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Додаток 2 
 

ВИКЛАД 
варіантів відображення загальної етапізації роботи з джерелами у дефініціям 

криміналістики, 
теорії ОРД і кримінального процесу 

 
 

Літ. джерело  Виклад авторського варіанта 
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Ко-
рухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Крими-
налистика: Учебник / Под ред. 
Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-
ИНФРА, 2002. – 990 с.  

Криминалистика – наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных методах и средствах судебного 
исследования и предотвращения преступлений (с. 42). 

Аганесян Г.А., Герасимов В.Н., 
Самыгин Л.Д. Место криминалис-
тики в системе наук // Вестн. Моск. 
ун-та. – Сер. 11. – Право. – М., 1987. – 
№ 1. – С. 29-38. 

Но от многих наук криминалистику отличает то, что предметом 
ее научного познания является также познание практическое, 
осуществляемое определенными должностными лицами в сфере 
правоприменения и очень специфическими методами и средствами. 
Речь идет о системе расследования преступления, состоящей из 
методов, приемов, способов и средств познания, разрабатываемых в 
соответствии с уголовно-процессуальным законом и на основе 
познания закономерностей образования, собирания, исследования и 
использования криминалистической информации вообще и 
судебных доказательств в частности (с. 29).  

Агафонов В.В., Филиппов А.Г. 
Понятие и предмет криминалистики 
// Криминалистика: Вопросы и 
ответы: Учеб. пособие. – 3-е изд. – 
М.: Юриспруденция, 2000. – С. 3-5. 

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных методах и средствах судебного исследования и 
предотвращения преступлений (с. 3). Предмет науки кримина-
листики состоит из двух частей. Первая часть включает три группы 
закономерностей: закономерности механизма преступления; 
закономерности возникновения информации о преступлении и его 
участниках; закономерности собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств. Ко второй части предмета кримина-
листики относятся специальные средства и методы судебного 
исследования доказательств и предотвращения преступлений, 
разрабатываемых в криминалистике (с. 3). 

Алексеев Н.С. Предисловие // Тор-
вальд Ю. Криминалистика сегодня. 
Развитие судебной серологии / Пер. с 
нем. – М.: Юрид. лит., 1980. – С. 3-6.  

Рассматривая криминалистику как науку о технике, тактике и 
методике расследования преступлений, как науку о законо-
мерностях, связанных с возникновением, познанием и использо-
ванием доказательств и предназначенную для судебного исследо-
вания специфическими методами и предотвращения преступлений, 
мы признаем ее классовую направленность, ее значение в 
утверждении власти господствующего класса (с. 6). 

Ароцкер Л.Е. Криминалистические 
методы в судебном разбирательстве 
уголовных дел: Автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. – М.: ВИ ИПР МПП, 
1965. – 43 с.  

Перечисленные положения криминалистики, могущие исполь-
зоваться в суде, по существу, образуют новый раздел советской 
криминалистики, который может быть назван «Судебной 
криминалистикой» (с. 13-14). Предметом этого раздела является 
совокупность криминалистических приемов и методов, использ-
уемых в целях получения, проверки, исследования и оценки 
доказательств в судебном разбирательстве. Дальнейшее развитие 
сонетской криминалистики, как нам представляется, должно идти в 
направлении разработки и внедрения в практику научно-
технических и тактических приемов и методов, которые могут 
использоваться как при расследовании преступлений, так и при 
судебном разбирательстве уголовных дел (с. 14). В настоящее время 
имеются правовые основания для применения судом 
криминалистических средств и методов и по гражданским делам. … 
Между тем, в разбирательстве гражданских дел суд может 
использовать не только криминалистическую экспертизу, но и 
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другие приемы и методы советской криминалистики (с. 14). Данные 
криминалистики необходимы суду в кассационной и надзорной 
инстанциях, они могут быть полезными в стадии исполнения 
приговора и т.д. (с. 14). Под криминалистической тактикой судеб-
ного следствия подразумевается система основанных на уголовно-
процессуальном законе приемов и методов планомерной подготовки 
и проведения судебного следствия в целом и отдельных судебных 
действий, направленных на установление истины по делу (с. 14).  

Арсеньев А.Д. Теория судебной экс-
пертизы и теория судебных 
доказательств // Тезисы сообщений 
на Седьмом теоретическом семинаре 
ВНИИ СЭ. – М.: ВНИИ СЭ МЮ 
СССР, 1975. 

