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Передмова
Тексти лекцій з дисципліни «Спеціальна техніка ОВС» складені відповідно до освітньопрофесійної програми підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.030401 – «Правознавство»,
програми варіативної навчальної дисципліни та робочої програми навчальної дисципліни.
Слухачі, вивчаючи дану дисципліну, та науково-педагогічні працівники, які викладають цю
дисципліну, повинні мати відповідну форму допуску до державної таємниці.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є технічні засоби, що перебувають на
оснащенні органів внутрішніх справ України, тактичні та правові основи їх використання.
Міждисциплінарні зв’язки: «Режим таємності», «Тактико-спеціальна підготовка»,
«Адміністративне право», «Цивільне право», «Кримінальний процес», «Криміналістика»,
«Кримінальне право», «Оперативно-розшукова діяльність», «Фізика», «Захист державних
секретів».
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Тема № 1. «Спеціальна техніка органів внутрішніх справ. Основні поняття»
Навчальні питання
1. Значення вивчення дисципліни «Спеціальна техніка ОВС» у сучасних умовах.
2. Правові основи застосування спеціальної техніки.
3. Основні поняття: спеціальна техніка, форми застосування спеціальної техніки.
4. Вимоги ефективного застосування спеціальної техніки.
5. Класифікація спеціальної техніки ОВС України.
6. Заклади, що займаються розробленням та впровадженням нової спеціальної техніки.
Література:
Основна:
1. Конституція України [Електронний ресурс]: закон України вiд 28 черв. 1996 р. № 254к/96ВР. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0.
2. Про Національну поліцію [Текст]: Закон України від 02.07.2015 // Відомості Верховної Ради
України. – 2015. – № 580-VIII.
3. Світличний В.А. Спеціальна техніка в ОВС (Загальна частина): навчальний посібник /
В.А. Світличний , Ю.М. Онищенко, О.М. Рвачов // Харк. нац. ун-т внутр. справ – Х.: ХНУВС,
2012. – 256 с., іл.
4. Артеменко П.П. Процесуальні аспекти оперативного документування технічними засобами
// Актуал. пробл. застосув. оперативної техніки: Матер. наук.-практ. семін. – К.: МВС України,
НАВСУ, 2004. – С. 11-17.
5. Артеменко П.П. Спеціальна техніка: Курс лекцій. – К.: НАВСУ, 2002. – 92 с.
6. Бойченко О.В., Навчальний посібник з курсу "Спеціальна техніка ОВС" (1 розділ спеціальна техніка загального призначення): Навч. посібник . ─ Сімф.: Доля, 2006 . ─ 104 с.
7. Вишня В.Б., Прокопов С.О. «Спеціальна техніка ОВС (Загальна частина)». –
Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2002. – 78 с.
8. Хараберюш І. Ф. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ. Загальна частина: навч.
посіб. / І. Ф. Хараберюш. – Донецьк: Донец. ін-т внутр. справ при Донец. держ. ун-ті, 2002. – 167 с.
Додаткова:
1. Методичні рекомендації для організації проведення занять із засобів зв’язку та спеціальної
техніки з рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України / Г. Г. Губарєв,
С. Л. Ємельянов, М. Ф. Логвиненко, В. В. Носов ; за ред. П. І. Орлова. – Х.: НУВС, 2003. – 86 с.
2. Про оперативно-розшукову діяльність [Електронний ресурс]: закон України вiд 1 лип. 2010
р. № 2397-VI. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2397-17.
3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю [Електронний
ресурс]: закон України вiд 30 черв. 1993 р. № 3341-XII. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3341-12.
4. Про затвердження Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського
порядку [Електронний ресурс]: постанова Ради Міністрів Української РСР від 27 лют. 1991 р.
№ 49. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=49-91-%EF.
5. Про оголошення постанови Ради Міністрів Української РСР «Про затвердження Правил
застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Українській РСР»: наказ
МВС України від 30 берез. 1991 р. № 118. – К., 1991. – 10 с.
1. Значення вивчення дисципліни «Спеціальна техніка ОВС» у сучасних умовах
Криміногенна ситуація характеризується активізацією противоправних дій, зміною форм і
методів вчинення злочинів: кримінальні елементи в результаті концентрації значних фінансових
коштів і виникнення доступного для них ринку спеціальної техніки активно використовують різні
технічні засоби на всіх етапах при підготовці та здійсненні злочинів. Відповідно зростає
актуальність використання технічних засобів у боротьбі зі злочинністю, зокрема з наступними
явищами:
1) Розповсюдження групової злочинності, що має пірамідальну ієрархічну структуру,
вузькоспеціалізовані підрозділи, високий рівень озброєності та конспірації;
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2) Зміна тактики злочинної діяльності. Організовані злочинні товариства перейшли від
«оборонної» тактики до «наступальної» стратегії в протистоянні органам внутрішніх справ, стали
на шлях планомірної розвідувальної та агентурної роботи проти підрозділів ОВС;
3) використання злочинними групами найновіших зразків шпигунської техніки для збирання,
оброблення та зберігання різного роду розвідувальної інформації, що використовується для
планування й підготовки злочинів;
4) вчинення у сфері економіки та в банківській діяльності злочинів із застосуванням
інформаційних технологій, що завдають значних матеріальних і фінансових збитків, важко
розкриваються та обґрунтовуються в судах;
5) втягування до злочинних груп висококваліфікованих інженерних і наукових спеціалістів,
які втратили роботу у вузах, науково-дослідних й проектно-конструкторських організаціях;
6) виникнення небезпеки масових протиправних дій в умовах соціально-економічних
перетворень та зміни суспільних орієнтирів і, як наслідок, зростання значущості застосування
спеціально-технічних засобів забезпечення громадського порядку.
Застосування спеціальної техніки в діяльності ОВС України визначається рядом чинників:
– використання спеціальної техніки суттєво розширює фізичні можливості людини, що, у
свою чергу, підвищує продуктивність службової та соціальної діяльності співробітників на всіх
ділянках функціонування ОВС;
– застосування спеціальної техніки в процесі удосконалення інформаційного забезпечення
діяльності ОВС, усієї інформаційної інфраструктури ОВС України зумовлює підвищення
оперативності прийняття управлінських рішень, оптимальну чисельність підрозділів ОВС;
– у процесі діяльності ОВС із запобігання злочинам, під час збирання первинних даних
застосування спеціальної техніки дає можливість уникати суб’єктивного чинника та суттєво
підвищує рівень об’єктивності таких даних;
– використання спеціальних технічних систем дозволяє суттєво підвищити надійність
окремих безперервних функцій діяльності ОВС (охоронні системи, різноманітні системи
сигналізації, системи відеоспостереження тощо);
– ефективна протидія сучасним злочинним угрупованням, нейтралізація їхньої діяльності та
запобігання їй, сьогодні неможливі без спеціальної техніки, що є наслідком високої технічної
оснащеності таких угруповань.
2. Правові основи застосування спеціальної техніки
Нормативно-правові документи у сфері застосування спеціальної техніки ОВС України
поділяються на наступні групи:
1) Конституція України;
2) закони України, що регламентують загальні принципи, цілі, завдання і правові умови
здійснення діяльності та дозвіл застосування технічних засобів у практиці ОВС. Зокрема це закони
України «Про національну поліцію» від 02.07.2015, «Про оперативно-розшукову діяльність» від
18.02.1992 (зі змінами і доповненнями, внесеними законами України від 7.07.1992 і 26.01.1993),
«Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30.06.1993,
Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України та ін.;
3) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення Верховного Суду
України;
4) відомчі нормативні акти – накази, розпорядження, рішення Колегії МВС України, що
регламентують конкретні аспекти використання спеціальної техніки в практичній діяльності ОВС.
3. Основні поняття: спеціальна техніка, форми застосування спеціальної техніки
Аналіз практики свідчить про наявність таких тенденцій при впровадженні технічних засобів у
роботу органів внутрішніх справ України:
1) технічні засоби, що за тактико-технічними характеристиками підходять для використання в
ОВС України, надходять у готовому вигляді та беруться на озброєння. Ці засоби не потребують
конструктивних змін та доповнень (деякі види автомототранспорту, стандартна апаратура
провідного і радіозв’язку, оптико-механічні прилади спостереження, вимірювальні прилади,
аналогова та цифрова фото- та відеотехніка, обчислювальна та інша техніка);
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2) Технічні засоби, що придбані у готовому вигляді, конструктивно змінюються або
доповнюються з метою пристосування їх до специфічних завдань та умов діяльності ОВС.
