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ТЕМА № 1 „ Загальні положення спеціальної техніки ” 

(2 години) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

Вступ 

1. Поняття спеціальної техніки. 

2. Правові основи застосування спеціальної техніки 

в діяльності органів національної поліції України. 

Висновки 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 
1. Конституція України . - К., 1996; 

2. Закон України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів»:  від 23 грудня 1993 р. № 3781-XII (Із змінами, 

внесеними згідно із Законами № 312-XІV від 11.12.98, № 743-ІV від 15.05.2003, 

№ 1254-VІ від 14.04.2009 ) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 11. 

– Ст. 50. 

3. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 

1992 р. // ВВР України. - 1992. - № 22. - Ст. 303. 

4. Закон України “Про Службу Безпеки України” // ВВР України. -1992. - № 

27. - Ст. 382 (зі змін. та допов. станом на 06.02.03). 

5. Закон України “Про Державну прикордонну службу” // ВВР України. - 

2003. - № 27. - Ст. 209. 

6. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з 

організованою злочинністю” // ВВР України. - 1993. - № 35. - Ст. 358 (зі змін. та 

допов. станом на 07.03.02). 

7. Закон України “Про державну охорону органів державної влади України 

та посадових осіб” від 4 березня 1998 р. № 160/98-ВР. 

8. Закон України “Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах 

України” від 7 березня 2002 р. № 3099-ІІІ 

9. Закон «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 // Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379№ 580-VIII 

10. Закон «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

05.07.1994 року 

11. Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» від 22.06.2000 / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14 

12. Кримінальний кодекс України / [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 

13. Кримінально-процесуальний кодекс України/ [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17 

http://zakon.rada.gov.ua/go/580-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1835-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651а-17
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14.  Указ Президента України про заходи щодо дальшого зміцнення 

правопорядку, охорони прав і свобод громадян від 18 лютого 2002 р. 

№ 143/2002.  

15. Указ Президента України «Про впорядкування виготовлення, придбання 

та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку» від 

13.04.2001 №256 

16. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку Рада Міністрів УРСР; Постанова, Правила 

від 27.02.1991 № 49. 

17. Про затвердження Положення про порядок розроблення, виготовлення, 

реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з 

каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації постанова 

Кабінету Міністрів України від 27.11.2001 №1450 

18.  Інструкція про єдиний облік злочинів та Інструкція про порядок 

заповнення та подання документів первинного обліку злочинів, осіб, які їх 

вчинили, руху кримінальних справ. Затверджено: Наказ Генеральної 

прокуратури України від 26.03.2002р. № 20, Міністерства внутрішніх справ 

України від 26.03.2002р. № 84, Служби безпеки України від 26.03.2002р. № 293, 

Державної податкової адміністрації України від 26.03.2002р. № 126, 

Міністерства юстиції України від 26.03.2002р. № 18/5. 

19. Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та 

здійснення негласних слідчих (розшукових) дій (структурно-логічні схеми) : 

навч. посібник / І.Р. Шинкаренко, І.О. Шинкаренко, О.В. Кириченко. – 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ ; Ліра ЛТД, 2015. – 272 с. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

Розкрити поняття та правову основу застосування спеціальної техніки в 

правоохоронній діяльності, її значення, завдання предмету курсу, поділ 

спецтехніки в підрозділах НПУ за видами, організаційно-методичні та тактичні 

основи використання техніки в правоохоронних органах. 

 

ВСТУП 

У науковій літературі, присвяченій аналізу суті сучасної науково-

технічної революції, підкреслюється, що в XX ст. вже ряд розумово - логічних 

(запам'ятовування, відбір, підрахунок, переробка інформації) і контрольно-

керівних функцій виконується машинами. Сучасна техніка, завдяки таким 

наукам, як фізика, хімія, біологія, кібернетика, придбала ряд принципово нових 

кількісних і якісних характеристик, що не тільки повторюють або посилюють, 

але і значно переважають природні властивості і можливості людини 

(наприклад, електронно-обчислювальні машини, прилади бачення в темряві, 

техніка телебачення, радіозв'язку, охоронної сигналізації тощо). Усі ці та інші 

науково-технічні засоби дозволяють розширити можливості людини і більш 

ефективно та з найменшими затратами часу та сил здійснювати трудову 

діяльність.  

http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/go/49-91-%D0%BF
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Підвищення ефективності та якості виконання органами НПУ 

правоохоронної діяльності на підставі широкого та активного використання 

досягнень науково-технічного прогресу є найважливішим чинником виконання 

вимог президента, уряду та керівництва НПУ по боротьбі зі злочинністю. 

