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THE DIRECTIONS OF APPLICATION OF SPECIAL METHODS OF CRIMINALIST
IN THE PROCESSES OF STATE SECURITY ENSURING

У статті виокремлено напрями застосування спеціальних методів криміналістики у процесах
забезпечення державної безпеки. Проаналізовано особливості застосування методів техніко
криміналістичного характеру у процесах забезпечення державної безпеки. Досліджено спе
цифіку використання методів структурнокриміналістичного характеру у процесах забезпечення
державної безпеки. Зазначено, що ці методи передбачають формування в криміналістиці сис
тем ключових компонентів планування процесів розслідування злочинів; систем прийомів, що
формують тактику слідчих дій і рекомендацій та систем, що передбачають застосування клю
чових методик розслідування окремих видів злочинів. Здійснено огляд можливостей роботи
державних органів з методами, пристосованими для вирішення специфічних криміналістич
них завдань, з огляду на забезпечення державної безпеки. Зазначено, що до подібних методів
відносяться такі: методи фізичного, хімічного, а також фізикохімічного походження, методи
біологічного походження, методи антропологічної та соціологічної орієнтації. Виокремлено такі
критерії оцінки результативності застосування спеціальних методів криміналітистики у проце
сах забезпечення державної безпеки: науковість, безпечність, етичність й ефективність.
Problem setting. Application of special methods of criminalist allows significantly increasing of
the general level of state security and its support up to standard. Accordingly, special methods of
criminalist are the effective instrument of formation of a system of state security.
Recent research and publication analysis. The questions of criminalist were investigated by many
scientists during recent years.
However application of special methods of criminalist for the purpose of state security ensuring
still remains insufficiently investigated.
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Paper objective. The purpose of article is investigation of the directions of use of special criminalist
methods in the processes of state security ensuring.
Paper main body. The directions of use of special criminalist methods in the processes of state
security ensuring are allocated in the article. The features of use of methods of technical and
criminalist character in the processes of state security ensuring are analyzed. The specifics of use
of methods of structural and criminalist character in the processes of state security ensuring are
investigated. The review of opportunities of functioning of public authorities with the methods adapted
for the solution of specific criminalist tasks taking into attention state security ensuring is carried
out. The following criteria for evaluation of effectiveness of application of special criminalist methods
into the processes of state security ensuring are marked out: scientific character, safety, ethics and
efficiency.
Conclusions of the research.
The directions of use of special criminalist methods in the processes of state security ensuring
are allocated in the article. The features of use of methods of technical and criminalist character in
the processes of state security ensuring are analyzed. The specifics of use of methods of structural
and criminalist character in the processes of state security ensuring are investigated. It is noted that
the given methods provide formation of the following criminalist actions: systems of key components
of planning of processes of crimes investigation; systems of the receptions forming tactics of the
investigative actions and recommendations and systems, which provide application of key techniques
of investigation of separate types of crime. The review of opportunities of functioning of public
authorities with the methods adapted for the solution of specific criminalist tasks taking into attention
state security ensuring is carried out. It is noted that the following similar methods belong to the
given group: physical methods, chemical methods, physical and chemical methods, biological
methods and anthropological and sociological methods. The following criteria for evaluation of
effectiveness of application of special criminalist methods into the processes of state security
ensuring are marked out: scientific character, safety, ethics and efficiency.

Ключові слова: спеціальні методи криміналістики, державна безпека, критерії оцінки результатив
ності, специфіка.
Key words: special criminalist methods, state security, criteria for effectiveness evaluation, specifics.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Для досягнення поставленої мети ставляться та ви
рішуються такі завдання:
— проаналізувати особливості застосування ме
тодів техніко криміналістичного характеру у процесах
забезпечення державної безпеки;
— дослідити специфіку використання методів струк
турно криміналістичного характеру у процесах забез
печення державної безпеки;
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
— здійснити огляд можливостей роботи державних
І ПУБЛІКАЦІЙ
органів з методами, пристосованими для вирішення спе
Питання криміналістики досліджувалися протягом цифічних криміналістичних завдань, з огляду на забез
останніх років багатьма вченими, зокрема: М.М. Єгоро печення державної безпеки;
вим [1], І.Ф. Криловим [3], А.П. Шереметом [4] та ін.
— виокремити критерії оцінки результативності за
Однак застосування спеціальних методів криміна стосування спеціальних методів криміналітистики у про
лістики з метою забезпечення державної безпеки все цесах забезпечення державної безпеки.
ще залишається недостатньо дослідженим.
Застосування спеціальних методів криміналістики
дозволяє суттєво підвищити загальний рівень держав
ної безпеки та підтримувати її на належному рівні. Відпо
відно, спеціальні методи криміналістики є дієвим інстру
ментом формування системи державної безпеки. Все це
підкреслює актуальність обраної теми дослідження.

