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отримана	слідчим	в	процесі	розслідування	може	суттєво	сприяти	ефективному	вирішенню	
всіх	перелічених	вище	завдань.	

Значний	 обсяг	 криміналістично	 значущої	 інформації	 про	 особу	 підозрюваного	 слідчий	
може	 отримати	 з	 документальних	 джерел	 інформації.	 Велике	 значення	 має	 вивчення	
елементів	 психології	 підозрюваного.	 Таких	 як:	 психічні	 процеси,	 психічні	 стани,	
темперамент,	характер,	спрямованість,	світогляд	та	деякі	інші.	Розуміння	сутності	психічних	
процесів,	 станів	 та	 психологічних	 особливостей	 особистості	 підозрюваного,	 є	 необхідними	
умовами	 для	 ефективного	 застосування	 всього	 комплексу	 тактичних	 прийомів,	
прогнозування	ймовірної	поведінки	підозрюваного	як	під	час	проведення	окремих	слідчих	
дій,	так	і	під	час	розслідування	взагалі.		

Найбільш	поширено	 інформація	 про	властивості	психологічного	складу	 підозрюваного	
використовується	 в	 тактичних	 цілях:	 під	 час	 допиту	 для	 обрання	 найбільш	 ефективних	
тактичних	 прийомів;	 встановлення	 психологічного	 контакту	 з	 допитуваним;	 здійснення	
психологічного	 впливу;	 визначення	 спроможності	 підозрюваного	 адекватно	 сприймати	
інформацію,	 запам’ятовувати	 і	 оцінювати	 її	 тощо.	 Ефективність	 застосування	 слідчим	
найбільш	 оптимальних	 тактичних	 прийомів	 в	 процесі	 проведення	 слідчих	 дій	 за	 участю	
підозрюваного,	 який	 страждає	 на	 психічні	 аномалії,	 що	 не	 виключають	 осудності	 та	 інші	
психічні	 розлади,	 суттєво	 залежить	 від	 обсягу	 та	 своєчасності	 отримання	 слідчим	
патопсихологічної	 інформації	 про	 особу	 підозрюваного.	 Ігнорування	 наведених	 тактичних	
рекомендацій	 щодо	 проведення	 слідчих	 дій	 з	 цією	 категорією	 осіб,	 може	 негативно	
позначитись	на	встановленні	істини	у	справі	та	ускладнити	процес	розслідування.	З	метою	
підвищення	ефективності	досудового	розслідування	злочинів,	доцільно	залучати	до	участі	в	
ньому	спеціалістів-психологів.	

На	нашу	думок	під	криміналістичним	вивченням	особистості	підозрюваного	необхідно	
розуміти	отримання	криміналістично	значущої	інформації,	яка	включаючи	в	себе	відомості	
про	притаманні	ним	анатомічні,	біологічні,	психологічні	і	соціальні	властивості,	що	необхідні	
для	 ідентифікації	 особи	 підозрюваного,	 вирішення	 тактичних	 завдань	 і	 встановлення	
фактичної	 картини	 події	 злочину	 в	 процесі	 його	 розкриття	 і	 розслідування,	 а	 також	 для	
використання	з	метою	здійснення	криміналістичної	профілактики.	

Вивчення	особи	підозрюваного	є	необхідною	передумовою	вирішення	цілого	комплексу	
завдань	і	може	розглядатися	в	різних	аспектах:	кримінально-правовому,	кримінологічному,	
процесуальному	та	криміналістичному.	
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У	 сучасному	 науковому	 світі	 питання	 –	 чи	 є	 криміналістика	 юридичною	 наукою	 –	 не	 є	
невизначеним,	 і,	тим	більше,	спірним.	Однак,	у	різні	періоди	розвитку	юриспруденції	вчені	
дотримувалися	 різних	 позицій	 з	 цього	 питання.	 Свою	 думку	 з	 цього	 приводу	 свого	 часу	
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обґрунтував	 також	 і	 доктор	 юридичних	 наук,	 професор,	 Заслужений	 діяч	 науки	 та	 техніки	
України,	автор	понад	240	наукових	праць	та	3	свідоцтв	на	винаходи	–	Михайло	Васильович	
Салтевський.		

