріплення желатинових фіксаторів, фіксаторів 

пилу та паперу, для зменшення викривлення по-

верхні та відбитків. Система повністю контролю-

ється комп’ютерним пристроєм за допомогою 

спеціального програмного забезпечення для 

криміналістичного аналізу пристрої, яка входить 

до комплектації даної системи. Дана система дає 

змогу порівнювати декілька об’єктів [19].  

ToolScan – пристрій, який має наступні особ-

ливості: повна відтворюваність поверхні об’єк-

тів ПК контролю, механізованим елементам, 

світлодіодній підсвітці і застосуванню відеока-

мери на основі пристрою з зарядовим зв’язком; 

3D сканування вм’ятин, інструменту і інших 

об’єктів з можливостями візуалізації їхніх по-

верхонь в 2D і 3D режимах; збільшена глибина 

фокусу, завдяки чому забезпечуються глибоко-

фокусні зображення, з чіткістю у межах зору; 

інтеграція в одній системі: приладу для отри-

мання результату, його збереження та швидкої 

підготовки звіту. Даний пристрій повністю кон-

тролюється комп’ютерним пристроєм за допо-

могою спеціального програмного забезпечення [20]. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, в 

умовах сьогодення, при вирішенні питання сто-

совно шляхів вдосконалення ефективності 

функціонування трасологічного обліку потріб-

но: по-перше – переглянути правову основу 

функціонування (формування, ведення та вико-

ристання) Інструкції з організації функціону-

вання криміналістичних обліків експертної 

служби МВС України, врахувавши рівні функ-

ціонування та ідентифікаційний період об’єк-

тів-носіїв, застосувавши збереження зображень 

об’єктів в оперативно-пошукових колекціях 

терміном не більше 2 років (на даний час по за-

кінченню строків давності притягнення до кри-

мінальної відповідальності за вчинення злочи-

нів) без урахування інших підстав, що зазначені 

у даній інструкції; по-друге – враховуючи су-

часну тенденцію розвитку комп’ютерних тех-

нологій, створити та впровадити в роботу 

правоохоронних органів України розширену 

єдину систему транснаціональної бази даних 

предметів (об’єктів) та їх слідів відповідних 

категорій та перевести роботу трасологічних 

обліків на автоматизований рівень шляхом 

створення та впровадження автоматичної 

ідентифікаційної трасологічної системи 

(АДТС); по-третє – створити та запровадити в 

роботу колекції в електронному вигляді на базі 

програмних продуктів із застосуваннях новіт-

нього обладнання; по-четверте – впровадити 

формування допоміжних інформаційно-довід-

кових колекцій у вигляді натурних зразків 

(їх копій/зображень), із зазначенням їх форм, 

розмірних характеристик, виробників по відпо-

відних категоріях; по-п’яте – провести аналіз 

та вдосконалити існуючі інформаційно-довід-

никові колекції шляхом поповнення їх новими 

зразками. Все це дасть змогу значно підвищити 

ефективність використання оперативно-пошу-

кових колекцій, скоротить час на пошук інфор-

мації, що значно полегшить роботу експертів 

під час проведення трасологічних досліджень 

та активізує міжнародне співробітництво у 

боротьбі зі злочинністю з іншими державами.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИВАНИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ ТРАСОЛОГИЧЕСКОГО 

УЧЕТА ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ  

В данной статье рассмотрена правовая основа функционирования трассологического учета Экспертной службы 

Министерства внутренних дел (дальше МВД) Украины и пути совершенствования их работы. Во время досудебного 

расследования первоочередное значение имеет информация о лицах, которые сделали или могли совершить 

преступления, или причастные к ним, о нераскрытых преступлениях, о происхождении и принадлежности 

обнаруженных вещественных доказательств, включая разные виды следов. Возникла необходимость для быстрого 

получения таких данных, а они в первую очередь зависят от эффективного использования систем учета разных 

объектов, который находится в сфере правоохранительных органов, которые являются залогом успешной борьбы с 

преступностью. В условиях стремительного развития информационных технологий с ростом потребностей и 

заданий современности, возникают основания для улучшения использования трассологического учета путем 

автоматизации с применением новейших разработок, что будет служить для успешного раскрытия, 

предупреждения и последующего расследования преступлений. 

Ключевые слова: Трассологический учет, следы, обувь, взлом, шины транспортных средств, перчатки. 

 

Оpаnаsеnко O. 

FEATURES OF THE OPERATION AND WAYS OF IMPROVEMENT OF THE MANAGEMENT OF TRASOLOGICAL 

ACCOUNT OF THE EXPERT SERVICE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE 

Legal framework of functioning of trassologicheskogo account of Expert service of Ministry of internal affairs (farther than 

MVD) of Ukraine and way of perfection of their work is considered in this article. During pre-trial investigation information 

has a primary value about persons which did or could commit crime, or participating to them, about the unexposed crimes, 

about an origin and belonging of found out material proofs, including the different types of tracks. There was a necessity for 

the rapid receipt of such information, and they above all things depend on the effective use of the systems of account of different 

objects, which is in the field of law enforcement authorities which are the mortgage of successful fight against criminality. In 

the conditions of swift development of information technologies with growth of necessities and tasks contemporaneity, arise up 

foundation for the improvement of the use of trassologicheskogo account by automation with the use of the newest developments, 

that will serve for the successful opening, warning and subsequent investigation of crimes. 

Keywords: Trassologicheskiy account, tracks, shoe, breaking, tires of transport vehicles, gloves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