Наприклад, автомотозасоби, що 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
ОВС;
3) Технічні засоби розробляються та виготовляються спеціально для ОВС з найбільш повним
урахуванням специфічних завдань та умов роботи. Прикладом є засоби бронезахисту та активної
оборони, стрілецька зброя, засоби оперативного зв’язку, апаратура охоронної сигналізації, засоби
регулювання дорожнього руху, засоби пошукової техніки, засоби захисту особового складу та ін.
З огляду на вищезазначене пропонується наступне визначення терміна «спеціальна техніка
ОВС».
Спеціальна техніка ОВС – це комплекс технічних засобів, а також тактичних прийомів їх
використання, що застосовуються поліцією для боротьби зі злочинністю та для забезпечення всіх
напрямків практичної діяльності при безумовному дотриманні законності.
Форми застосування спеціальної техніки:
1) гласна – відкрита. У гласній формі спеціальна техніка застосовується у наступних галузевих
службах ОВС: профілактичній, дізнавальній, слідчій, адміністративно-правовій, охоронній,
державній автомобільній інспекції тощо. Під час розслідування злочинів або при інших діях
технічні засоби використовуються гласно, з метою збирання і дослідження доказів. Методика та
тактичні прийоми застосування спеціальної техніки гласно регулюються нормами кримінальнопроцесуального закону та адміністративного права;
2) негласна – законспірована: факти застосування фіксуються, як правило, у відповідних
документах, що зберігаються у справах оперативного обліку.
Тактичні прийоми негласного застосування спеціальної техніки в ОВС України регулюється
нормами Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» та відомчими наказами й
відповідними інструкціями. Залежно від функціонального призначення спеціальні технічні засоби
для негласного одержання інформації поділяють на кілька видів. Розрізняють наступні групи
спеціальних технічних засобів, що негласно застосовуються для:
1) прослуховування телефонних переговорів;
2) перехоплення й реєстрації інформації з технічних каналів зв’язку;
3) контролювання поштових повідомлень і відправлень;
4) дослідження предметів і документів;
5) одержання й реєстрації акустичної інформації (мікрофони, передавальні, приймальні
пристрої та пристрої ретрансляції, реєстрації та оброблення мовної інформації й інших звукових
сигналів тощо);
6) візуального спостереження й документування (оптичні прилади спостереження й
фотозйомки, телевізійні камери, передавальні, приймальні пристрої та пристрої ретрансляції та
реєстрації відеоінформації тощо);
7) проникнення й обстеження приміщень, транспортних засобів та інших об’єктів;
8) контролювання переміщення транспортних засобів та інших об’єктів;
9) ідентифікації особи;
10) одержання (зміни, знищення) інформації з технічних засобів її зберігання, оброблення й
передачі.
4. Вимоги ефективного застосування спеціальної техніки
Щоб застосування спеціальної техніки було ефективним, необхідно дотримуватися наступних
неофіційних вимог:
1) законність застосування спеціальної техніки. Використання техніки відповідає вимогам
Конституції України (ст. 31, 32), законів і підзаконних актів України;
2) етична допустимість застосування. Згідно зі ст. 194 КПК України, застосування
технічних засобів допускається за умови, коли вони не принижують гідності людей, не шкодять
здоров’ю осіб, що беруть участь у заході;
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3) цільовий характер застосування. Застосування спеціальної техніки повинно бути
спрямовано на захист прав і свобод громадян, інтересів держави від посягань з боку злочинців;
4) наявність фактичних причин для застосування. Рішення про застосування спеціальної
техніки можна прийняти лише за наявності достовірних даних – фактів підготовки чи вчинення
злочину;
5) обов’язкове документальне оформлення застосування технічних засобів. Застосування
технічних засобів обов’язково фіксується у необхідних документах на наступних етапах:
– оформлення прийнятого рішення про застосування технічних засобів;
– оформлення факту застосування технічних засобів;
– оформлення відомостей, матеріалів, отриманих у результаті застосування технічних
засобів;
– оформлення фактів використання відомостей;
6) конспіративність застосування технічних засобів, наприклад, при проведенні оперативнорозшукових заходів;
7) залучення громадськості до проведення дій з використанням технічних засобів, наприклад,
при проведенні слідчих дій.
5. Класифікація спеціальної техніки ОВС України
За видами діяльності спеціальна техніка поділяється на три класи:
1) адміністративно-управлінська техніка;
2) слідчо-криміналістична техніка;
3) оперативна техніка.
В адміністративно-управлінській діяльності спеціальна техніка застосовується гласно. До
техніки адміністративно-управлінської діяльності належать: засоби організаційної техніки,
спеціальні транспортні засоби, технічні засоби охорони, засоби регулювання дорожнього руху,
автоматики і телемеханіки, комп’ютерна та офісна техніка.
Слідчо-криміналістична техніка застосовується гласно та призначена для збирання і
дослідження доказів. Її використання регулюється нормами кримінально-процесуального закону.
Оперативна техніка використовується для запобігання злочинам та їх розкриття, а також
розшуку злочинців, застосовується переважно негласно.
Недоліком цієї класифікації є універсальний характер використання деяких технічних засобів.
Одні й ті ж технічні засоби можуть використовуватися на всіх основних напрямках діяльності
ОВС. Це стосується, наприклад, засобів радіозв’язку, фото- та відеоапаратури, приладів
звукозапису, пошукової техніки. Ця обставина має важливе практичне значення і враховується під
час створення нових зразків техніки, під час організації технічного оснащення ОВС, а також у
процесі організації роботи із застосуванням спеціальних технічних засобів працівниками різних
галузевих служб. Це уможливлює класифікацію спеціальної техніки за призначенням і сферою
застосування.
За призначенням і сферою застосування спеціальна техніка поділяється на вісім видів:
1) системи та засоби зв’язку ОВС:
– засоби проводового (дротяного) зв’язку;
– засоби радіозв’язку;
2) технічні засоби організаційної техніки ОВС:
– офісна техніка;
– техніка для ведення діловодства;
3) технічні засоби охорони і системи контролю доступу на об’єкти:
– охоронна сигналізація;
– пожежна сигналізація;
– тривожна сигналізація;
– засоби активного стримування правопорушників;
– засоби контролю доступу;
4) спеціальні засоби, що застосовуються для охорони громадського порядку:
– засоби індивідуального захисту;
– засоби активної оборони;
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– засоби забезпечення спеціальних операцій;
– пристрої для відкриття приміщень, захоплених правопорушниками;
5) технічні засоби захисту інформації з обмеженим доступом:
– технічні засоби захисту акустичного каналу передачі інформації;
– засоби захисту візуального каналу передачі інформації;
– засоби захисту дротяних ліній і пристроїв проводового зв’язку інформаційних мереж;
– засоби захисту радіоліній і радіопристроїв зв’язку інформаційних мереж;
– засоби технічного захисту інформації в електронно-обчислювальних машинах і мережах;
– технічні засоби пошуку мініатюрних радіопередавачів і вмонтованих мікрофонів;
6) оперативна техніка:
– спеціальні засоби звукозапису;
– носимі та потайносимі радіостанції;
– спеціальні засоби спостереження, фотографування та відеозапису;
– спеціальні хімічні речовини;
– оперативно-технічні засоби зняття інформації;
– засоби негласного дактилоскопіювання;
7) слідчо-криміналістична техніка:
– пошукова техніка;
– засоби звукозапису;
– засоби спостереження, фотографування та відеозапису;
– засоби дактилоскопіювання;
– засоби експертно-криміналістичної техніки;
8) технічні засоби забезпечення безпеки дорожнього руху:
– засоби регулювання дорожньо-транспортного руху;
– спеціальні транспортні засоби Державної автомобільної інспекції;
– засоби підсилення мови;
– засоби дистанційного визначення швидкості руху;
– технічні засоби контрольно-пропускних пунктів ДАІ.
6. Заклади, що займаються розробленням та впровадженням нової спеціальної техніки
Основним науковим закладом, який займається розробленням та впровадженням нової техніки
в структурі МВС України, є Державний науково-дослідний інститут МВС України (ДНДІ),
який здійснює наукове та науково-технічне забезпечення діяльності системи органів МВС
України. Інститут створено згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2005 р.
№ 880 «Про реорганізацію вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства
внутрішніх справ» і наказом Міністерства внутрішніх справ України від 27 вересня 2005 р. № 827
з метою здійснення наукового та науково-технічного забезпечення діяльності системи органів
МВС України. Інститут координує науково-технічну політику МВС України у сфері створення та
впровадження спеціальної техніки.