Успішне вирішення поставлених перед правоохоронними органами завдань 

багато в чому залежить від їх технічної озброєності та ефективного 

використання ними існуючих технічних засобів. 

Предметом вивчення курсу "Спеціальна техніка в правоохоронній 

діяльності" є системи та види технічних засобів, що передбачені для озброєння 

правоохоронних органів, організаційно-методичні, правові та тактико-технічні 

основи їх застосування, а також навички та прийоми практичного використання 

технічних засобів у боротьбі зі злочинністю та при охороні громадського 

порядку та безпеки підприємств. 
 

Дана лекція ознайомить вас з основами спеціальної та оперативної 

техніки, її поняттям, завданням та заходами.  

 

1. Поняття спеціальної техніки 
Як показує аналіз практики, у теперішній час впровадження технічних 

засобів у роботу правоохоронних органів має такі тенденції: 

1. Надходять у готовому вигляді і беруться на озброєння технічні 

засоби, які підходять правоохоронним органам за тактико-технічними 

характеристиками. 

Як приклад таких засобів, можна привести деякі види 

автомототранспорту, стандартну апаратуру провідного і радіозв'язку, оптико-

механічні прилади спостереження, вимірювальні прилади, фото- та 

відеотехніку, обчислювальну та іншу техніку. 

2. Технічні засоби, які придбані у готовому вигляді, конструктивно 

змінюються або доповнюються з метою пристосування їх до специфічних 

завдань та умов діяльності правоохоронних органів. Наприклад, 

автомотозасоби, які обладнані радіостанціями, засобами підсилення мови; 

засоби маскування та дистанційного управління до різних фото- та відеокамер; 

персональні ЕОМ, на базі яких створені автоматизовані робочі місця для 

співробітників оперативних і слідчих підрозділів НПУ. 

3. Розробка та виготовлення технічних засобів здійснюється 

спеціально для органів НПУ та інших правоохоронних органів з найбільш 

повним урахуванням специфічних завдань та умов роботи цих органів. 
Завдяки заходам, що вживаються керівництвом МВС та НПУ, арсенал 

спеціально виготовлених для органів внутрішніх справ технічних засобів 

значно розширився. До них у першу чергу відносяться засоби оперативного 

зв'язку, апаратура охоронної сигналізації, засоби регулювання дорожнього 

руху, засоби пошукової техніки, засоби захисту особового складу та ін. 

Разом із завданнями технічного озброєння правоохоронних органів 

новітніми видами техніки на перший план виступають проблеми розробки, на 

основі вимог законності та передового досвіду роботи підрозділів ОВС, питань 
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організації, методики і тактики застосування відповідних технічних 

засобів. 
Організаційно-методичні та тактичні основи використання техніки в 

правоохоронних органах включають: 

- заходи по забезпеченню матеріально-технічного постачання, збереження 

та постійної готовності до застосування технічних засобів: визначення 

табельної потреби та порядку постачання техніки, вирішення штатних питань, 

забезпечення експлуатації, ремонту та списування техніки, морального та 

матеріального заохочення співробітників та ін.; 

- визначення обов'язків та прав керівників органів і служб різного рівня та 

інших працівників щодо організації застосування та безпосереднього 

використання техніки; 

- встановлення форм і методів участі інженерно-технічних працівників, 

експертів-криміналістів та інших спеціалістів у заходах, пов'язаних із 

застосуванням засобів спецтехніки; 

- типові варіанти організаційних форм і тактики застосування окремих 

видів техніки та особливо комплексного використання різних технічних 

засобів, які розроблені, виходячи з особливостей діяльності органів і служб 

різних рівнів, а також стосовно оперативної обстановки та проведення 

конкретних оперативно-службових заходів та слідчих дій; 

- пошук нових форм і методів застосування технічних засобів у поєднанні 

з існуючими силами, засобами та методами оперативно-службової діяльності; 

- вдосконалення існуючих та створення нових засобів спеціальної техніки, 

нормативних актів та рекомендацій щодо їхнього використання; 

- збирання, узагальнення та аналіз інформації про застосування технічних 

засобів у правоохоронній діяльності інших держав. 

