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останніх набувають криміналістичні знання. Деякі особи вважають, що знання 

відповідної дисципліни не завжди є актуальної для майбутніх працівників 

правоохоронних органів, але ця думка є помилковою та потребує до себе з 

нашого боку уваги. 

Варто наголосити, що вивчення вищевказаної науки не тільки надає 

відповідні теоретичні знання, а безпосередньо дає змогу формувати окремі види 

навичокта аналітичного мислення, дозволяє цілком розвинути вміння 

спостереження, що є вкрай необхідними для роботи в правоохоронній структурі. 

Також їх опанування і здатність використовувати на практиці, дозволяє 

підвищити саме професіоналізм фахівців, які обрали справою свого життя - 

роботу у правоохоронних органах.[1] 

Криміналістика невід’ємно пов’язана з розслідуванням будь-яких видів 

кримінальних правопорушень, що передбачає збирання відповідних відомостей 

необхідних для встановлення обставин кримінального провадження. Завдяки 

багатьом методам, які нам надає криміналістика, ми можемо зробити оцінку 

місця події, правильно зафіксувати всі необхідні нам докази, а саме важливе, на 

нашу думку, це вивчення більш важливих відомостей, що викривають особу 

злочинця (його особливості, психічний та психологічний стан та інше) [2]. 

Щодо проблем, які на сьогодні виникають у практичній складовій органів 

правопорядку, зазначимо те, що зараз злочинність набрала вже більш сучасних 

обертів і з’явилося багато правопорушень що характеризуються технічністю та 

інформаційністю, які можуть здійснюватися саме в мережі Інтернет, тому 

доцільним було би саме вдосконалити застосування окремих методів та засобів 

щодо боротьби, протидії злочинності в даній сфері. Правопорушники досить 

часто використовують та застосовують різновиди сучасних телекомунікаційних 

засобів, комп’ютерну техніку тощо. Це потребує постійної уваги з боку 

науковців в пошуку, на підставі вивчення проблем практики, шляхів вирішення 
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існуючих труднощів розслідування. Не меншої уваги до себе потребує й таке 

невід'ємне явище, що супроводжує більшість розслідувань, як протидія, яка  

останнім часом набула особливого значення та актуальності [3].. 

Визначені нами обставини дають можливість думати про те, щоб здійснити 

подальше удосконалення забезпечення криміналістичною технікою та 

рекомендаціями щодо покращення діяльності правоохоронців у сучасних умовах 

боротьби з протиправними проявами.  

Таким чином, можна зробити висновок, що роль та значення 

криміналістики є не менш важливими ніж всі інші серед інших наук, адже 

завдяки цим відповідних знанням, вдосконаленням вмінь поліпшується та 

зростає ефективність діяльності фахівців правоохоронних органів, а також стає 

більш легким розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого 

кримінального правопорушення та оцінка дій кожного його учасника..  

Постійного вдосконалення та впровадження в практичну діяльність 

сучасних потребують досягнень науки та техніки, аналіз способів вчинення 

кримінальних правопорушень, належної оцінки та прийняття заходів з подолання 

протидії досудовому розслідуванню. 
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