ДНДІ МВС України постійно проводить роботи, пов’язані з виробництвом та ремонтом
вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної
зброї, займається виробництвом спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та
дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони.
ДНДІ МВС України також проводить роботи з розроблення, виробництва, впровадження,
обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації,
надання послуг у галузі технічного захисту інформації; займається розробленням, виготовленням,
реалізацією, ремонтом, модернізацією та утилізацією озброєння, військової техніки, військової
зброї і боєприпасів до неї.
Інститут здійснює за погодженням із МВС України зовнішньоекономічну діяльність за
напрямками своїй діяльності згідно із законодавством України. Створює спільні наукові та
виробничі колективи з науковими установами, організаціями зарубіжних країн.
ДНДІ МВС України виконує науково-дослідні роботи, розробляє нову спеціальну техніку за
наступними напрямками:
1) засоби бронезахисту та активної оборони, стрілецька зброя:
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– засоби активної оборони;
– засоби індивідуального бронезахисту;
– проведення балістичних, механічних, кліматичних та інших видів випробувань;
2) засоби зв’язку, технічний захист інформації:
– системи та засоби зв’язку (носимі, мобільні та стаціонарні радіостанції, системи
транкінгового зв’язку, аналогові і цифрові АТС та пульти оперативного зв’язку на їх базі),
нормативна база організації електрозв’язку в МВС України; засоби та системи технічного захисту
інформації, системи радіомоніторингу передачі інформації;
– нормативне підґрунтя процесу технічного захисту інформації в ОВС України;
– спецзасоби по забезпеченню ОРД ОВС (фото- та відеотехніка для забезпечення ОРД);
– оптична техніка для стрілецької зброї;
3) криміналістична та пошукова техніка:
– програмно-апаратні комплекси для виконання криміналістичних експертиз (дослідження
мови людини,
– балістичні експертизи, технічна та графологічна експертиза документів, дослідження
носіїв інформації, оброблення відеоінформації);
– пошукові, технічні прилади й інші види криміналістичної техніки для роботи на місці
події;
4) спеціальні транспортні засоби:
– спецавтомобілі для перевезення осіб, взятих під варту;
– спеціальні пересувні криміналістичні, вибухотехнічні лабораторії;
– спецавтомобілі для підрозділів патрульно-постової служби та чергових частин;
5) проведення сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту.
У складі ДНДІ МВС України функціонують:
1) лабораторія сертифікації ручної вогнепальної зброї та спеціальних засобів самозахисту,
яка є незалежним органом із сертифікації ручної вогнепальної зброї, спеціальних засобів
самозахисту та піротехнічних виробів;
2) відділ випробувань, акредитований Національним агентством з акредитації України на
технічну компетентність та незалежність у Системі сертифікації УкрСЕПРО. Вказаний орган з
сертифікації створено на підставі спільного наказу МВС та Держстандарту України від 22 лютого
1994 р. № 114/37 «Про створення державного органу сертифікації спецзасобів самозахисту».
Галузь акредитації Органу з сертифікації продукції – лабораторії сертифікації ручної вогнепальної
зброї та спеціальних засобів самозахисту Державного науково-дослідного інституту МВС
України.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема № 2. «Засоби звукозапису, фотографування, відеозапису, спостереження»
План лекції
Основи застосування засобів звукозапису в діяльності правоохоронних органів.
Застосування звукозапису при проведенні досудового слідства й судового розслідування.
Застосування звукозапису при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
Етапи розвитку фотографії.
Призначення та основні поняття засобів фіксації.
Технічні засоби відеозапису.
Правові основи застосування технічних засобів фіксації інформації.
Поняття негласної фотозйомки, відео- та аудіо запису.
Технічні засоби спостереження.
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І.В. Сервецький, В.П. Шеломенцев. – К.: НАВСУ, 2000. – 256 с.
Манжай О.В. Спеціальна техніка в ОВС (спеціальна частина): Метод. вказ. до практ. Занять: –
Харків, Вид-во ХНУВС, 2007. – 60 с.
Одержання оперативно-розшукової інформації технічними засобами [Текст] / Л.І. Громовенко,
Ю.Ф. Жаріков, І.П. Козаченко, Я.Ю. Кондратьев, Ю.Ю. Орлов. – К.: НАВСУ, 1999. – 168 с.

1. Основи застосування засобів звукозапису в діяльності правоохоронних органів.
Для ефективної роботи слідчих і оперативних підрозділів по розкриттю злочинів
застосовуються засоби звукозапису та оперативного прослуховування, що дозволяє з великою
точністю і повнотою фіксувати людську мову та іншу звукову інформацію, а наявність
спеціальних технічних, криміналістичних засобів і методів дає можливість проводити
ідентифікацію особи за особливостями мови. Аналізуючи при прослуховуванні записаний
матеріал, можна в певній мірі визначити:
- культурний рівень і освіту особи;
- психічний та фізичний стан особи;
- дефекти мови особи;
- за характером діалекту, специфіки вимовляння припустити місце народження і
проживання.
Використання звукозапису в роботі органів внутрішніх справ, які здійснюють досудове
розслідування регламентується КПК України, де прописаний порядок і особливості застосування
звукозапису при проведені досудового слідства.
Відповідно до ч. 2 статті 104 КПК України у протоколі зазначається факт фіксування
процесуальної дії за допомогою технічних засобів. У разі фіксування допиту за допомогою
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технічних засобів, текст показань може не вноситись до відповідного протоколу, якщо жоден з
учасників не наполягає на цьому.
У Відповідно до ч. 3 статті 104 КПК України в протоколі досудового розслідування має
бути позначена інформація про те, що особи, які беруть участь у процесуальній дії, заздалегідь
повідомлені про застосування технічних засобів фіксації; характеристики технічних засобів
фіксації та носіїв інформації, які застосовуються при проведенні процесуальної дії, умови та
порядок їх використання.
Додатками до протоколу можуть бути стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії,
фототаблиці, схеми та інше, що пояснює зміст протоколу (стаття 105 КПК України).
Застосовуючи звукозапис для фіксації слідчих дій, необхідно дотримуватися передбачених
законом процесуальних і технічних вимог:
- особа, яка виконує слідчі дії, повинна вміти працювати із звукозаписувальною технікою,
володіти методикою ведення допиту (іншої слідчої дії);
- відповідальним за організацію та здійснення звукозапису є слідчий або оперативний
працівник. У окремих випадках для забезпечення якості звукозапису, технічна робота по
проведенню звукозапису може доручатися спеціалісту (наприклад, експерту або інженеру зі
спеціальної техніки).
Для отримання якісного звукозапису, забезпечення в подальшому його відтворення
необхідно знати і враховувати тактико-технічні характеристики технічних засобів і умови, в яких
вони застосовуються.
2. Застосування звукозапису при проведенні досудового слідства й судового
розслідування.
При проведенні слідчих дій із застосування звукозапису про це попереджаються всі
учасники слідчих дій до їхнього початку. У протоколі слідчої дії відповідно до вимог КПК
України вказується про повідомлення всіх учасників слідчої дії про застосування технічних
засобів та умови звукозапису, про відтворення звукозапису учасникам слідчої дії та їх заяви з
приводу застосування звукозапису. Повторення спеціально для звукозапису будь-якої частини
допиту (вибірково) в ході її проведення не дозволяється.
Перед закінченням слідчої дії звукозапис повністю відтворюється учасникам цієї дії.
Висловлені ними зауваження і доповнення до звукозапису заносяться на фонограму.
У разі відтворення звукозапису показань при проведенні іншої слідчої дії про це
зазначається в протоколі відповідної слідчої дії.
При пред’явленні учасникам процесу матеріалів справи в зв’язку із закінченням досудового
розслідування звукозапис відтворюється обвинуваченому та його захиснику, а у разі клопотання й
іншим учасникам процесу.
Опечатана фонограма зберігається у справі в опечатаному пакеті. На пакеті та носії
вказується чиї свідчення записані й до якого протоколу фонограма додається, а також технічні
дані апаратури звукозапису (тип, технічні параметри тощо), що забезпечує правильність
відтворення звукозапису.
При проведенні слідчих дій із застосуванням звукозапису доцільно записувати свідчення
обвинувачених (підозрюваних), які можуть відмовитися від своїх свідчень; свідчення потерпілих,
які знаходяться в тяжкому хворобливому стані; малолітніх свідків, чиї мовні здібності не можуть
бути відображені в протоколі, у випадку, коли особа, яка допитується, підлягає дослідженню
судово-психіатричною експертизою, при використанні в процесі допиту перекладача; при явці з
повинною в суд;
Якщо в процесі звукозапису або при його відтворенні з’ясується, що він зіпсований (обрив
або закінчення плівки, відключення живлення), то складається протокол, який скріплюється
підписами слідчого і особи, яка допитувалася. Факт склеювання магнітного носія необхідно
відображати в протоколі.