Отже, спеціальна техніка - це сукупність технічних засобів, 

спеціальних пристроїв, речовин та відповідних технічних прийомів, що 

використовуються правоохоронними органами, суворо додержуючись 

законності, при здійсненні оперативно-службових заходів з метою 

запобігання та розкриття правопорушень та злочинів, охорони 

громадського порядку та забезпечення охорони окремих установ. 
До поняття спеціальної техніки включено, як ми бачимо, не лише технічні 

засоби та прилади, але й відповідні тактико-технічні прийоми, що також мають 

свою специфіку, наприклад, способи використання засобів активної оборони 

при охороні громадського порядку. 

Спеціальні технічні засоби можна класифікувати відповідно до слідчої, 

оперативно-розшукової та адміністративної діяльності органів внутрішніх 

справ. 

При розслідуванні злочинів засоби спеціальної техніки використовуються 

гласно для збирання і дослідження доказів. Методика та прийоми застосування 

цих засобів розробляються криміналістикою. Ці технічні засоби, прилади та 

прийоми охоплюються поняттям "криміналістична техніка". Застосування 
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криміналістичної техніки регулюється нормами кримінально-процесуального 

закону. 

В оперативно-розшуковій діяльності спеціальна техніка застосовується 

для попередження і розкриття злочинів та розшуку злочинців, причому 

використовується вона здебільшого негласно. Для цього визначено спеціальні 

технічні засоби, прилади та прийоми під загальним найменуванням 

"оперативна техніка". Застосування цієї техніки регламентується законами 

України "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", а також 

деякими підзаконними актами. 

В адміністративній діяльності органів внутрішніх справ техніка 

застосовується здебільшого у гласних формах. Технічні засоби, прилади та 

прийоми їхнього застосування розробляються або пристосовуються залежно від 

напрямку адміністративної діяльності органів внутрішніх справ і мети їхнього 

застосування. До спеціальних технічних засобів, що застосовуються в 

адміністративній діяльності органів внутрішніх справ, відносяться засоби 

організаційної техніки, спеціальні транспортні засоби, технічні засоби охорони, 

засоби регулювання дорожнього руху та ін. Застосування цієї техніки 

регулюється, як правило, нормами адміністративного права. 

Використання деяких технічних засобів носить універсальний характер - 

одні й ті ж технічні засоби можуть використовуватися в усіх основних 

напрямках діяльності органів внутрішніх справ. Це стосується, наприклад, 

засобів радіозв'язку, фото- та відеоапаратури, приладів звукозапису, пошукової 

техніки. Ця обставина має важливе практичне значення і повинна 

враховуватися при створенні нових зразків техніки, при організації технічного 

постачання правоохоронних органів, а також у процесі організації роботи щодо 

використання однакових видів техніки працівниками різних галузевих служб. 

Керівна діяльність підрозділів Національної поліції  України 

забезпечується технічними засобами управління. До них належать засоби 

зв'язку, підсилення мови, малої механізації праці, обчислювальної техніки і т. 

ін. 

Форма діяльності підрозділів Національної поліції  України може 

бути гласною або негласною. 
До гласних форм діяльності ОВС відносяться: профілактична, 

дознавальна, слідча, адміністративно-правова, охоронна. 

До негласної форми відноситься, в основному, оперативно-розшукова 

діяльність. 

Залежно від того, у якій формі застосовується спецтехніка - у гласній чи 

негласній, різного підходу вимагають питання організації та тактики, правового 

регулювання застосування тих чи інших засобів. 

Методи застосування спеціальної техніки дуже різноманітні. У цілому, 

вони являють собою сукупність прийомів, тактико-технічних операцій, що 

забезпечують швидке та повне досягнення поставленої мети у різних 

умовах проведення оперативно-службових заходів або слідчих 

(розшукових) дій. У процесі їхньої підготовки та здійснення, як правило, 
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враховуються всі тактико-технічні можливості й досвід позитивного 

використання того чи іншого засобу в аналогічних умовах. 

Технічні прийоми повинні бути відпрацьовані чітко, бо у супротивному 

випадку це може негативно вплинути на хід вирішення основного завдання. 

Тому рекомендується проведення попередніх експериментів, тренувань в 

умовах, схожих до тих, що очікуються на час проведення запланованих заходів. 

