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жінками можуть використовуватися спеціальні знання не тільки в галузі 
психології, психіатрії, медицини, але й в інших галузях наукового знання. 

Отже, практика боротьби зі злочинністю постійно потребує підвищення 
ефективності слідчої діяльності, запровадження та використання новітніх 
ефективних засобів кримінально-процесуального і оперативно-розшукового 
забезпечення розслідування вчинення терористичних актів. 
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Відповідно до чинного законодавства, злочином проти особи є посягання, 

кримінальну відповідальність за яке передбачено кримінальним кодексом 
України. 

В сучасних умовах розвитку українського суспільства ставляться нові 
завдання перед судовою експертизою. Адже поява нових об’єктів, які можуть 
слугувати доказом, призводять до розширення кола експертних завдань, що 



184 │ Право: історія, теорія, практика 

 

потребує удосконалення технологій, упровадження в експертну діяльність 
сучасних апаратних приладів та сучасних методів дослідження. 

Окрему групу злочинів проти особи становлять посягання на волю, честь 
та гідність особи, які в наш час практично не можна реалізувати без 
різноманітного комп’ютерного обладнання, яке в подальшому і буде 
слугувати доказом при розслідуванні справ по факту злочину проти особи. 

Сьогодні розумні годинники набули широкого розповсюдження та 
користуються високим попитом, оскільки допомагають звільнити людину від 
необхідності постійно діставати та тримати в руках смартфон. 

Розумний годинник (англ. Smartwatch) – комп'ютеризований наручний 
пристрій, який, окрім вимірювання часу, виконує додаткові функції: 
відтворення музики, прийом сповіщень та дзвінків з мобільного телефону, 
відстеження маршрутів, збір інформації з вбудованних та зовнішніх датчиків. 

Сучасні розумні годинники є додатковими пристроями для мобільних 
телефонів або самостійними гаджетами, що іноді навіть замінюють телефон. 
Вони дають змогу відповісти на дзвінок, відправити повідомлення або, в 
залежності від моделі, зробити фото чи зняти відео.  

Творець Smart-годинників Ерік Мігіковські заявив, що в найближчому 
майбутньому цей тип пристроїв стане таким же важливим у житті людей, як і 
смартфони. «Коли я дивлюся в майбутнє на п’ять років вперед, то бачу, що 
комп’ютери стають все меншими і меншими. Ми будемо носити на собі все 
більше і більше міні-комп’ютерів. Я вважаю, що це неминуче», – наводить його 
слова The Guardian. Це свідчить про те, наскільки зараз важливим став цей 
напрямок, особливо, коли самі телефони перестали зменшуватися в розмірах.  

Також варто відмітити, що часто трапляються Smart-годинники із 
вмонтованим GPS-трекером, що дає змогу користуватися ним як повноцінним 
GPS-навігатором. 

Такі можливості розумних годинників роблять їх безцінним об’єктом для 
дослідження, оскільки серед інформаційного наповнення такого пристрою 
може міститись інформація, що буде мати критичне значення у справі.  

Не можна залишити без уваги стрімкий розвиток планшетних 
комп’ютерів, які в найближчий час зможуть замінити портативні комп’ютери. 

Планшетний комп'ютер (планшетний персональний комп'ютер, або 
планшет англ. tablet РС) – клас ноутбуків, обладнаних планшетним пристроєм 
рукописного введення, об'єднаним з екраном. Планшетний комп'ютер 
дозволяє працювати за допомогою спеціального пера, стилуса, або пальців, 
без використання клавіатури і миші. 

За своєю будовою планшетні комп'ютери діляться на дві великі категорії: 
- перша – власне планшети, тобто корпуси невеликої товщини, в які 

вмонтовані сенсорні дисплеї;  
- друга – клавіатурні планшети або «трансформери», що є 

повноцінними клавіатурними ноутбуками, в яких дисплей може повертатися і 
закривати собою клавіатуру. Власне планшети набагато легші за комп'ютери 
іншої категорії, і таким чином розраховані на постійне носіння в одній руці і 
рукописне введення даних. «Трансформери» – важчі вироби, проте до їх 
безперечних переваг належить можливість роботи як в «планшетному» 
режимі, так і в режимі звичайного ноутбука. 
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Планшетні комп’ютери як і розумні годинники відрізняються від 
персональних комп’ютерів специфічною операційною системою та методом 
зберігання даних, але їх об’єднує наявність блоку пам’яті, що і є основним 
об’єктом дослідження при судовій експертизі. 

При досліджені інформаційного наповнення блоків пам’яті 
комп’ютерного обладнання перед експертом відкривається великий об’єм 
інформації, що може мати значення у справі,- це збережені контакти, архів 
викликів, текстові файли, графічні файли; файли, які містять в собі 
відеограми; геодані, за допомогою яких можливо відтворити маршрут особи. 

У зв’язку з тим, що об’єм даних досить значний, на виконання 
дослідження інформаційного наповнення комп’ютерного обладнання може 
бути затрачено багато часу, що може негативно вплинути на вирішення 
справи стосовно злочинів проти особи, тому для вирішення питань в 
найкоротші строки є спеціалізовані апаратно-програмні комплекси, які 
дозволяють провести аналіз отриманої інформації, відтворити видалені файли 
та скоротити ручну роботу шляхом автоматизації більшості процесів. 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що для подолання наявних 
проблем і забезпечення подальшого розвитку дослідження інформаційного 
наповнення комп’ютерного обладнання, зокрема розумних годинників, 
планшетів, навігаторів, з метою розкриття та розслідування злочинів проти 
особи, доцільно вжити таких організаційно-практичних заходів: – вирішити 
питання щодо впровадження в експертну діяльність сучасних апаратних 
приладів та сучасних методів дослідження. 
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ФOPМИ ВИЯВЛEННЯ, ДOCЛІДЖEННЯ І ВИКOPИCТAННЯ  

CЛІДІВ-ВІДOБPAЖEНЬ ЛЮДИНИ В ДOКAЗУВAННІ 
 
Нa мoю думку, aктуaльнicть дaнoгo дocлiджeння пoлягaє у тoму, щo у 

cиcтeмі дoкaзів ocoбливe міcцe нaлeжить pізнoмaнітним peчoвим дoкaзaм. 
Вeлику, a чacoм і виpішaльну poль cepeд них відігpaють cліди, які у peaльних 
пpocтopoвих і чacoвих виміpaх відoбpaжaють індивідуaльнo визнaчeні oб’єкти 
peчoвoї oбcтaнoвки poзcлідувaнoї пoдії. 

Удocкoнaлюючи іcнуючі тa poзpoбляючи нoві мeтoди, cпocoби і зacoби 
виявлeння, вилучeння тa дocліджeння cлідів, вчeні-кpимінaліcти зpoбили 
вeликий внecoк нe тільки у poзвитoк нaуки кpимінaліcтики взaгaлі, a й у 
виpішeння пoв’язaних зі cлідaми пpaктичних питaнь, щo виникaють у пpoцecі 
poзcлідувaння злoчинів. 