При відтворенні звукозапису поняті не потрібні: підтвердження, правильності звукозапису
на фонограмі і в протоколі особою, яка допитувалася, є достатнім.
Відновлення звукозапису шляхом зчитування вже складеного протоколу не допускається.
У процесі допиту із застосуванням звукозапису ефективними є такі прийоми:
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- ставлення конкретних і зіставляючих питань;
- використання внутрішніх розбіжностей у свідченнях для викриття неправди і фіксації
зміни позиції особи, яка допитується;
- припущення неточностей слідчим із розрахунком на те, що особа, яка допитується
виправить його і повідомить додаткову інформацію.
Якість звукозапису визначається акустичними можливостями приміщення. Кімната
повинна бути невеликою (12-16 м²). У звичайних приміщеннях мікрофон сприймає крім прямих
звуків й такі, що відбиваються (стіни, стеля, меблі, вікна добре відбивають звукові хвилі), а це
призводить до появи завад і значному погіршенню розбірливості запису під час відтворення.
Рекомендується провести ряд пробних записів і прослухати їхнє звучання для визначення більш
оптимального місця встановлення звукозаписувальної апаратури.
Якість звукозапису залежить від типу апаратури і розміщення осіб по відношенню до неї.
Мікрофон направляється на джерело звуку.
Слідча практика показала, що найбільш якісний запис допиту буде тоді, коли особа, яка
допитується, хоча й попереджена про застосування звукозаписувальної апаратури для фіксації
свідчень, але не бачить ні магнітофона, ні мікрофона.
3. Застосування звукозапису при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій.
Оперативне використання звукозапису регламентується такими нормативними
документами:
- Законом України «Про національну поліцію»;
- КПК України (ст.252, 256, 260, 266, 267, 269, 270);
- Законом України «Про ОРД».
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою технічних
та інших засобів (ч. 2 стаття 252 КПК України). Протоколи щодо проведення негласних слідчих
(розшукових) дій, аудіо- або відеозапис, фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою
застосування технічних засобів, вилучені при їх проведенні речі і документи або їх копії можуть
використовуватися у доказуванні на тих самих підставах, що і результати проведення інших
слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування (стаття 256 КПК України).
Засоби фіксації аудіоінформації застосовуються також відповідно до статті 260 КПК
України, під час такої негласної слідчої дії як аудіо-, відеоконтроль особи. Аудіо-, відеоконтроль
особи є різновидом втручання в приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі
ухвали слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки,
рухи, дії, пов'язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які
мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 статті 266 КПК України (Дослідження інформації, отриманої при
застосуванні технічних засобів) технічні засоби, що застосовувалися при проведенні вказаних
негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні
зберігатися до набрання законної сили вироком суду.
Під час обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (стаття
267 КПК України) слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше
володіння особи шляхом таємного проникнення у них, в тому числі з використанням технічних
засобів, з метою: виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину,
речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; виготовлення копій чи
зразків зазначених речей і документів; виявлення та вилучення зразків для дослідження під час
досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; встановлення технічних засобів
аудіо-, відеоконтролю особи.
Засоби відеозапису, фотографування, спеціальні технічні засобів для спостереження
можуть бути використані під час візуального (стаття 269 КПК України) спостереження за особою,
річчю або місцем), для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або
особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує,
або певної речі чи місця у публічно доступних місцях.
Відповідно до статті 270 КПК України (Аудіо-, відеоконтроль місця) аудіо-, відеоконтроль
місця може здійснюватися під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого
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злочину і полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису
всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому
місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у цьому місці, а також інші
події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального
провадження.
У разі необхідності проведення звукозапису в складних електроакустичних умовах
(наявність сторонніх шумів, електричні перешкоди тощо) або виготовлення для цих цілей
спеціальних засобів до участі в заході можуть залучатися співробітники експертнокриміналістичних і технічних підрозділів у якості спеціалістів.
Видача апаратури оперативним працівникам реєструється в спеціальному журналі.
Передача іншим особам або залишення без догляду апаратури чи носія із записаною інформацією
не допускається.
Для оперативного звукозапису передбачається використання апаратури чи комплексу
технічних засобів (радіомікрофон, приймальник) для передачі звукової інформації по радіоканалу
із наступною фіксацією на звичайний магнітний носій.
4. Етапи розвитку фотографії
Серед засновників фотографії можна вважати француза Жозефа Нісефора Н’єпса який
першим винайшов світлочутливий матеріал розчинивши в тваринному маслі асфальтовий лак бітум, Н’єпс наносив його на скляну, мідну чи свинцево-олов’яну пластину, яку розміщував в
камеру-обскуру. Експозиція тривала декілька годин. Коли пластичний бітумний шар застигав і на
ньому проявлялося видиме зображення, Н’єпс виймав пластину і в темній кімнаті обробляв її
кислотою. Кислота розчиняла неекспоновані частки світлочутливого шару. Потім проявлена
пластина передавалась граверу, який малював контури зображення і вкривав пластину чорнилами.
Перший знімок датується 1822 роком. До заслуг Н’єпса можна віднести винахід діафрагми –
простий механізм зміни діаметра отвору камери-обскури, який дозволяв збільшувати різкість
зображення.
У 1837 році після довготривалих дослідів Луі Жак Манде Дагер отримав перший знімок на
поверхні полірованої срібної пластини, яка була пропитана парами йоду. Експозиція тривала від
15 до 30 хвилин та проявлялась пластина парами ртуті.
Варто згадати здобутки англійського фізика та хіміка Уільяма Генрі Фокс Толбота у
виготовленні фотопаперу та класичного негативно-позитивного процесу отримання
фотозображень. В якості світлочутливого матеріалу Толбот застосував папір, який був
промочений хлористим сріблом, а потім занурений в розчин нітрату срібла. Толбот працював над
удосконаленням фотопроцесу і в 1840 році отримав те, що хотів, - збільшення світлочутливості
паперу, що дало можливість скоротити експонування до декількох хвилин.
Винахідник і засновник американської компанії Eastmen Kodak Company Джордж Істмен в
історії світової фотографії займає видатне місце. Його генію належить виготовлення желатинової
емульсії і скляної фотопластини. В 1889 році Істмен виготовляє широкоформатну, прозору
фотоплівку, з якої можна друкувати фотографії оптичним способом зі збільшенням. А в 1900 році
Істмен випускає популярну модель плівкової камери Brownie, яка мала рекордно низьку ціну - 1
долар.
У 1913 році німець, інженер Оскар Барнак надає повністю готовий зразок далекомірної
фотокамери з високоякісним об’єктивом, але її виготовлення відкладається через початок Першої
світової війни. В 1924 році на світ з’являється перша серійна модель фотоапарату Leica (скорочено
від Leitz Camera) з форматом кадрового вікна 24х36 мм та шторно-щелевим матерчатим затвором.
5. Призначення та основні поняття засобів фіксації
Засоби фотографування, відео- та звукозапису – це комплекс технічних засобів які
служать для фіксації і відтворення візуальної та аудіо інформації (доказів). Для ОВС значення
фотографії, відео та аудіозапису полягає в здатності точно, наглядно і достовірно передати
об’єктивну інформацію про знятих (зафіксованих) осіб, предмети, документи, явища і події. має
властивість наочності та документальності, що дає адекватну уяву стосовно зображеного об’єкта.
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Фотозйомка, відео- та аудіозапис дає можливість швидко зафіксувати необхідні об’єкти, що в ряді
випадків має вирішальне значення.
Фотографія (від грецького φώς (φωτός) – світло та γράφω – пишу) – сукупність
різноманітних науково-технічних засобів і технологій, що мають на меті реєстрацію одиничних
довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Фотоапарат (фотографічний апарат, фотокамера) – прилад, призначений для отримання
та фіксації нерухомих зображень матеріальних об’єктів за допомогою світла.
Основними складовими фотоапарату є:
1) корпус представляє собою герметичну світлонепроникну камеру, що захищає
світлочутливий матеріал або матрицю, а також об’єднує всі інші частини фотоапарату;
2) світлочутливий матеріал (фотоплівка, фотопластина) або електронно-оптичний датчик
(«матриця»);
3) об’єктив – система оптичних лінз (від 3 до 10 і більше), зібраних в один блок усередині
спеціальної оправи, що призначена для формування світового зображення об’єкту зйомки та
наведення чіткості зображення;
4) діафрагма – пристрій, що змінює світлосилу об’єктива шляхом зміни діаметру отвору
рухомими міжлінзовими шторками шляхом зміни діючого отвору об’єктиву.
