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ІННОВАЦІЇ В ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ (АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ) 

Аналіз окремих наукових публікацій свідчить, що криміналістика, 
як наука, яка динамічно розвивається, на сучасному етапі активно залучає 
в сферу своїх інтересів різні інноваційні розробки. 

Виділяють три основні напрями інноваційного розвитку 
криміналістики: 

 використання принципово нових матеріалів, розробка та 
впровадження нових технологій і рішень; 

 впровадження різного роду інноваційних технологій у 
проведення слідчих дій; 

 активне впровадженням інформаційних технологій в 
діяльність правоохоронних органів [1, с. 120]. 

Важливим аспектом впровадження новітніх технологій у процес 
розслідування кримінальних правопорушень є їх використання під час 
проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, огляду місця події. 

До технічних засобів, які пропонується використовувати під час 
проведення цієї слідчої (розшукової) дії, належать: 

 системи глобального супутникового позиціювання (прилади 
JPS тощо), коли на відкритій місцевості немає надійних орієнтирів; 

 лазерні ЗD сканери з відповідним програмним 
забезпеченням. Зокрема, прилади DeltaSphere3D Laser Scanner або 
ScanStation фірми Leica, Imager фірми Z+F зі спеціально розробленим 
для оглядів місця події програмним забезпеченням [2, с. 164]; 

 програмний комплекс «GRAFIT», призначений для 
документування обставин дорожньо-транспортної події під час огляду 
місця ДТП [3, с. 295–297]; 

 комплект науково-технічних засобів «Польова 
мініфотолабораторія», для фіксації доказової інформації в «польових» 
умовах [4, с. 45]; 

 квадрокоптер, який надає можливість у реальному часі 
здійснювати візуальний контроль за проведення слідчої (розшукової) 
дії [5]; 

 смартфони [6, с. 303–304];  
 мобільні лазерні прилади діагностики слідів злочину типу 

OMNI PRINT [7]; 
 світлодіодні джерела експертного світла Crime-life 282S XL; 

лабораторний комплекс для виявлення прихованих слідів Crime-lite 
ML2; потужні вузькоспрямовані джерела експертного світла ВДС-
1Crime-lite 82L; набори джерел світла для криміналістичних 
досліджень Nova crime /Astra Crime/ TrAc Finder [8]. 
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Спеціальні знання – системно-структурна характеристика 
теоретичних знань та практичних навичок, вмінь в галузі певної науки, 
техніки, мистецтва і ремесла, придбаних шляхом спеціальної підготовки 
або професійного досвіду, які не є загальнодоступними і 
загальновідомими та застосовані в порядку, встановленому законом 
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