Теория доказательств стала в известных пределах составной 
частью криминалистики, предметом которой являются законо-
мерности возникновения, сохранения и изменения доказа-
тельственной информации, а задачей – разработка на базе этих 
закономерностей наиболее эффективных приемов и оптимальных 
процессуальных форм доказывания (собирания, проверки и оценки 
доказательств) (с. 12). 

Астапкин Д.И., Астапкина С. М. 
Введение в курс криминалистики // 
Криминалистика: Учеб. пособие. – 
М.: ИНФРА-М, 2002. – С. 3-12. 

Криминалистика возникла и развивается как наука, способ-
ствующая деятельности правоохранительных органов. Она изучает 
те объективные закономерности, которые охватываются сферой 
деятельности следователя, прокурора, органов дознания, эксперта и 
суда в целях раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений. Криминалистика – наука о познании законо-
мерностей отражения механизма преступной деятельности, возник-
новения информации о преступлении, закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей специальных средствах и 
методах судебного следствия и предотвращения преступлений (с. 3). 

Баев О.Я. Современные воззрения на 
предмет науки криминалистики // 
Основы криминалистики: Курс лек-
ций. – М.: Экзамен, 2001. – С. 21-35. 

(викладена хронологія формулювання предмета криміналістики 
у контексті аналізу визначень Г. Гроса, Г.Ю. Манса, Б.М. Шавера, 
О.М. Васильєва, Р.С. Белкіна і Ю.І. Краснобаєва (1967 р.), одне з 
останніх визначень Р.С. Белкіна, визначення В.О. Образцова тощо – 
Ю.Л.). Собственно розыскная и оперативно-розыскная деятельность, 
составляющая основные функции органов дознания, в предметную 
область криминалистики не входят. Они объект изучения не 
криминалистики, а иной научной дисциплины – теории оперативно-
розыскной деятельности (ОРД) (с. 31) Криминалистика есть наука 
об уголовно-релевантных закономерностях – преступной деятель-
ности, возникновения и существования информации в результате 
совершения преступлений, ее собирания, исследования, исполь-
зования и оценки и основанных на познании этих закономерностей 
средствах и методах информационно-познавательной деятельности 
дознавателя, следователя, специалиста, эксперта, прокурора и 
адвоката, каждым в соответствии со своей процессуальной 
функцией и полномочиями, реализуемых в рамках динамической 
системы правоотношений, установленных уголовно-процессуальной 
формой для исследования преступлений (с. 35). 

Бандурка А.М., Горбачов А.В. Опе-
ративно-розыскная деятельность: 
правовой анализ: Науч.-прак. посо-
бие. – РИО МАД Украины, 1994. – 
160 с.  

Задачи ОРД:  
– предупреждение, пресечение, раскрытие, расследование 

преступлений, розыск преступников, лиц, без вести пропавших, 
возмещение причиненного материального ущерба;  

– установление причин и условий, порождающих преступления 
или способствующих их совершению;  

– сбор фактических данных, которые могут стать доказа-
тельствами по уголовному делу, или послужить поводом и осно-
ванием для его возбуждения и проведения неотложных 
следственных действий;  

– обеспечение безопасности лиц в уголовном судопроизводстве;  
– информирование государственных органов о фактических 

обстоятельствах событий, прогнозах и анализах развития 
обстановки, опасной для общественного порядка, жизни и здоровья 
граждан, сохранности материальных ценностей (с. 7); 

 – взаимное информирование подразделений, осуществляющих 
ОРД, других правоохранительных органов;  
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 – информирование международных правоохранительных 

организаций и правоохранительных систем отдельных государств в 
соответствии с договорами и соглашениями;  

 – разработка организационных и тактических мер борьбы с 
преступностью, проведение научных исследований, обучение 
оперативных работников формам и методам ОРД (с. 8). 
В ст. 2 Закона Украины об ОРД понятие данной деятельности 

сформулировано так: «Оперативно-розыскная деятельность – это 
система гласных и негласных, поисковых. разведывательных и контр-
разведывательных мер, которые осуществляются с использованием 
оперативных и оперативно-технических средств».(с. 14)  

Бараненко Б.И., Дидоренко Э.А. 
Введение в учебный курс «Основы 
оперативно-розыскной деятельности в 
Украине» // Основы оперативно-
розыскной деятельности в Украине 
(понятие, принципы, правовое 
обеспечение). – Ч. 1: Учеб. пособие / 
Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко, 
В.А. Глазков, Н.И. Курочка, В.А. Си-
люков, А.Г. Цветков. Под ред. 
Э.В. Виленской. – Луганск: РИО 
ЛАВД, 2006. – С. 7-23. 