5) затвор – пристрій, який використовується для перекриття світлового потоку, що
проектується об'єктивом на фотоматеріал (наприклад, фотоплівку, фотопластину) чи матрицю (в
цифровій фотографії). Затвор дозує кількість світла, що падає на чутливу поверхню, шляхом
відкриття на певний час (час витримки),
Фотоплівка — це прозора стрічка, вкрита чутливою до світла речовиною (емульсією).
Чутливість фотоплівки визначається властивостями фотоемульсійного прошарку. Чутливість
фотоплівки вимірюється в одиницях ISO (ASA), DIN або ГОСТ.
Велика чутливість дозволяє знімати при менших витримках, але має і свої недоліки:
збільшується зернистість зображення.
Фотоплівку із світлочутливістю не менш 400, 800 ISO; слід використовувати в умовах
поганого освітлення або для фотографування об'єктів, що швидко рухаються.
Основними характеристиками об’єктивів є:
1. Фокусна відстань F відстань від оптичного центру до фокуса об’єктива (точки, в якій
збираються всі переломні промені світла, що проходять через лінзу паралельно до її оптичної вісі).
Фокусна відстань прямо пропорційно визначає масштаб зображення. Існують наступні типи
(класифікуються за співвідношенням фокусної відстані об’єктиву (F) до діагоналі кадру (dk), для
звичайної 35 міліметрової плівки):
– нормальнофокусні (dk ≈ F);
– довгофокусні (dk < F);
– короткофокусні (dk > F);
– переміннофокусні (зум-об’єктиви) – трансфокатори, варіоб’єктиви (F < dk < F).
У цифрових матриць з діагоналлю меншою, ніж у плівки, для забезпечення того ж кута
зору (і, відповідно, того ж кадру з того ж місця) фокусна відстань об’єктивів пропорційно менша,
але для того щоб було можливо порівняти характеристики (масштаб, кут полю зору) об'єктива
цифрового фотоапарату до звичайного, використовують так звану «еквівалентну фокусну
відстань». Для кожного розміру матриці був розрахований множник, на який необхідно
перемножувати фокусну відстань, щоб отримати його еквівалент для плівкового фотоапарата. Цей
коефіцієнт назвали кроп-фактор.
2. Відносний отвір — це відношення діаметра діючого отвору (діаметра діючої діафрагми)
об’єктива до його фокусної відстані,
d
n
.
F
Відносний отвір об’єктива, як і фокусна відстань, обов’язково вказується на оправі
об’єктива; максимальне значення відносного отвору, називається світлосилою об’єктиву.

14

F
– пристрій, що дозволяє змінювати діаметр діючого отвору об’єктива, для
d
змінювання потоку світла (інтенсивності); крім того діафрагма дозволяє змінювати глибину чітко
зображеного простору.
4. Кутове поле об’єктиву – найбільший кут з вершиною в оптичному центрі об’єктива, при
якому усі предмети, що знаходяться в його межах, будуть зображені в площині його кадрового
вікна. Залежить зворотно-пропорційно від фокусної відстані. Чим менше фокусна відстань
об’єктива, тим більше кут зору. Короткофокусні об’єктиви ще називають ширококутними. Такі
об’єктиви призначені для зйомки великої кількості об’єктів з невеликої відстані. Нормально
фокусні об’єктиви (інакше стандартні) мають кут поля зору такий же як і у людського ока
(приблизно 45 градусів). Довгофокусні об’єктиви мають малий кут поля зору, ці об’єктиви
призначені для фотографування об’єктів з великої відстані. Глибина чітко зображеного простору
мала, тому бажано використовувати штатив.
5. Глибина чітко зображеного простору (глибина різкості) – відстань уздовж оптичної осі
об’єктиву в просторі зображення, в межах якої оптичне зображення, що утворюється об’єктивом
має припустиму різкість. Глибина різкості залежить від діафрагми зворотно-пропорційно.
6. Розрізняльна здатність (вимірюється числом ліній, спеціальних штрихових об’єктів —
мір, які можна розрізнити в 1 мм зображення).
Види фотографічних затворів:
Затвори класифікуються за розміщенням в камері (апертурні: міжлінзові, залінзові,
фронтальні; фокальні) і за конструкцією (центральні; ламельні; шторні; затвори-жалюзі та інші).
1
1) розміщуються на об’єктиві (спереду або за лінзами) – забезпечують швидкість <=
с;
500

3. Діафрагма

2) розміщуються перед плівкою (у вигляді шторки) – більш швидкі – витримка >=

1
с.
500

До додаткових елементів фотоапарату, що безпосередньо не вливають на технічну якість
знімка, але можуть бути як присутні в конструкції фотоапарату, так і відсутні, належать:
– видошукач – елемент фотоапарату, що показує межі майбутнього знімку, інколи різкість
та параметри зйомки. Також видошукач використовується в кінокамерах та відеокамерах;
– фотоспалах – пристрій за допомогою якого здійснюється миттєве освітлення об’єкту
зйомки при фотографуванні;
– бленда (від нім. Blenden – заслоняти) – додатковий аксесуар до об'єктиву або частина
його оправи, яка застосовується для боротьби з відблисками та паразитним засвіченням при
фотографуванні в складних умовах освітлення;
– експонометр – прилад, пристосування або таблиця для обчислення параметрів
експозиції (часу витримки та числа діафрагми) у фотографії та кінематографі;
– оптичній стабілізатор зображення – технологія, що застосовується в фото- та
відеознімальній техніці, яка механічно компенсує власні кутові рухи камери для запобігання
змазування зображення при великих витримках;
– механізм автоматичного фокусування.
Класифікація технічних засобів фотографування:
1) за призначенням:
– загального призначення;
– спеціального призначення (оперативна, мініатюрна);
2) за розмірами кадру зображення (негативу):
– середньоформатні – 6 х 6 см2, 6 х 9 см2; (ширина плівки 61,5 мм)
– малоформатні – 24 х 36 мм2 (ширина плівки 35 мм) ;
– мініатюрні – 10 х 14 мм2;
– панорамні – 24 х 110 мм2, 24 х 58 мм2;
Більшість сучасних фотоапаратів належить до малоформатних з розміром кадру 24х36 мм.
При вірній обробці негатива 24х36 мм можна отримувати відбитки з двадцятикратним
збільшенням. Це повністю задовольняє як любителів, так и професіоналів.
3) за способом встановлення чіткості зображення:
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– далекомірні;
– дзеркальні;
– шкальні.
Далекомірні фотоапарати – це клас фотоапаратів, що використовують для наведення на
різкість оптичний далекомір.
Наведення на різкість далекомірного фотоапарата виконується обертанням кільця відстаней
об’єктива до суміщення роздвоєного зображення у вікні видошукача. Ранні моделі далекомірних
фотоапаратів мали роздільні окуляри видошукача і далекоміра; в подальшому далекомір поєднали
з видошукачем, так що наведення на різкість здійснювалося одночасно з суміщенням зображень в
далекомірі.
Недоліки далекомірних камер:
–
фотограф не бачить кадр який буде відзнято, а лише наводить об’єктив на об’єкт
зйомки;
–
не гарантує чіткість зображення кадру;
–
не гарантує попадання всіх важливих об’єктів у кадр зображення.
–
ускладнена робота з довгофокусними об'єктивами, тому що не вистачає точності
далекоміра;
–
ускладнена макрозйомка у зв'язку з паралаксом і малою глибиною різкості;
–
через неспівпадіння візирного каналу і об'єктива фотограф не бачить зображення крізь
об'єктив;
–
для змінних об'єктивів, фокусна відстань яких суттєво відрізняється від штатного
(зазвичай: 50 мм), потрібні змінні видошукачі (при відсутності рамок для різних фокусних
відстаней об'єктивів у видошукачі);
–
з попереднім недоліком пов'язано і те, що з класичними механічними далекомірними
фотоапаратами неможлива повноцінна робота з зум-об'єктивами;
–
ускладнена робота зі світлофільтрами через те, що фотограф не бачить зображення
крізь об'єктив;
–
відсутня можливість візуальної оцінки глибини різкості;
–
при зйомці з близької відстані проявляється ефект «паралаксу» (грец. παράλλαξις —
зміна) – явне зміщення або різниця орієнтації об'єкта, що розглядається з двох різних позицій,
через неспівпадання оптичних осей видошукача і об’єктива далекомірного фотоапарата.
