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# ����� �! ���"�*+A 
�*����� 
��� 
����*+��� ��#*+��
��. ��������� �+��� ��� ��#*+��
�� �!��6�	�+-

# ���A !� 
� ���, B� �� ��"��� 
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����*���# �
���� !���� 	 ����� "��+-#���� �����
� ��!����#. 
$. F. �����*�� !�!��6�	, B� 
�	�����
�+ �����
� ��!����# ��� ��!-

*������� !*�6��� ��*#��	, ������
��, � ����, B� ��� ��������� ��-
!����# �
������+ 
�
��*+�� ��"�!��6�� �� ���������� ���. $�������� 
��#*+��
�+ B��� ��!�����# !*�6��� !���� ��’#!��� �! ���"�����
�� 
�#*���# !��B���� �� !���
������ 
*���, ����*���#� ��A�� !�
�"� 
�������� ��!
*�������. ���� ���� !��
��� ��!����# ��� ��!
*������� 
!*�6��� 	 ��!���� ��#*+��
�+, #�� ������#������ !���*+��� !������ 
��
*���#; B��� �����,  #��� ��������+ ��!����# � !�!��6���� 
����, 
�� ��� 	 ��
��+ 
������6���, �����, B� 
����*�	�+
# �������*+��-
�����
��*+��� !������ �� ����*�	 �����
 !"�����# ����!�1.

��������� ��#*+��
��, ��’#!���� �! ��!�����#� !*�6���, ����*�	 
"����� ����#��: �� 
��� ��!���*+��� �
����� �� ������!������� !�-
����, ��’#!���� �! �*������#� ��!
*������# �� ���������#� 
������� �����
��*+��� ���. $�������� ��������� ��!
*������# 
!*�6��� ���� "��� �!��6��� #� ����� ������������� �����
 
����-

*��6��� ��!����#, B� �*�6�	  
�"� ��������#, ������6���#, !"���-
����#, ������"��, ���������# �� �����
����# ���������� ! ����� 

����*���# �"’	������ �
����2. $����6�
 �����
���� ��!���� 

1 Коновалова В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / В. Е. Ко-
новалова. – Харьков : Консум, 2000. – С. 6–7. 
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������� �����*���� � 
���� �����������, �*�"�*+�� ������������ ���-
��
� ��*�����+ �����"� ����!�
��
���� ������  #��
��� �����-
�������� ��������� �� �
���� A����
�� ��������# ����������, �
��*+-
�� �
���� �� !�
�**#  ��!
*�������, ��!������ � !���"������ !*�6���� 
��’#!��� ! ��A����, ������6���#� �� !"�������#� !��6���� �"
#�� 
���"������ ����������, �� �������, ��"����� ��
�� �� ��!��"*���#� 
�*��� ��!
*������#, 
�*�����#� �����
��*+��� �� ��A�� ���������, 
������!���	� 
+��� �����
� ��!
*������# �� ��.1 &����, �����
 ��!-
���� ����������, B� 	 �"’	������ !� 
�	� ��������, 
� � ���� 
�����	 �*# 
�	� ���*�!���� ����� !�
�*+, �
��*+�� �����	 6���*� 
������B� ����+ �
���*���6���� ���#���, ��’#!���� �! ��!�6����
��, 
������������
�� «
������» ����#�� ��A��� ������� 
�����*�!����2. 
'�����*��, 
���� ������� ��A������ 	 
������#, 
��+ #���� ��*#��	 
 ����, B�, !���!�6��6� "��+-#�� ��*�����# ! ��������� �"� �����6-
��� ����, �������*�
���� ����
�����	, ��������	 ����, ��
*���� 
6��� ��� ��"��	 �������*�
��6���� !�"��*���#3. J�A� 6��� 
��*#-
��+
# �� �����, B�, ��!��"*#�6� 
�� ������� � !�
�"�, �������*�
-
���� �� ������6�� �����
���	 ��*�����# ��!��� ����, � ���6� 
���
��
��	 �� �*# ��*�� ��!
*������# !*�6���. �������� ��"��� ! 
�������*�
��6���� �"’	�����  ����� ������� �����	�+
# ! �����-
���#� 
������6��� ���, ���
���������� ���������� 6������� 
!*�6���, ��*#�� � ������ ��!����#  ������ �����
��*+��� ��#*+��
�� 

*��6���. &�� �+��� ���� 
�����*+��� ����, �
��*+�� ��� ���
��
�-
��� �� !����+ �������*�
����, ���*�����  �
��� �� ������������, 
A����� �����
�����+
#  
*��6�� ��������, ��"�� 
����+ �������-
*�
��6����4. '� ��A� �����, "�*+A ����*+��� ���	�+
# ����� ��6�� 
!���. K�!�����, �� ����� "�!���*#����� 
���������, B� ������"-
*���#, ����
��������# !���!�6���� ��*����+ �������*�
��6��� 
������ !���*� �����*��, �
�"*�� ��*� ����+
# ��� ��#�� ��*����-
�# �������*�
��6��� �������, �*�, 
� � ����, � "�*+A�
�� ������ 

1 Шепітько В. Ю. Інформаційні технології в криміналістиці та слідчій діяльності 
/ В. Ю. Шепітько // Вибрані твори. – Х. : Вид. агенція «Апостіль», 2010. – С. 106.

