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Головним завданням кримінального провадження відповідно ст. 2 

Кримінального процесуального кодексу України є «…є захист особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, 

свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана 

необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника 

кримінального провадження була застосована належна правова процедура» 

[1]. Відповідно, головним завданням криміналістики є сприяння процесам, 

зазначеним у вищезгаданій статті, своїми криміналістичними знаннями, 

вміннями і навичками. Іншими словами, головним завданням криміналістики є 

забезпечення криміналістичними методами, способами і рекомендаціями 

боротьби зі злочинністю. 

Завдання криміналістичної невербалістики, базуючись на головному 

завданні криміналістики, окреслюючись межами його предмету та 

закономірностями і об’єктом досліджень, поділяються на три великі групи: 

• головні; 

• окремі; 

• спеціальні. 
Головні завдання криміналістичної невербалістики, ґрунтуючись на 

предметі і об’єкті криміналістичної невербалістики полягають у наступному: 

• дослідження та використання закономірностей людської діяльності у 
кримінальному провадженні; 

• дослідження та використання закономірностей навколишнього 

середовища; 

• дослідження закономірностей невербальної інформації та її використання. 
Окремі завдання, ґрунтуючись на предметі і об’єкті криміналістичної 

невербалістики полягають у наступному: 

• дослідження та використання закономірностей навколишнього 

середовища природнього; 

• дослідження та використання закономірностей навколишнього 

середовища штучного; 
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• дослідження закономірностей застосування методів і використання 

засобів пізнання невербальної інформації; 

• дослідження та використання закономірностей технології пізнання 

невербальної інформації. 

Спеціальні завдання, ґрунтуючись на предметі і об’єкті криміналістичної 

невербалістики полягають у такому: 

• вивчення об’єктивних закономірностей предмету криміналістичної 

невербалістики та розробка її методологічних засад; 

• розробка і вдосконалення криміналістичних рекомендацій з використання 
невербальної інформації на досудовому розслідуванні та судовому 

провадженні; 

• розробка і вдосконалення криміналістичних методів, що містять 

невербальну інформацію. 

Отже, завдання криміналістичної невербалістики спираються на його 

предмет і об’єкт дослідження, поділяючись на три великі кореляційні групи 

(головні, окремі, спеціальні). Кожна із груп має особливості методів, способів 

та засобів реалізації у практичній криміналістичній діяльності. 

 

Примітка. «Дана публікація містить результати досліджень, проведених 

за грантом Президента України за конкурсним проектом (Ф70/193-2017 

(0117U003832)) Державного фонду фундаментальних досліджень». 
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Проведення тендеру передбачає здійснення конкурентного відбору 

учасників з метою визначення переможця. Змагальність учасників процедур 

закупівель ґрунтується на тому, що кожен з них, не маючи впевненості щодо 

змісту та ціни пропозицій інших учасників, пропонує кращі умови за 

найнижчими цінами. У випадку, коли учасники тендеру домовляються між 

собою щодо умов своїх пропозицій – усувається непевність, а відтак 

усувається конкуренція між ними [1]. 