МЕТА СТАТТІ

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Метою роботи є виокремлення напрямів застосуван
ня спеціальних методів криміналістики у процесах за
безпечення державної безпеки.

Система спеціальних методів криміналістики у про
цесах забезпечення державної безпеки традиційно роз
поділяється між двома напрямами.
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До першого напряму відносяться безпосередньо
криміналістичні методи, які були розроблені в межах
криміналістичної науки і застосовуються, відповідно, в
її межах. Так, до зазначеного напряму відносяться ме
тоди техніко криміналістичного характеру, що застосо
вуються в наукових дослідженнях техніко криміналі
стичного спрямування: трасологічних (зокрема дакти
лоскопічних), одорологічних, балістичних та ін. [1; 4].
Основою застосування зазначених методів кримі
налістики у процесах забезпечення державної безпеки
традиційно виступають природні і технічні науки. У ви
падку, коли метод спирається лише на закони, наявні у
вказаних науках, але він розроблений у межах кримі
налістики, вважається, що цей метод відноситься до ка
тегорії оригінальних криміналістичних, та не має ана
логів в інших науках. Якщо основою є спеціальний ме
тод, розроблений в межах природних і технічних наук у
процесів визначеної практичної діяльності, він уважаєть
ся це трансформованим техніко криміналістичним ме
тодом. При цьому подібна трансформація являє собою
не звичайне пристосуванням, а якісне перетворення ме
тоду, що здійснюється в криміналістиці через інтегра
цію знань природничо наукового, технічного й кримі
налістичного характеру. Як результат існує можливість
виникнення інноваційних власне криміналістичних ме
тодів, які при цьому пов'язані з тими галузями знань, де
вони виникли [2; 3].
До групи власне криміналістичних методів у проце
сах забезпечення державної безпеки відносяться також
методи структурно криміналістичного характеру, що
передбачають формування в криміналістиці визначених
систем:
— систем ключових компонентів планування про
цесів розслідування злочинів;
— систем прийомів, що формують тактику слідчих
дій і рекомендацій;
— систем, що передбачають застосування ключо
вих методик розслідування окремих видів злочинів.
Фактично зазначені методи у процесах забезпечен
ня державної безпеки передбачають накопичення ви
хідної інформації, що є особливо важливим для розроб
ки структури та виокремлення шляхів її розгортання й
застосування в практичній діяльності. При цьому в якості
джерел вихідної інформації виступають:
— норми кримінального та кримінально проце
суального закону;
— відомості щодо способів вчинення і приховуван
ня злочинів, ознаки застосування цих способів;
— напрямки практичного розкриття і розслідуван
ня злочинів [2; 4].
Вищезазначена інформація є основою алгоритмів
дій слідчого.
До другої групи спеціальних методів криміналісти
ки у процесах забезпечення державної безпеки відно
сяться спеціальні методи інших наук. Існує можливість
їх використання без здійснення модифікації (наприклад,
переважна кількість методів фотографічного або
мікроскопічного характеру) або методів, пристосованих
для вирішення специфічних криміналістичних завдань
(метод кольороподілу як модифікації фотографічного
методу чи складання композиційних портретів як моди
фікації антропологічного методу).
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До спеціальних методів криміналістики у процесах
забезпечення державної безпеки, що належать іншим
наукам, слід віднести такі:
— методи фізичного, хімічного, а також фізико
хімічного походження, орієнтовані на здійснення ана
лізу морфології, складу, структури, а також речовин
них і матеріальних властивостей фізичного і хімічного
характеру;
— методи біологічного походження, що застосову
ються для дослідження об'єктів біологічної природи;
— методи антропологічної орієнтації, що дозволя
ють встановити особу загиблого по кістковим останкам
за наявності формалізованого опису зовнішності люди
ни;
— методи соціологічної орієнтації, зокрема, прове
дення анкетування в процесі вивчення кримінальних
справ або інтерв'ювання працівників правоохоронних
органів [1; 3].
Серед цілей подібних досліджень слід виділити такі:
— аналіз умов і причин, що формують сприятливі
умови для здійснення й приховування злочинів;
— оцінка способів здійснення злочинів;
— збір інформації щодо результативності визначе
них прийомів і рекомендацій тактичного характеру;
— методи психологічної орієнтації, що застосову