При рассмотрении оперативно-розыскной деятельности как 
деятельностной категории обращает на себя внимание некое 
ограниченное законодательное определение понятия этой дея-
тельности, которая обозначена как бы с внешней стороны в виде 
системы гласных и негласных поисковых, разведывательных и 
контрразведывательных мер, осуществляемых с применением 
оперативных и оперативно-технических средств (с. 9). 
Исходя из обозначенных подходов оперативно-розыскную 

деятельность можно вообразить как систему социальных отно-
шений, направленных на получение сфокусированного социального 
результата в виде позитивных изменений в состоянии, структуре и 
динамике преступности (с. 11). 

Бараненко Б.И., Дидоренко Э.А. 
Сущность и содержание оперативно-
розыскной деятельности как прак-
тической право-охранительной дея-
тельности // Основы оперативно-
розыскной деятельности в Украине 
(понятие, принципы, правовое 
обеспечение). – Ч. 1: Учеб. пособие / 
Э.А. Дидоренко, Б.И. Бараненко, 
В.А. Глазков, Н.И. Курочка, В.А. Си-
люков, А.Г. Цветков. Под ред. 
Э.В. Виленской. – Луганск: РИО 
ЛАВД, 2006. – С. 24-38. 

Практика оперативно-розыскной деятельности стара как мир, и 
она всегда воспринималась людьми как тайное выслеживание и 
поиск преступников (с. 24). 
Важную роль в практике ОРД выполняют и определенные 

отраслевые принципы этой деятельности. … Остановимся на самых 
важных из них (с. 34). 
Принцип единства гласных негласных мер ОРД, а также 

комплексно системное их использование … Объективно это 
обусловлено тем, что названые меры и средства нацелены на единый 
общий объект – преступность; единые задачи – поиск и фиксацию 
фактических данных о преступных действиях отдельных лиц и 
групп, а также единые цели, заключающиеся в предупреждении 
(предотвращении, пресечении, профилактике) преступлений, их 
раскрытии, обнаружении разыскиваемых лиц и, кроме того, в 
оперативно-розыскном сопровождении уголовного судопроиз-
водства (с. 35).  

 
Бараненко Б.И., Дидоренко Э.А. 
Меры и средства оперативно-
розыскной деятельности // Основы 
оперативно-розыскной деятельности 
в Украине (понятие, принципы, 
правовое обеспечение). – Ч. 1: Учеб. 
пособие / Э.А. Дидоренко, Б.И. Ба-
раненко, В.А. Глазков, Н.И. Курочка, 
В.А. Силюков, А.Г. Цветков. Под ред. 
Э.В. Виленской. – Луганск: РИО 
ЛАВД, 2006. – С. 111-125. 

Согласно ст. 6 Закона Российской Федерации «Об оперативно-
розыскной деятельности» к оперативно-розыскным мероприятиям 
относятся: опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для 
сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование 
предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; 
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений; прослушивание телефонных 
переговоров; снятие информации с технических каналов связи; 
оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный 
эксперимент. 
Первый блок составили меры, направленные главным образом на 

поиск и получение из различных источников сведений инфор-
мационно-поискового назначения … (с. 112): 

– опрос лиц с их согласия и использование их добровольной 
помощи;  

– участие в проверке, проводимой в установленном порядке, 
финансово-хозяйственной деятельности соответствующих пред-
приятий, учреждений, организаций и отдельных лиц;  

– снятие информации с каналов связи;  
– осуществление контроля путем отбора по отдельным приз-

накам телеграфно-почтовых отправлений;  



Ланцедова Ю.О., Кириченко С.А., Ткач Ю.Д., Тунтула О.С. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 130 

 
– визуальное наблюдение в общественных местах с применением 

фото-, кино- и видеосъемки, оптических и радиоприборов, иных 
технических средств. 
Во второй блок были включены меры, которые … направлены 