Наприклад, при застосуванні переносних радіостанцій для передачі умовних 

сигналів, засобів активної оборони та індивідуального захисту, фото- та 

відеозапису. Інколи доцільно заздалегідь детально відпрацювати методи 

комплексного застосування засобів спеціальної техніки шляхом проведення 

тактичних навчань та ігор з використанням методу моделювання конкретної 

обстановки. Зокрема, це може бути проведено при підготовці засідок та 

затриманні озброєних злочинців у нічний час, коли можна застосувати прилади 

бачення в темряві, радіостанції, засоби активної оборони та індивідуального 

захисту, прилади сигналізації та іншу спеціальну техніку. 

Окремі засоби спеціальної техніки, що відрізняються конструктивною 

складністю або особливостями їхньої експлуатації, доцільно використовувати 

після консультації зі спеціалістами експертно-криміналістичних підрозділів чи 

оперативно-технічного управління (ОТУ) або за безпосередньою їхньою 

участю. Це практикується стосовно застосування апаратури звуко- та 

відеозапису, пошукових приладів та ін. 

Таким чином, питання методики застосування спеціальної техніки тісно 

пов'язані з організаційними заходами, що повинні забезпечити найкращі умови 

використання техніки та отримання з її допомогою відповідних результатів. 

Аналіз та узагальнення практики підрозділів і служб правоохоронних 

органів та комерційних структур показують, що висока ефективність їхньої 

роботи досягається внаслідок застосування спеціальної техніки. Успішне 

виконання багатьох завдань, що вирішуються патрульно-постовою службою, 

ДАІ по лінії охорони громадського порядку, було б просто неможливим без 

широкого застосування засобів зв'язку, автотранспорту, підсилення мови та 

іншої техніки. 

Велике значення у боротьбі зі злочинністю мають засоби та методи 

оперативної і криміналістичної техніки. В першу чергу це відноситься до 

забезпечення високої якості проведення оглядів місць скоєння злочинів, 

одержання вихідних даних про особистість злочинця, виявлення речових 

доказів, розкриття злочинів за допомогою технічних засобів. 

Таким чином, до складу спеціальної техніки входять засоби радіо та 

провідного зв'язку, підсилення мови, спеціальні засоби та засоби сигналізації, 

звуко- та відеозаписуюча апаратура, пошукові прилади, засоби зорового вияву, 

спеціальні хімічні речовини, засоби оперативної фотозйомки та 

дактилоскопування. 

Конкретне призначення спецтехніки полягає в наступному: 

- у створенні умов, що полегшують запобіганню правопорушень чи 

злочинів. Так, застосування охоронної сигналізації дозволяє фіксувати 
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незаконне проникнення на об'єкти, що охороняються, та оперативно вжити 

заходів щодо затримання порушників, а використання оперативних обліків дає 

можливість визначити коло осіб, причетних до певних видів злочинів; 

- у полегшенні розкриття скоєних злочинів. 
Наприклад, використання пошукових приладів забезпечує високу якість 

проведення огляду місця скоєння злочину, сприяє виявленню речових доказів 

при проведенні обшуків; 

- у створенні можливостей одержання достовірних даних щодо осіб, 

причетних до підготовки чи скоєння протиправних діянь та злочинів. 
Практика свідчить про те, що за допомогою ряду оперативно-технічних 

засобів можна швидко та надійно отримати і зафіксувати відомості про 

конкретних осіб, які замислюють чи готують протиправні діяння чи злочини, 

а після цього вжити заходів щодо їхнього недопущення. Прикладами таких 

засобів може бути апаратура звуко- та відеозапису, прилади спостереження 

та ін.; 

- у перепиненні групових порушень громадського порядку та 

хуліганських проявів. 
Це може бути досягнуто застосуванням спецзасобів захисту особового 

складу та проведення спеціальних операцій; 

- у виявленні причин скоєння правопорушень та злочинів й умов, що 

сприяють їх вчиненню.  

Засоби обчислювальної техніки дозволяють швидко і повно аналізувати 

стан оперативної обстановки, обробляти дані про причини та умови, які 

сприяють скоєнню окремих видів злочинів. Результати аналізу, обробки 

відповідної інформації дають можливість виявляти та прогнозувати такі 

закономірності, тенденції, з урахуванням яких можна вжити найбільш 

доцільних та ефективних дій щодо профілактики тих чи інших правопорушень. 

 

 

Висновок з першого питання: 

Виходячи з ефективності використання спеціальних технічних засобів та 

їх великого значення в діяльності  правоохоронних підрозділів України вимагає 

від навчальних закладів забезпечити можливість одержання студентами та 

стійких знань, умінь та навичок практичного застосування засобів спецтехніки. 