Ефект паралаксу виникає оскільки існує певна різниця положення окуляра видошукача і
фокусу об’єктива фотокамери. Внаслідок чого при зйомках близьких об'єктів, картинка може
суттєво відрізнятися від того, що бачив фотограф. Остаточно цей момент вдалося виправити лише
з появою цифрових фотокамер, де єдиний сигнал дублюються як в окуляр (або екран), так і на
матрицю.
Дзеркальна фотокамера є фотокамерою, особливість якої полягає в використанні
дзеркального механізму, що забезпечує постійне візування об’єкта зйомки безпосередньо через
об'єктив камери та забезпечує точність фокусування і глибину різкості завдяки візуванню через
об’єктив.
Конструктивна відмінність дзеркальних камер звичайного типу полягає у тому, що
всередині камери під кутом 45 градусів до оптичної осі об’єктива, встановлено дзеркало. Промені
світла, які проходять через об’єктив, відображаються у верхній частині камери на прозорому
матовому склі, потім попадають в оптичну пентапризму. Пентапризма застосовується для того,
щоб зображення не було відображене в дзеркалі.
Більшість однооб’єктивних дзеркальних камер дозволяють змінювати об'єктив, який
приєднується до камери за допомогою байонетного чи різьбового з’єднання
Байонет (байонетне з'єднання) представляє собою вузол для швидкого кріплення
об'єктива, за допомогою якого об'єктив встановлюється на корпус фотокамери, та знімається з
нього. Одна частина байонета (зазвичай та, що розташована на камері), містить декілька виступів,
інша (відповідно на об'єктиві) – відповідні пази. Об'єктив фіксується підпружиненим штифтом або
кільцем. Розблоковується об'єктив зазвичай за допомогою кнопки чи важеля.
Перевагами дзеркальних фотоапаратів є:
– відсутність ефекту паралаксу;
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– забезпечення чіткості зображення;
– попадання всіх об’єктів у кадр;
– можливість працювати з різними об’єктивами.
Шкальні фотоапарати – різновид фотографічної камери. Наведення на різкість в таких
камерах здійснюється за шкалою відстаней. На останній вказується відстань від фотоматеріалу до
об'єкта зйомки в метрах або футах. Подібний спосіб наведення на різкість можна зустріти в якості
додаткового в дзеркальних і далекомірних камерах.
Цифрові фотоапарати.
Переваги цифрової фотографії безперечні: спрощення обробки і редагування зображень,
колірна корекція знімків, використання різних ефектів. Цифрові зображення можуть зберігатися
скільки завгодно довго на різних носіях інформації і копіюватися необмежену кількість раз без
погіршення якості як початкового матеріалу, так і подальших копій.
Основною відмінністю між цифровою та плівковою камерою є відсутність в першій плівки як такої. Замість неї застосовується сенсор (світлочутлива матриця), який переробляє
світло, яке потрапило на нього, в електричний сигнал.
Світлочутлива матриця
Світлочутлива матриця складається з багатьох датчиків. Кожен датчик перетворює
інтенсивність падаючого на нього світла в напругу і передає сигнал на аналого-цифровий
перетворювач (analogue-to-digital converter – ADC), який перетворює аналоговий сигнал в
дискретний цифровий код. Цей цифровий сигнал надходить на спеціальний процесор цифрових
сигналів (digital signal processor, DCP), який формує зображення, перетворює в графічний формат
і посилає на пристрій зберігання інформації.
В цифровій фотографії великого розповсюдження отримали CCD (Charge Coupled Device)
та CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductors) матриці. На теперішній час розміри матриці
не перевищують розміру кадру фотоплівки. Аналогами мікрогранул як на фотоплівці, на матриці
служать пікселі (англ. Pixel-picture’s element). Це мікроскопічні світлочутливі елементи. Сам по
собі піксель несе інформацію тільки про яскравість зображення, але не про його колір. Коли на
піксель потрапляє світло – то кожна клітинка отримує електричний заряд конкретної величини,
який визначає яскравість і відтінок даної точки.
Для того, щоб одержати кольорове зображення, перед матрицею розташовують спеціальні
растрові світлофільтри. Число елементів в ґратах фільтра повинно відповідати числу елементів
матриці. Растровий світлофільтр виконується з урахуванням того, що основна компонента, яка
визначає яскравість відтвореного зображення, міститься в складовій, створюваних зеленими
ділянками ґрат. З цієї причини в растрових ґратах, що складаються з 3-х кольорів – зеленого,
синього і червоного, зеленим ділянкам виділяється половина площі ґрат. Друга половина площі
матраци ділиться порівну між червоними і синіми осередками. Оскільки піксель може представити
тільки відтінок одного кольору, дійсний колір обчислюється процесором на підставі інтерполяції
відтінків сусідніх пікселів. У сучасних цифрових фотоапаратах кількість пікселів вимірюється в
мільйонах, тому роздільна здатність матриці позначається в мегапікселях.
Загальну кількість пікселей називають розширенням сенсора.
Розширення (розрізняльної здатність у аналоговому фотоапараті) – властивість
фотоапарату передавати дрібні деталі зображення. Високе розширення впливає на чіткість знімку.
Чим більше сенсор, тим він більше має ПЗС- елементів, тим більше його розширення і, звичайно,
вище якість отриманих фотографій.
Якість знімка також залежить і від ступеня стискання. Чим ступінь стиснення вище, тим
більше інформації втрачається. Зображення самої високої якості отримують при роздруківці
нестиснених файлів.
6. Технічні засоби відеозапису
Відеозапис, відео (від лат. video – дивлюся, бачу) під цим терміном розуміють широкий
спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і
аудіовізуального матеріалу на моніторах.
Відеозапис сприяє розв’язанню таких завдань:
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1) з документальною точністю фіксувати та досліджувати динамічні події, процеси, слідчі
дії (експеримент, впізнання, допит, особливо коли допитуваний відмовляється визнавати свою
вину або щось приховує);
2) зберігати інформацію про динамічні ознаки об’єктів та відтворювати її в суді, під час
слідчих дій, експертизи;
3) фіксувати та вивчати недоступні для людського зору швидкоплинні процеси
(наприклад, політ кулі, руйнування перешкод, момент зіткнення транспортних засобів);
4) фіксувати події одночасно в динаміці та в часі, що дає змогу вирахувати момент
конкретних дій, швидкість руху чи кількість подій за одиницю часу.
Відеозапис у розслідуванні злочинів має такі переваги:
1) дає змогу одночасно фіксувати звук і зображення на носії інформації та візуально
контролювати якість запису;
2) містить інформацію про динамічність події, розвиток тієї чи іншої дії або явища;
3) не потребує лабораторного опрацювання відзнятого матеріалу;
4) дає можливість багаторазово використовувати відеострічку для запису.
Засоби відеозапису поділяються на:
1) відеокамери різного типу;
2) відеоплеєри;
3) відеомагнітофони (мають в своєму складі ТВ-тюнер);
4) відеомонітори;
5) мультиплексери.
Кінокамера – пристрій, призначений для запису рухомого зображення на кіноплівку, що
пересувається стрибками із швидкістю (найчастіше) 24 кадри за секунду.
Відеокамера – електронний пристрій, призначений для отримання оптичних образів
об'єктів, пристосований для запису або передачі зображення в русі.
Класифікація технічних засобів відеозапису:
І. За призначенням:
1) безпосереднього відеозапису або типу камкордер (англ. – camcorder, це коли в одному
блоці розміщується відеокамера та відеомагнітофон):
 професійні, напівпрофесійні або студійні, (носій - плівка шириною 12,7 мм);
 аматорські, (носій - плівка шириною 6,35 мм).
2) камери спостереження (оптична система і матриця) – забезпечують передачу
зображення в електронному вигляді на пульт, де здійснюється запис та перегляд
відеозображення:
 за призначенням:
1) охоронні;
2) оперативні (приховані);
 за конструктивними властивостями:
1) корпусні;
2) безкорпусні;
 за місцем встановлення:
1) внутрішнього встановлення;
2) зовнішнього встановлення.
ІІ. За способом і формою запису відеосигналу:
1) аналогові;
2) цифрові.
ІІІ. За типом оптико-електронного перетворювача:
1) СМOS;
2) CCD.