преимущественно на обнаружение и фиксацию фактических данных 
о конкретных преступных действиях, подготавливаемых или 
осуществляемых определенными лицами и группами, в целях 
своевременного предупреждения и раскрытия преступлений, а 
также на установление и задержание скрывшихся преступников … 
(с. 113).  
В качестве оперативно-технических средств на практике исполь-

зуются главным образом специальные технические устройства и 
приспособления, позволяющие снимать информацию с каналов связи, 
вести скрытное и иное визуальное наблюдение в общественных местах, 
фиксировать фактические данные о преступных действиях отдельных 
групп и лиц и т.п. Отметим, что оперативно-технические средства 
применяются только негласно … (с. 115). 
Согласно общепринятой в теории и практике ОРД терминологии 

общими методами этой деятельности сегодня признаются: разведы-
вательный опрос, оперативная установка, визуальное (скрытое) 
наблюдение, оперативный осмотр, личный сыск и агентурный 
метод. Не вызывает сомнения то, что приведенные понятия 
обозначают специальные профессиональные пути и способы 
получения оперативной информации, необходимой для решения 
задач оперативно-розыскной деятельности.  
Однако …. указанные пути (как методы) обеспечивают реали-

зацию далеко не всех, а лишь части предусмотренных законом мер 
ОРД, тогда как выполнение других мер, например, контрольной 
закупки, контролируемой поставки, операций по захвату 
вооруженных преступников, требуют иных (адекватных) методов 
или способов действий (с. 117).  

Баршев Я.И. Предисловие // Осно-
вания уголовного судопроизводства 
с применением к российскому уго-
ловному судопроизводству. – СПб.: 
Типогр. II Отделения Собств. 
Е.И.В. Канцелярии, 1841. – С. I-II. 

В намерении быть полезным для науки и практики, я старался 
раскрыть в системе начала и основания уголовного судо-
производства и в совершенно полном и верном виде и в надлежащей 
связи изложить действующее уголовное судопроизводство (с. I-II) 
… смею надеяться, что в издаваемой мною книге молодые юристы 
найдут руководство к изучению уголовного судопроизводства, кото-
рого они до сих пор вовсе не имели; практики получат во всей 
полноте и надлежащей связи действующие постановления 
отечественного законодательства об образе производства уголов-
ного суда, а просвещенная публика встретит много любопытных и 
важных практических вопросов и истин, которые могут остановить 
и занять внимание каждого образованного человека и гражданина 
(с. II). 

Басай В.Д., Кириченко О.А. Основи 
одорології: Монографія. – Івано-
Франківськ: Вид-во Плай, 2002. – 
580 с.  