2 Готт В. С. Категории современной науки (становление и развитие) / В. С. Готт, 
Э. П. Семенюк, А. Д. Урсул. – М. : Мысль, 1984 – С. 32–33. 

3 Див.: Колмаков В. П. Введение в курс науки советской криминалистики / 
В. П. Колмаков. – Одесса : Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова, 1973 – С. 17; Матусов-
ский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний / Г. А. Матусовский. – Харь-
ков : Вища школа, 1976. – С. 16. 

4 Див. Комиссаров В. И. Криминалистическая тактика: история, современное со-
стояние и перспективы развития / В. И. Комиссаров. – М. : Юрлитинформ, 2009. – С. 11.



263

Технології в криміналістиці: поняття та особливості…                            О. Фунікова

�������*�
���� ��
��+ ��*� «�����
���	» �"� «!�
��
��	» !����# 
��A�� 
�����*+��� ����.

��!��6��� ��������� �"���*���+ A����� !�
��
����# ��� �’�������, 
�������, ������������� �� ��A�� ����������� �����*���� � ����-
!�
��
���� ��#*+��
��. F���, �����*���# �+��� ������� �����"�	 ��
*�-
�����# ! ����� �!��6���# 
�� ���*��� ����#�� ���� !�
��
����# � 
�������*�
��6��� �����. F
�"*��
�� ���#��# «�����*���#» 	 ��, B� 

���� ���� �����
����# ��A���	�+
# �� �!+���� 
��� ���"��6��� 
������
�� �� �6���# �����*���� #� 
���
������ ����� !� 
���� ��������, 
��������� �� ��. $ �����*���6���� 
��
� �����*���# (���. technologie < 
����. techne ��
�����, ���
�����
�+ + logos �����, 6���#) — 
������
�+ 
������ � �����
�, B� !�
��
����+
#  #���-��"��+ 
����, � ���"����� 
6���-��"��+, � ����� ������ ���
���# ����� ������1.

� ��*�
��
+��� ��6�� !��� �����*���# 	 ����� �! "�����!��6��� 
���#�+, #�� ���������!���+ 
���� ��#��# 6���-��"��+ � ���*��
�� ! 
�+��� ������. &�� �����*���	� ��!���	�+
#: 1) �������; 2) ���
 ��-

*�����
�� ������� ��������, ���"������ �*# ����������# ����-
���� �����  �������, � 
���� �����
, B� �������	 ���
���� ������-
��; 3) 
���� ��#*+��
�� *����� ��!�� �! 
������
�� !���+, B� �� !�"�!-
��6���+; 4) !���*+�� ���������
���� ��#*+��
��, ������ �*# ���� 6� 
��A��� 
������; 5) �
�"*��� ��� 
�������A���#, *�
���� ����-

����*+��� �� ��
�����
����*+��� ������2.

=����*���� !�!�6�� ��!�*#����+ � !’#!�� ! ���������� ��*�!!� 
���"����� �"� !�*����
�� �� 
��
�"� ��������# �"� �"��"�� ��-
��� �������*�, ��"�� ������ 	 ����������# ���#�+ ������� � �����-
*����. �� �������	��
# �! ���, B� �� ������� "�*+A ����*+�� ����-

��� "��+-#�� �������*+��-��6�� !�
�"� ��#*+��
��,  ��� 6�
 #� ���-
��*���# ��’#!��� ���A !� 
� �! ��������#� �� ��������
�� ���� 6� 
��A��� �����
�, B� ���*�� ��
#����� 
��� !� ��������� �
������� 
�������� !����#. =���� ������ �� ��
*��������� ���#��#  *�������-
�� ��	 ��!� «����*��
���», �������� �� #���� �����*���# ��!�*#��-
	�+
# #� �"���*��� 
����� !���+ �� ������
+��� ��������
�� 
��-

�"� ��
#�����# ��*��, ��
��*���� 
�
��*+
���. ������ ! ����� 
�������� �����*���#, ��"�� ��!���� � !�
��
����# ������� �"� 

1 Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов / Л. П. Крысин. – М. : Эксмо, 
2010. – С. 774.

2 Что такое технология? Значение и толкование слова texnologija, определение 
термина [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.onlinedics.ru /slovar/fi l/t/ 
texnologija.html.
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�
������!����� !���+ �� ������6��� !����+, 	 ������*+��� �����-
����
����� 
�6�
���� �������6���� ��!����1.

����*+�������� 	 ��, B� ����A���# �����*����  ��*�!� ���"��-
��� �������*+��� ��������� !�!�6�� ���!����+ �� ��������� !�����-
�# �� #��
��, �*� ����� �� �������+
# ���*���� �! ��A���, «��������-
�*+����» 
������ *��
+��� ��#*+��
��, ��’#!����� �! ��!
*������#�, 
��!�����#� �� !���"�����#� !*�6����� ��#*+��
��,  #��� ���"*��� 
����B���# ��������
�� 	 �� ���A �����*+���, � ����A���# 
��� 
�����*���� !�!��6���� �����
� ���!����+ �� ��������� ��
*���� � 
��"��� ��������� ������!��  ��*���.