Складові частини камери (камкордера):
1) об’єктив типу трансфокатор;
2) оптико-електричний перетворювач (матриця, відікон);
3) підсилювач відеосигналу;
4) монітор (виконує функцію електронного шукача);
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5) записуючий пристрій в аналогових камерах;
6) система запису звуку (направлений мікрофон,
звукозаписувальні головки);
7) касетоприймач або картрідер;
8) плівкопротягуючий механізм (в аналогових камерах);
9) акумулятор чи адаптер електричної мережі.

підсилювач

низької

частоти,

7. Правові основи застосування технічних засобів фіксації інформації.
Гласне застосування засобів фіксації.
 Конституція України (ст. 31, 32);
 Закон України «Про національну поліцію»;
 Кримінальний процесуальний кодекс України.
Використання засобів фіксації при проведенні слідчих (розшукових) дій є збирання доказів,
що передбачається Кримінальним процесуальним кодексом України (стаття 93).
Складовою частиною доказів є документи (ч. 2 статті 84 КПК України). Відповідно до ч. 2
статі 99 КПК України до документів належать матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та
інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України, речові докази, які отримані або вилучені слідчим,
прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду.
Ч. 2 статті 103 КПК України вбачає однією з форм фіксування кримінального провадження
запис за допомогою технічних засобів.
Відповідно до ч. 2 статті 104 КПК України у протоколі зазначається факт фіксування
процесуальної дії за допомогою технічних засобів. У разі фіксування допиту за допомогою
технічних засобів, текст показань може не вноситись до відповідного протоколу, якщо жоден з
учасників не наполягає на цьому.
Додатками до протоколу можуть бути стенограма, аудіо-, відеозапис процесуальної дії,
фототаблиці, схеми та інше, що пояснює зміст протоколу (стаття 105 КПК України).
Застосування технічних засобів гласно регулюється статтею 107 КПК України – особа,
яка проводить відповідну процесуальну дію приймає рішення про фіксацію процесуальної дії за
допомогою технічних засобів під час досудового розслідування. За клопотанням учасників
процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. У матеріалах
кримінального провадження зберігаються оригінальні примірники технічних носіїв інформації
зафіксованої процесуальної дії, резервні копії яких зберігаються окремо.
Відповідно до ч. 5 статті 224 КПК України фотозйомка, аудіо- чи (та) відеозапис може
застосовуватися під час допиту.
Відповідно до ч. 6, 7, 8 статті 228 КПК України за необхідності впізнання особи може
провадитися за фотознімками, матеріалами відеозапису. Проведення впізнання за фотознімками,
матеріалами відеозапису виключає можливість у подальшому пред'явленні особи для впізнання.
Фотознімок з особою, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, разом з іншими
фотознімками, яких повинно бути не менше трьох. Матеріали відеозапису з зображенням особи,
яка підлягає впізнанню, можуть бути пред'явлені лише за умови зображення на них не менше
чотирьох осіб, які повинні бути тієї ж статі і не повинні мати різких відмінностей у віці,
зовнішності та одязі особи, яка підлягає впізнанню.
Відповідно до ч. 9 та 11 статті 232 КПК України. (Проведення допиту, впізнання у режимі
відеконференції під час досудового розслідування) слідчий, прокурор з метою забезпечення
оперативності кримінального провадження має право провести у режимі відео- або телефонної
конференції опитування особи. Хід і результати слідчої (розшукової) дії, проведеної у режимі
відеоконференції, фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису. За результатами
опитування, проведеного у режимі відео- або телефонної конференції, слідчий, прокурор складає
рапорт, у якому зазначає дату та час опитування, дані про особу опитуваного, ідентифікаційні
ознаки засобу зв'язку, що використовувалися опитуваним, а також обставини, які були ним
повідомлені. За необхідності опитування фіксується за допомогою технічних засобів аудіо- чи
відеозапису.
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Під час обшуку житла чи іншого володіння особи, огляду, огляду на місці, огляду трупа,
пов'язаного з ексгумацією, проведенні слідчого експерименту слідчий, прокурор має право
проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис.
8. Поняття негласної фотозйомки, відео- та аудіозапису.
Визначення негласної фотозйомки, відео- та аудіозапису.
Основні вимоги щодо негласного застосування фотозйомки, відео- та аудіозапису.
Особливості тактичних прийомів негласного застосування фотозйомки, відео- та
аудіозапису. Способи проведення негласної фотозйомки, відео- та аудіозапису.
Оперативне використання фотозйомки і відеозапису переважно здійснюється негласно і,
відповідно, регламентується такими нормативними документами:
- Законом України «Про національну поліцію»;
- Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» (пп. 9, 11 ст. 8, п. 2 ст.10);
- Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю» (ст. 15);
- КПК України (ст.252, 256, 260, 266, 267, 269, 270).
Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою технічних
та інших засобів (ч.2 стаття 252 КПК України).
Протоколи щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, аудіо- або відеозаписи,
фотознімки, інші результати, здобуті за допомогою застосування технічних засобів, вилучені при
їх проведенні речі і документи або їх копії можуть використовуватися у доказуванні на тих самих
підставах, що і результати проведення інших слідчих (розшукових) дій під час досудового
розслідування (стаття 256 КПК України).
Засоби фіксації інформації застосовуються також відповідно до статті 260 КПК України,
під час такої негласної слідчої дії як аудіо-, відеоконтроль особи. Аудіо-, відеоконтроль особи є
різновидом втручання в приватне спілкування, яке проводиться без її відома на підставі ухвали
слідчого судді, якщо є достатні підстави вважати, що розмови цієї особи або інші звуки, рухи, дії,
пов'язані з її діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають
значення для досудового розслідування.
Відповідно до ч.2 статті 266 КПК України (Дослідження інформації, отриманої при
застосуванні технічних засобів) технічні засоби, що застосовувалися при проведенні вказаних
негласних слідчих (розшукових) дій, а також первинні носії отриманої інформації повинні
зберігатися до набрання законної сили вироком суду.
Під час обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (стаття
267 КПК України) слідчий має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інше
володіння особи шляхом таємного проникнення у них, в тому числі з використанням технічних
засобів, з метою: виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину,
речей і документів, що мають значення для їх досудового розслідування; виготовлення копій чи
зразків зазначених речей і документів; виявлення та вилучення зразків для дослідження під час
досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину; встановлення технічних засобів
аудіо-, відеоконтролю особи.
Засоби відеозапису, фотографування, спеціальні технічні засобів для спостереження
можуть бути використані під час візуального (стаття 269 КПК України) спостереження за особою,
річчю або місцем. Для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування тяжкого або
особливо тяжкого злочину відомостей про особу та її поведінку або тих, з ким ця особа контактує,
або певної речі чи місця у публічно доступних місцях.
Відповідно до статті 270 КПК України (Аудіо-, відеоконтроль місця) аудіо-, відеоконтроль
місця може здійснюватися під час досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого
злочину і полягає у здійсненні прихованої фіксації відомостей за допомогою аудіо-, відеозапису
всередині публічно доступних місць, без відома їх власника, володільця або присутніх у цьому
місці осіб, за наявності відомостей про те, що розмови і поведінка осіб у цьому місці, а також інші
події, що там відбуваються, можуть містити інформацію, яка має значення для кримінального
провадження.
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9. Технічні засоби спостереження.
У залежності від способу отримання інформації (безпосередньо чи за допомогою технічних
засобів) виділяють три основних види спостереження: фізичне, технічне (електронне) і
комплексне.
Фізичне спостереження ґрунтується на візуальному методі отримання інформації та
полягає в негласному, направленому, безпосередньому сприйнятті спостерігачем діяльності
об’єкта оперативної зацікавленості (людина, транспорт).
Технічне спостереження – це опосередкований метод отримання інформації, що полягає в
негласному сприйняті діяльності об’єкта спостереження за допомогою оперативно-технічних
засобів (прилади нічного бачення, телевізійні системи тощо).
Ефективність застосування приладів обумовлена тим, наскільки враховуються обставини і
фактори, що визначають у кожному конкретному випадку тактику проведення оперативнорозшукових заходів і, в залежності від цього, тактичні особливості використання технічних
засобів. До таких факторів належать:
- умови, при яких здійснюється використання засобів спостереження;
- характер об’єкта спостереження;
- цілі та завдання, на вирішення яких спрямовано застосування приладів оперативного
спостереження;
- тактико-технічні дані приладів.
У залежності від умов (денний чи нічний час) засоби спостереження поділяються на
оптико-механічні та електронно-оптичні прилади.
Оптико-механічні прилади використовуються в денний час і забезпечують спостереження і
фіксацію об’єкта за допомогою фото-відеотехніки на значній відстані.