На	 думку	 М.	 В.	 Салтевського,	 «юридична	 сутність	 криміналістики	 обумовлена	 її	
загальними	 та	 окремими	 завданнями,	 предметом	 дослідження,	 особливостями	 засобів	 і	
методів	 розкриття	 злочинів,	 відповідністю	 її	 наукових	 рекомендацій	 законодавству	 та	
тісним	зв’язкам	з	науками	кримінально-правового	циклу»	[1,	c.	26].	Вчений	підкреслював,	що	
криміналістика	будучи	юридичною	наукою,	не	претендує	на	правову	сутність,	на	ту	правову	
сутність,	яка	була	предметом	диспуту	для	багатьох	вчених.	Хоча	криміналістика	і	походить	
від	кримінального	процесуального	права,	однак	не	з	потреби	її	удосконалення,	а	як	наслідок	
її	 застосування	 в	 боротьбі	 зі	 злочинністю.	 Саме	 тому,	 на	 думку	 Михайла	 Васильовича,	
розроблені	 криміналістикою	 методи	 і	 засоби	 спрямовані	 на	 збір	 доказів	 та	 їх	 ефективне	
дослідження.	 Однак,	 професор	 зауважив,	 що	 криміналістика	 спочатку	 виникла	 як	
«кримінальна	техніка»,	«поліцейська	техніка»,	де	наявні	на	той	час	технічні	знання	не	могли	
бути	правовими;	правовими	ж	можуть	бути	і	є	методи,	способи	та	прийоми	їх	застосування,	
що	розроблені	криміналістикою.	

Професор	Михайло	Васильович	Салтевський	однозначно	стверджує:	«Криміналістика	–	
юридична	 наука»	 [1,	 с.	26].	 На	 цьому	 вчений	 не	 зупиняється,	 а	 розкриває	 ці	 твердження	
такими	акцентами:	

– відповідно	 до	 визнаної	 класифікації,	 юридичні	 науки	 поділяються	 на	 галузеві,	
міжгалузеві	 та	 спеціальні.	 До	 спеціальних	 відносять	 кримінальну	 статистику,	
криміналістику,	кримінологію	та	деякі	інші	галузі	знань;	

– юридична	 сутність	 криміналістики	 обумовлена	 історичним	 аспектом	 її	 появи	 як	
відокремленої	від	кримінального	процесуального	права;	

– подальший	розвиток	криміналістики	триває	з	формуванням	її	власного	предмету	як	
самостійної	галузі	серед	юридичних	наук;	

– результатом	 її	 стрімкого	 розвитку	 стала	 наявність	 самостійного	 предмету	
дослідження,	власна	методологія,	загальні	та	окремі	теорії;	

– всі	 наукові	 досягнення	 криміналістики	 продовжують	 бути	 тісно	 пов’язаними	 з	
правовими	та	спеціальними	юридичними	науками.	

Професор	М.	В.	Салтевський	звернув	увагу	на	таку	особливість,	як	те,	що	методи	і	засоби	
криміналістичної	 техніки,	 запозичені	 з	 природніх	 та	 технічних	 наук,	 застосовуються	 без	
будь-яких	 змін	 у	 спеціальних	 науках.	 Для	 їх	 застосування	 розробляються	 лише	 правові	
підстави.	 Таким	 чином,	 він	 дійшов	 висновку,	 що	 криміналістика	 інтегрує	 засоби	 і	 методи	
дослідження	 свого	 власного	 предмета.	 При	 цьому,	 це	 не	 перевтілює	 їх	 сутність	 у	
«материнську»,	 з	 якої	 вони	 виникли.	 Криміналістика	 в	 цьому	 сенсі	 була	 й	 залишається	
юридичною	наукою.	Однак,	на	думку	вченого,	дискусійною	була	би	необхідність	створення	
«криміналістичної	 фізики»,	 «медичної	 криміналістики»,	 «природничонаукової	
криміналістики»	[2,	c.	44].	

На	підтвердження	своїх	висловлювань	Михайло	Васильович	навів	з	цього	приводу	схожі	
думки	Р.	С.	Бєлкіна	щодо	криміналістики	як	юридичної	науки	на	1977	р.:	

– предмет	криміналістики,	її	об’єкти	пізнання	належать	до	сфери	правових	знань;	
– розроблені	криміналістикою	засоби	і	методи	знаходяться	у	полі	правових	знань;	
– службова	 функція	 криміналістики	 відноситься	 до	 сфери	 діяльності	 правоохоронних	

органів,	до	правових	процесів	розслідування,	судового	розгляду;	
– завдання,	що	вирішує	криміналістика,	знаходяться	у	межах	діяльності	правоохоронних	

органів,	правових	процесів	розслідування,	судового	розгляду;	
– рекомендації,	 що	 розробляє	 криміналістика	 для	 практики,	 засновані	 на	 нормах	

закону,	 і	 застосовуються	 у	 відповідності	 до	 його	 букви	 та	 духу,	 та	 затребувані	 у	 зв’язку	 з	
необхідністю	укріплення	законності	боротьби	зі	злочинністю;	

– криміналістика	 пов’язана	 із	 багатьма	 як	 суспільними,	 так	 і	 природничими	 науками,	
однак	 ці	 зв’язки	 у	 більшості	 спрямовані	 на	 створення	 науково-технічних	 засобів	 і	 методів	
роботи	з	доказами	[2,	c.	43].	