'����� ��
*������#, ��’#!��� �! ���"*����� �����# ���#��# 
«�����*����» �� !�
��
����#� �
������ � �������*�
���� ������*�
# 
��
��+ ���*+�� �� ������*���, ! ����� ��
�����#� �� !���*+��� 
�����
� �*�"�*�!���� �� 
����*+��� ���������!���� 
�
��*+
��. � ���-
����*�
��6��� ����� �����
����# !�!��6����� ������� ����*�� 6�
 
"�*� ��’#!��� ���A !� 
� ! ��
������-�������*�
��6���� ��
*�����-
�#��2. =����� «��
������ �����*����» "�*� !����������� 6����� 
����, �� !�
��
���
# � ����*+��� !��6���#�: �) #� 
������
�+ 
����*, ������� �� !�
�"� ���"�*+A �������*+��� �� ��������� 
������!���� ���������# 
����� ��
�����! � �������� 
����-��
-
������� �
������; ") ���
 �����*���6��� 
���, �����
�, ������; 
) ��!��"*���# !���*+��� �� ������� ��*����+ B��� ����*+A��� ��-

����*���# ��!���� ����*, �������, !�
�"�, �����*���6��� 
���, 
�����
�, ������3. '� 
�6�
���� ����� ��!���� ��
������� �����*���� 
��’#!���� ! ����������#�  ��
������ �������� ������ ��������-

1 Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества / Дж. Гэлбрейт. – М. : 
Прогресс, 1979 –С. 67.

2 Див.: Винберг А. И. Криминалистическая експертиза в советском уголовном процес-
се / А. И. Винберг – М. : Госюриздат, – 1956. – С. 70–71; Колдин В. Я. Судебно-экспертные 
науки и технологии / В. Я. Колдин, О. А. Крестовников // Теория и практика судебной 
экспертизы. – М. : МЮ РФ, 2006. – № 1. – С. 12–19. Моїсєєв О. М. Експертні технології: 
теорія формування і практика застосування : монографія / О.М. Моїсєєв. – Х. : Вид. 
агенція «Апостіль», 2011. – 424 с; Репешко П. І. Технологічні системи методологічного 
забезпечення судово-експертної діяльності / П. І. Репешко, В. В. Гузенко // Криміналістика 
ХХІ століття : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р. – Х. : Право, 
2010. – С. 717 – 721; Сегай М. Я. Актуальные проблемы экспертной технологии в условиях 
НТР / М. Я. Сегай, В. К. Стринжа // Криминалистика и судебная экспертиза. – Вып. 29. – 
Киев, 1984. – С. 3–6; Щербаковский М. Г. Принципы создания судебно-экспертных 
технологий / М. Г. Щербаковский // Актуальні проблеми криміналістики : матеріали 
міжнар. наук.-прак. конф. (Харків, 25–26 верес. 2003 р.) – Х. : Одіссей, 2010. – С. 354–357. 

3 Сегай М. Я. Актуальные проблемы экспертной технологии в условиях НТР / 
М. Я. Сегай, В. К. Стринжа // Криминалистика и судебная экспертиза / Вып. 29. – Киев : 
Вища школа, 1984. – С. 3–6.
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�� �� ��"��������, !�
��
����#� ������������� �����, 
��#������ 
�� ��
����*���# ��#*+��
�� 
����-��
������� �
����, !� ������� 

������# ��� �� ��"��� ����
�� ��
����� � ����� ��*��������������� 
����������� �"� ��
��������� �6�
�� ��
�����  
������ !�
������. 
F���, F. �. ���
		 �!��6�	 ��
������ �����*���� #� 
�
���� ��"�-
6�� ��������, #�� 
�*�����+ �������*+�� ��� ! ������*+���� �����
-
����# 
����� ��
������ ��#��� ��
��
� (�������*+���, �����6��� 
�� �����
���, �������, ����*�����*+���, ���������-������) �*# 
!�"�!��6���# ��!�*+�������� ��������# 
����� ��
�����!1.

K����� 6���� !�
��
����# ����� �����*���� � �������*�
���� 
��’#!���+ �! ���������#� �����
� �*�������!���� �� �����������# 
� 
�� *����� ��#*+��
�� ! ��!
*������#, ��!�����# �� �����*������ 
!*�6���. L���+
# ��� ���"*��� ���������# ������������� �����-
*���� � �������*�
��6�� ��#*+��
�+2. =��, $. /. T����+�� �! �+��� ���-
��� !�!��6�	, B� ����B���# #��
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Funikova O. Technologies in criminalistics: the concept and characteristics of
The term «technology» and the place of this term in the process of investigation is 

reviewed, identi\ ed various approaches to the de\ nition of the concept term. Analyzed 
the ratio of the terms «forensic procedure» and «technology of investigations». The 
features of the use of technologies in criminalistics.

Keywords: technology, expert technologies, information technologies, 
technologies of investigation.
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