Електронно-оптичні прилади призначені для збирання інформації стосовно різних об’єктів
у нічний час або коли візуальна видимість обмежена недостатнім освітленням.
За принципом дії прилади спостереження поділяються на чотири класи:
- оптико-механічні;
- оптичні ендоскопи;
- електронно-оптичні;
- телевізійні.
Оптико-механічні прилади призначені для спостереження за об’єктом на відстані або з
укриття в денний та вечірній час. Функціональні можливості приладів цього класу об’єднують їх в
такі групи:
- біноклі, монокуляри, телескопи, оптичні приціли;
- пристрої, що виконані за перископічною схемою, що дає змогу повністю замаскувати
спостерігача;
- інвертори дверного вічка, доповнюючи стандартне вічко, дають можливість огляду
внутрішнього приміщення ззовні;
- напівпрозорі дзеркала, що призначені для одностороннього спостереження за об’єктом;
- об’єктиви (системи оптичних лінз у спеціальній оправі), які, збираючи світло, що
надходить від об’єкта, дають змогу розглядати об’єкти через окуляр об’єктива.
У якості критеріїв вибору того чи іншого виду оптико-механічного приладу є такі тактикотехнічні характеристики: фокусна відстань, світлосила об’єктива, кут поля зору.
Вибір технічного засобу залежить від умов проведення оперативного спостереження із
врахуванням конструктивних особливостей оптико-механічних приладів, а з використанням
перехідних пристроїв із засобами фото- та відеозйомки. Для оперативного спостереження з
одночасною фіксацією дій об’єкта застосовуються телеоб’єктиви, які дають 20-кратне і більше
збільшення. До лінзових і дзеркально-лінзових телеоб’єктивів відносять об’єктиви «МСМТО11СА», «МТО-1000», «ЗМ-6А», «МТО-500»; «ТАИР-11А», «Юпитер-21М», «Грант-11»
тощо. Наприклад, застосування телеоб’єктива типу «МТО-500» дає 55 кратне збільшення, але при
цьому кут поля зору системи зменшується з 5 до 1,5. Для збільшення фокусної відстані лінзових
об’єктивів у 2 рази використовують телеконвертори типу «Т12-12».
Оптичні ендоскопи є засобом візуального контролю об’єктів оточуючого простору і
важкодоступних місць (комунікацій, внутрішніх поверхонь корпусів і різних блоків), де
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неможливий прямий огляд. Активно використовуються засоби візуального контролю і реєстрації
«Вулкан», а можливість стиковки з приладами нічного бачення типу «Ворон» фотоапарату «Зеніт»
за допомогою теле- і фотоперехідників дає змогу вести не тільки спостереження за ситуацією, але
й реєструвати її в статиці та динаміці.
Електронно-оптичні прилади застосовуються для спостереження в приміщеннях і на
місцевості в нічний та вечірній час.
За принципом дії прилади нічного бачення поділяються на три групи: електронно-оптичні,
термографічні і радіотехнічні.
Електронно-оптичні прилади складаються з оптичної системи, об’єктива і окуляра.
Інфрачервоне випромінювання, що відображене чи випущене об’єктом, потрапляє на об’єктив
приладу, який формує невидиме зображення у вхідній площині електронно-оптичного
перетворювача та розглядається за допомогою окуляру. Прилади нічного бачення перетворюють
інфрачервоне випромінювання у видиме за допомогою електронно-оптичного перетворювача.
Всі прилади бачення в темряві поділяються на активні (С-270, ПН-2 „Вечір”) і пасивні
(«Ворон-1», «Ворон-2», «Ворон-3», «ПН-1» без лазерного освітлювача, «Едельвейс», «НН-12»).
Перша група приладів має власне джерело інфрачервоного випромінювання, друга –
використовує багатократне підсилення природного інфрачервоного випромінювання. Дальність
спостереження приладом нічного бачення ПН-2, у якого є конструктивно зв’язане джерело
інфрачервоного випромінювання лазерного типу, в залежності від умов роботи сягає 250 м.
Прилади нічного бачення пасивного типу використовують для спостереження на відкритій
місцевості за наявності розсіяного світла від зірок, Місяця, вогнів міста тощо. Дальність
спостереження приладом НН-12 в залежності від ступеню контрастності об’єкту, що
спостерігається, коливається від 200 до 500 м.
Прилади нічного бачення можуть споряджатися фотоапаратурою, відеоапаратурою, що
дозволяє здійснювати негласну зйомку в повній темряві.
До електронних-оптичних приладів нічного бачення найпростішого типу відносять
метаскопи – прилади для виявлення джерел інфрачервоного випромінювання. Випромінювання
об’єкта концентрується за допомогою оптичної системи на люмінофорі, який здійснює
перетворення енергії теплового випромінювання в енергію видимого світла.
Термографічні прилади нічного бачення складаються з оптичної системи, приймача
випромінювання, пристрою сканування, що здійснює поелементний перегляд простору,
реєструючої апаратури для запису інтенсивності випромінювання кожного елементу, що
продивляється. Власне чи відображене випромінювання елементів об’єкта чи місцевості
перетворюється в електричні сигнали, що пропорційні інтенсивності випромінювання, і в
подальшому застосовується для виявлення, пеленгації чи спостереження заданого об’єкту.
Найпростішим термографічним приладом є радіометр, що дозволяє дистанційно
вимірювати інтенсивність теплового випромінювання предметів чи фонів.
Складні функції теплопеленгатора слугують для виявлення і пеленгації об’єктів за їхнім
особистим тепловим випромінюванням. Найбільш складним термографічним приладом є
тепловізор, за допомогою якого можна спостерігати на екрані зображення об’єктів, температура
яких відрізняється від температури оточуючого фону.
Радіотехнічні прилади нічного бачення ґрунтуються на використанні відображеного від
об’єкта випромінювання в діапазоні міліметрових чи субміліметрових хвиль і можливості
працювати в будь-яких метеорологічних умовах.
Основною задачею радіобачення є відображення інформації як видимого зображення, тобто
отримання за допомогою радіохвиль видимого зображення внутрішнього вмісту об’єктів, що є
непрозорими в оптичному діапазоні довжин хвиль, або об’єктів, що знаходяться в оптично
непрозорому середовищі. Радіобачення здійснюється за допомогою радіовізорів. Радіохвилі
міліметрового чи сантиметрового діапазонів, що випромінюються при пасивному радіобаченні або
розсіянні при активному радіобаченні тілами, несуть інформацію стосовно їхнього внутрішнього
вмісту. Ця інформація знаходиться в розподіленні інтенсивності і фази радіохвиль, в характері
їхньої поляризації, часу запізнення.
Технічні особливості застосування приладів оперативного спостереження при
проведенні окремих розшукових заходів
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При проведенні прихованого спостереження за особою, що розробляється, необхідно
вибрати позицію з урахуванням місцевих умов і оточуючого ландшафту (різні будови, місця
зберігання великогабаритних предметів).
Застосовуючи оптико-механічні прилади слід пам’ятати про демаскуючі фактори (сонячні
відблиски на склі оптичної системи, які можна побачити на значній відстані). Доцільно вибирати
позицію таким чином, щоб сонячні промені не потрапляли на оптичне скло чи застосовувати
професійні оптичні прилади з просвітленою оптикою, на поверхню скла яких нанесена спеціальна
плівка, з такою спеціально підібраною товщиною, щоб промені світла, відбиті плівкою і склом,
взаємно компенсувалися, виключаючи появу відблисків (на об’єктивах з такими плівками введено
умовне позначення МС, наприклад, «МС МТО-11СА»).
Достатнім захистом від відблисків може бути бленда, що захищає об’єктив оптичного
приладу від прямих сонячних променів, суттєво перевідбиває промені за рахунок спеціальної
форми внутрішньої поверхні.
При проведенні спостереження в нічний час із застосуванням приладів нічного бачення
слід враховувати:
- оптимальна дальність ведення спостереження за людиною складає 50-100 м.;
- у полі зору приладу не повинно бути яскравих джерел світла, які можуть «осліпити»
прилад чи вивести його із ладу;
- працювати в активному режимі доцільно у випадку, коли відомо, що об’єкт
спостереження не застосовує аналогічний прилад (метаскоп).
Про проведення заходу працівник оперативного апарату складає рапорт на ім’я начальника,
в якому відображає місце і час спостереження, інформацію стосовно об’єктів, за якими велося
спостереження, їхніх діях, викладаються пропозиції по подальшому використанню отриманих
відомостей. Рапорт додається до відповідної справи оперативного обліку.