ються в процесах розробки прийомів і комбінацій так
тичного характеру.
При цьому можливість застосування традиційних й
інтерактивних спеціальних методів криміналістики, що
належать іншим наукам, у процесах забезпечення дер
жавної безпеки, підлягає оцінюванню з точки зору низ
ки таких критеріїв:
— науковість методу, яка передбачає наявність у
нього достовірності отриманих результатів, а також
забезпечення їх точності й надійності;
— безпечність методу: його застосування не повин
но чинити загрозу життю і здоров'ю людей. Так, засто
сування багатьох методів вимагає наявності високої
електричної напруги; застосування реактивів або ви
промінювань, що є шкідливими для здоров'я тощо;
— етичність методу: припустимість методів не об
межується їх безпекою. Оскільки вони застосовуються
в експертно криміналістичній сфері, в якості об'єктів
дослідження можуть виступати як предмети, так і люди.
Відповідно, можливим є використання виключно таких
методів, які відповідають конституційним принципам
законності, а також моральним суспільним критеріям та
не обмежують права громадян, не принижують їх
гідності, виключають насильство і не призводять до по
рушення норм кримінально процесуального права;
— ефективність методу: метод можна вважати
ефективним, якщо він уможливлює досягнення постав
леної мети протягом оптимального терміну з максималь
ною продуктивністю. При цьому метод повинен забез
печувати рентабельність — сили і засоби, що витрача
ються, повинні змінюватися в залежності від резуль
татів, що очікуються [1; 2].
Слід при цьому розрізняти теоретичні методи кри
міналістики як науки і методи, що використовуються в
практичній діяльності, проте базуються на положеннях
криміналістики. Так, практична діяльність органів
дізнання, судових і слідчих органів, а також установ
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експертного призначення, теоретичну основу якої скла
дає низка наук, зокрема криміналістика, за своїм
змістом, цілями, інструментами й умовами відрізняєть
ся від наукового дослідження.
При цьому в межах обох сфер можуть використо
вуватися методи, сутність не змінюється відповідно зміні
сфери пізнання. У цьому випадку умови використання
методів пізнання, а також його об'єкт і мета будуть
різнохарактерними, і це відображається на інструмен
тарії, та достовірності отриманих результатів.
Необхідно також взяти до уваги, що різниця в мето
дах наукового дослідження і практичної діяльності щодо
доведення в процесі розслідування і судового розгляду
кримінальних справ стає більш суттєвою, коли у проце
сах забезпечення державної безпеки застосовуються не
загальні, а спеціальні методи криміналістики [2; 3].
При цьому жоден з методів криміналістики, що за
стосовуються у процесах забезпечення державної без
пеки, не може бути універсальним. Тільки сумісне їх за
стосування забезпечує продуктивне розслідування кри
мінальних справ і, відповідно, забезпечення державно
безпеки.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМКУ
Таким чином, у результаті проведення даного до
слідження було отримано такі результати.
1. Проаналізовано особливості застосування ме
тодів техніко криміналістичного характеру у процесах
забезпечення державної безпеки. Підкреслено, що у
цьому контексті здійснюється трансформація або якіс
не перетворення методу в криміналістиці через інтегра
цію знань природничо наукового, технічного й кримі
налістичного характеру.
2. Досліджено специфіку використання методів
структурно криміналістичного характеру у процесах
забезпечення державної безпеки. Зазначено, що ці ме
тоди передбачають формування в криміналістиці сис
тем ключових компонентів планування процесів роз
слідування злочинів; систем прийомів, що формують
тактику слідчих дій і рекомендацій та систем, що перед
бачають застосування ключових методик розслідуван
ня окремих видів злочинів.
3. Здійснено огляд можливостей роботи державних
органів з методами, пристосованими для вирішення спе
цифічних криміналістичних завдань, з огляду на забез
печення державної безпеки. Зазначено, що до подібних
методів відносяться такі: методи фізичного, хімічного,
а також фізико хімічного походження, методи біоло
гічного походження, методи антропологічної та соціо
логічної орієнтації.
4. Виокремлено критерії оцінки результативності
застосування спеціальних методів криміналітистики у
процесах забезпечення державної безпеки: науковість,
безпечність, етичність й ефективність.
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