Як	 висновок,	 основним	 джерелом	 для	 криміналістики	 є	 право,	 тобто	 правові	 науки,	
однак	важливі	й	інші	джерела,	наприклад,	слідча	та	судова	практика	[1,	с.	26–27].	
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Професор	 М.	В.	Салтевський	 на	 цьому	 тлі	 підкреслив	 також	 зв’язок	 криміналістики	 з	
галузевими	 та	 міжгалузевими	 юридичними	 науками,	 виокремивши	 особливе	 місце	
криміналістики	серед	них.	На	його	думку,	сутність	такого	зв’язку	полягає	у	тому,	що	галузеві	
і	 правові	 знання	 слугують	 для	 криміналістики	 методологічною	 основою.	 В	 свою	 чергу,	 ця	
методологічна	 основа	 забезпечує	 розробку	 криміналістичного	 «інструментарію»	 для	
подальшого	 збору,	 дослідження	 і	 використання	 доказів	 в	 рамках	 чинних	 норм	
законодавства.	 Саме	 тому,	 криміналістика	 не	 тільки	 збагачується	 даними	 правових	 знань,	
але	й	удосконалює	засоби	і	методи	правових	наук	та	існуючих	норм	права.	Вчений	наводить	
цікавий	 приклад	 на	 підтвердження	 своїх	 висловлювань:	 «слідчий	 експеримент,	 перевірка	
показань	 на	 місці	 тривалий	 час	 у	 кримінально-правовому	 законі	 були	 відсутніми	 як	
самостійні	 слідчі	 дії.	 Після	 багатьох	 дискусій	 криміналістів	 та	 процесуалістів,	 розробки	
теоретичних	 основ	 та	 практичної	 методики	 провадження	 цих	 дій	 вони	 врешті	 були	
передбачені	 в	 процесуальному	 законі»	 [2,	 c.	 44].	 Цей	 приклад	 дозволив	 М.	В.	Салтевському	
визначити,	 що	 криміналістичні	 знання	 вдосконалюють	 практику	 розслідування	 злочинів	 і	
дозволяють	 створювати	 та	 конструювати	 нові	 процесуальні	 норми	 у	 кримінальному	
процесуальному	законодавстві.	Вбачається,	що	і	в	діючому	Кримінальному	процесуальному	
кодексі,	прийнятому	в	2012	року,	ці	слідчі	(розшукові)	дії	знайшли	своє	місце.	

З	огляду,	на	вищевикладені	напрацювання	Михайла	Васильовича	щодо	криміналістики	
як	 юридичної	 науки,	 логічним	 є	 доведення	 актуальності	 і	 у	 сучасному	 розвитку	
криміналістики	його	думок	та	утвердження	тези,	що	криміналістика	є	юридичною	наукою.	
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Проблема	 боротьби	 з	 організованою	 злочинністю,	 у	 тому	 числі	 криміналістичними	
методами	 та	 засобами,	 залишається	 актуальною	 і	 у	 сучасних	 умовах	 розвитку	 української	
держави.	 Це	 обумовлюється	 тим,	 що	 діяльність	 організованих	 злочинних	 груп	 із	
кримінальної	 перетворилася	 в	 масштабну	 загрозу	 соціальної,	 економічної	 і	 політичної	
стабільності	в	Україні.	

Одним	 з	 небезпечних	 проявів	 сучасної	 організованої	 злочинності	 є	 її	 корислива	
складова.	 Вона	 порушує	 конституційні	 права	 людини,	 зокрема,	 невід’ємне	 право	 на	
соціальне	 і	 матеріальне	 благо	 –	 право	 власності.	 Причиною	 неефективності	 боротьби	 з	
корисливою	 організованою	 злочинною	 діяльністю	 є	 недостатність	 ефективних	 методів	
розслідування,	відсутність	типових	сучасних	моделей	такої	злочинної	діяльності,	недієвість	
рекомендацій	 по	 проведенню	 окремих	 слідчих	 (розшукових)	 дій	 та	 їх	 комплексів,	
недосконалість	 криміналістичних	 програм	 по	 вирішенню	 проблемних	 слідчих	 ситуацій	 та	
інше.	

Успішне	 розслідування	 кримінальних	 проваджень	 за	 фактами	 крадіжок,	 вчинених	
злочинними	 групами,	 перш	 за	 все	 обумовлене	 тим,	 наскільки	 вчасно,	 законно	 й	
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