Згідно з кваліфікаційними вимогами до керівного, оперативного та 

слідчого складу НПУ з техніко-криміналістичної підготовки, для кожної 

категорії працівників визначено, що вони повинні знати, вміти та про що мати 

певне поняття. 

Вивчення курсу «Спеціальна техніка в правоохоронній діяльності» 

передбачає одержання таких знань та вмінь студентами навчальних закладів 

МВС України. 

 

1.3 Правові основи застосування спеціальної техніки 

в діяльності органів НПУ. 
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Застосування технічних засобів визначається не тільки доцільністю і 

ефективністю заходу, в першу чергу, ця діяльність повинна бути оцінена з 

точки зору правомірності. Це означає, що в усіх без винятку випадках вона 

повинна суворо базуватися на нормах закону та підзаконних нормативних актах 

і ніякими оперативними, організаційними та іншими міркуваннями виправдана 

бути не може. 

Тому неприпустимо в діяльності ОВС будь-яке неправомірне, 

недосконале застосування засобів спеціальної техніки, спроможне причинити 

шкоду державним та особистим інтересам громадян, які охороняються 

Конституцією України (ст. ст. 3, 8, 17, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 55). 

Одним із головних питань професійно-технічної підготовки є вивчення та 

розуміння правових основ і вимог законності при застосуванні засобів 

спеціальної техніки в діяльності органів внутрішніх справ. Як відомо, це 

застосування може носити процесуальний, оперативний, організаційний чи 

профілактичний характер. Незалежно від напряму застосування та характеру 

використовуваних технічних засобів цей процес базується на нормах закону, ж і 

уся інша діяльність правоохоронних органів. Проте різноманітна сутність цих 

видів діяльності, специфіка використання її результатів визначають специфіку 

їх нормативного регулювання. 

Правова основа застосування засобів спеціальної техніки - це система 

правових норм, підзаконних нормативних актів та правил, які визначають 

допустимість або регламентують порядок і умови їх використання. 
Ці норми та правила класифікуються на дві групи: 

1) нормативні акти, що визначають загальні права та обов'язки щодо 

застосування технічних засобів; 

2) підзаконні нормативні акти, що регламентують застосування 

конкретних засобів спецтехніки. 

До першої групи нормативних актів відносяться норми закону, постанови 

державних органів, що встановлюють загальні принципи, цілі та завдання 

діяльності ОВС, зі змісту яких випливає допустимість використання технічних 

засобів, заходів та дій. Це: 

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.07.2015 р. Стаття 

40. Застосування технічних приладів та технічних засобів, що мають функції 

фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, 

згідно статті 42 для виконання своїх повноважень поліцейські можуть 

використовувати спеціальні засоби: 

1) гумові та пластикові кийки; 

2) електрошокові пристрої контактної та контактно-дистанційної дії; 

3) засоби обмеження рухомості (кайданки, сітки для зв’язування тощо); 

4) засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії; 

5) засоби примусової зупинки транспорту; 

6) спеціальні маркувальні та фарбувальні засоби; 

7) службові собаки та службові коні; 

8) пристрої, гранати та боєприпаси світлозвукової дії; 
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9) засоби акустичного та мікрохвильового впливу; 

10) пристрої, гранати, боєприпаси та малогабаритні підривні пристрої для 

руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень; 

11) пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи 

аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної 

дії; 

12) засоби, споряджені безпечними димоутворюючими препаратами; 

13) водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби. 

Повний перелік спеціальних засобів, а також правила їх застосування 

встановлені постановою Ради Міністрів УРСР № 49 від 27.02.91 р., якою 

затверджені «Правила застосування спеціальних засобів при охороні 

громадського порядку в Україні». 

Закон України " Про оперативно- розшукову дiяльнiсть " вiд 18.02.92. 

в ст. 8 говориться, що оперативним пiдроздiлам для виконання завдань ОРД "... 

надається право: знiмати iнформацiю з каналiв зв'язку, застосовувати iншi 

технiчнiзасоби одержання iнформацiї, здiйснювати вiзуальне спостереження в 

суспiльних мiсцях з застосуванням фото, кiно, вiдеозйомки, оптичних та 

радiоприладiв, iнших технiчних засобiв, створювати та застосовувати 

автоматизованi iнформацiйнi системи, застосовувати спецзасоби за пiдставами 

та в порядку, встановленому законами "Про мiлiцiю", "Про службу 

нацiональної безпеки" та iн. 
 

Кримінально - процесуальний кодекс України - КПК: 

передбачено застосування окремих видiв спецiальних технiчних засобiв при 

виконанні негласних слідчих(розшукових) дiй (вказiвки про застосування 

фотоз'йомки, кiнозйомки, звуко та вiдеозапiсу); 

Негласні слідчі (розшукові) дії, є різновидом слідчих (розшукових) дій, 

проте відомості про факт та методи їх проведення не підлягають 

розголошенню. Проводяться у випадках, якщо відомості про злочин та особу, 

яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб (ч.ч. 1, 2 ст. 246 КПК 

України ). 

Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості 

про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб 

(ч.ч. 1, 2 ст. 246 КПК України ). До них слід віднести: аудіо-, відеоконтроль 

особи (ст. 260); накладення арешту на кореспонденцію (ст. 261), огляд і виїмка 

кореспонденції (ст. 262), зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж (ст. 263), зняття інформації з електронних інформаційних систем 

(ст. 264), обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння 

особи (ст. 267), установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

(ст. 268), спостереження за особою, річчю або місцем (ст. 269), аудіо-, 

відеоконтроль місця (ст. 270), контроль за вчиненням злочину (ст. 271), 

виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності 

організованої групи чи злочинної організації (ст. 272), негласне отримання 

зразків, необхідних для порівняльного дослідження (ст. 274) , моніторинг 

банківських рахунків (ст.269-1) 
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До другої групи відносяться підзаконні нормативні акти, що видаються 

правоохоронними органами України у вигляді наказів, інструкцій, настанов. 

Підзаконні нормативні акти створюються з тією метою, щоб конкретизувати 

питання використання науково-технічних засобів у практиці боротьби зі 

злочинністю. В їх рамках якраз і зазначається, які конкретні науково-технічні 

засоби, а також технічні засоби допоміжного характеру треба застосовувати і в 

яких конкретних ситуаціях.  

Висновок з другого питання: 

Підзаконні нормативні акти створюються в повній відповідності з 

нормами закону, вони не можуть утримувати положень, які не випливають Із 

законів, а тим більш, суперечать їм. Докладніше конкретні підзаконні 

нормативні акти будуть розглянуті при вивченні відповідних засобів 

спеціальної техніки. 

 

Висновки з теми: 

Ефективно використовувати спеціальні технічні засоби здатні тільки ті 

співробітники, які добре їх знають і вміють застосовувати в усіх сферах 

діяльності правоохоронних органів. Кожний працівник повинен бути 

компетентним фахівцем в рішенні поставлених перед НПУ завдань за 

допомогою різноманітних засобів. 

  

 

Заключне слово. 

Використання всього комплексу спеціальної техніки має велике 

принципове та практичне значення для вирішення основних завдань, що стоять 

перед правоохоронними органами – профілактика, попередження, запобігання 

та розкриття правопорушень та злочинів. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ДАНОЇ ТЕМИ 

 

Під час лекції розглядаються лише питання, пов'язані з поняттям 

спеціальної техніки та її значенням у діяльності НПУ, правовими основами 

застосування засобів спеціальної техніки, матеріальною відповідальністю 

співробітників НПУ, що використовують у своїй діяльності ці засоби, 

використанням засобів спецтехніки загального призначення..  

При підготовці теми, студентам слід враховувати різнобічні наукові 

підходи до визначення, класифікації та розуміння деяких питань.  

Серед них слід виділити: три основні аспекти стосовно самої техніки та її 

використання: 

- науково-технічний (призначення, фізико-технічні принципи роботи 

приладів, їх основні можливості, правила експлуатації, перспективи розробки 

нової техніки та ін.); 

- юридичний (правові основи, особливості регламентації, питання 

дотримання законності при використанні даного виду технічних засобів та ін.); 

- організаційно-методичний і тактичний (основні напрямки, суб'єкти, 

форми і методи застосування, система обліку, контролю, звітності та ін.). 

Для вдалого засвоєння цієї теми, студентам (слухачам) рекомендується 

звернутись не лише до базового (обов’язкового) списку літератури, а й до 

інших наукових джерел, які можна знайти у бібліотеці університету або у 

книжковому фонді кафедри кримінально-правових дисциплін. 

Так, під час розгляду теми, слід, також, використовувати наукові праці як 

українських, так і зарубіжних вчених. 

Однак, опрацьовувати додаткову літературу слід з урахуванням 

національної доктрини, особливостей правової системи України. 

 