З урахуванням цього, може бути запропоноване наступне 
розгорнуте визначення криміналістики як методичної юридичної 
науки, яка на основі пізнання закономірностей роботи з особистими 
і речовими джерелами інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, розробляє гласні технічні засоби і прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих процесуальних 
і гласних позапроцесуальних дій або їх комбінацій, а також гласні 
методичні рекомендації із попередження, виявлення, припинення, 
розкриття і досудового розслідування злочинів, судового розгляду 
кримінальних справ і виконання судових рішень (с. 33). Звичайно, 
формулювання даного розгорнутого визначення криміналістичної 
науки виправдано поза навчальним курсом цієї дисципліни, тоді як в 
підручниках криміналістики правильніше було б сформулювати 
стислу дефініцію криміналістики, як методичної юридичної науки, 
яка на основі пізнання закономірностей роботи з особистими і 
речовими джерелами інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, розробляє гласну методику проведення даної боротьби 
на всіх її стадіях (с. 33-34). У той же час, повертаючись до 
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розгорнутого визначення ордистики, потрібно зазначити, що дану 
самостійну галузь юридичних знань більш доцільно представити як 
методичну юридичну науку, яка на основі пізнання закономірностей 
роботи з особистими і речовими джерелами інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинами, розробляє негласні технічні 
засоби і прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення 
окремих негласних заходів чи їх комбінацій, а також негласні 
методичні рекомендації із попередження, виявлення, припинення, 
розкриття і досудового розслідування злочинів, судового розгляду 
кримінальних справ і виконання судових рішень. При цьому в 
стислій дефініції ордистику більш правильно показати як методичну 
юридичну науку. яка на основі пізнання закономірностей роботи з 
особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
боротьби зі злочинами, розробляє складові частини негласної 
методики проведення даної боротьби на всіх її стадіях (с. 34). 
Розгорнуте визначення криміналістики і ордистики за другою 
концепцією може бути сформульоване таким чином. Під криміна-
лістикою слід розуміти методичну юридичну науку, яка на основі 
пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби із будь-якими 
правопорушеннями, розробляє окремі складові частини гласної 
методики попередження, виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування правопорушень або позасудовому 
розгляду справ по цих фактах і виконання судових та інших рішень 
по них. Під ордистикою, в такій ситуації, більш обгрунтовано 
розуміти методичну юридичну науку, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для боротьби із будь-якими 
правопорушеннями, розробляє окремі складові частини негласної 
методики попередження, виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування правопорушень, судового або позасу-
дового розгляду справ по цих фактах і виконання судових та інших 
рішень по них. Стислі дефініції криміналістики і ордистики за дру-
гою концепцією можуть виглядати таким чином. Криміналістика – 
це наука, яка на основі пізнання закономірностей роботи з 
особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
боротьби із злочинами та іншими правопорушеннями, розробляє 
складові частини гласної методики проведення даної боротьби за 
всіх її стадіях. Аналогічно ордистику потрібно розглядати як 
методичну юридичну науку, яка на основі пізнання закономірностей 
роботи з особистими і речовими джерелами інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями, 
розробляє складові частини негласної методики проведення даної 
боротьби за всіх її стадіях (с. 36).  
З урахуванням викладеного під словосполученням «кримі-

налістична одорологія» потрібно розуміти часткове вчення 
криміналістики, яке на основі пізнання закономірностей роботи зі 
слідами і зразками запаху людини та інших речових джерел 
інформації, заснованій на лабораторному або позалабораторному їх 
дослідженні за допомогою нюху собаки-детектора або іншого 
біоаналізатора, розробляє складові частини гласної методики 
боротьби зі злочинами та іншими правопорушеннями на всіх стадіях 
її проведення (с. 59). У такій ситуації доцільніше скористатися 
розширеним визначенням криміналістичної одорології, під якою 
вже потрібно розуміти часткое вчення криміналістики, яке на основі 
пізнання закономірностей роботи зі слідами і зразками запаху 
людини та інших речових джерел, заснованій на лабораторному чи 
позалабораторному їх дослідженні за допомогою нюху собаки-
детектора або іншого біоаналізатора, розробляє гласні технічні 
засоби і прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення 
окремих процесуальних і гласних позапроцесуальних дій або їх 
комбінацій, а також гласні методичні рекомендації із попередження, 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
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окремих видів і груп злочинів або інших правопорушень судового 
або позасудового розгляду справ по цих фактах і виконанню 
судових та інших рішень по них. Звідси ордистичну одорологію слід 
розглядати як часткове вчення ордистики, яке на основі пізнання 
закономірностей роботи зі слідами і зразками запаху людини та 
інших речових джерел, заснованій на лабораторному або 
позалабораторному їх дослідженні за допомогою нюху собаки-
детектора або іншого біоаналізатора, розробляє складові частини 
негласної методики боротьби зі злочинами та іншими 
правопорушеннями на всіх стадіях її проведення. При розширеному 
тлумаченні предмета даної методичної галузі юридичної науки 
ордистична одорологія може бути представлена як часткове вчення 
ордистики, яке на основі пізнання закономірностей роботи зі 
слідами і зразками запаху людини та інших речових джерел, 
заснованій на лабораторному чи позалабораторному їх дослідженні 
за допомогою нюху собаки-детектора або іншого біоаналізатора, 
розробляє негласні технічні засоби і прийоми їх застосування, 
тактичні прийоми проведення окремих негласних заходів або їх 
комбінацій і негласні методичні рекомендації із попередження, 
виявлення, припинення, розкриття і досудового – окремих видів і 
груп злочинів або інших правопорушень, судового або позасудового 
розгляду справ по цих фактах і виконанню судових та інших рішень 
по них (с. 60). Саме тому в даному відношенні більш правильно 
було б розглядати єдине міждисциплінарне процедурне одоро-
логічне вчення – «процедурна одорологія», на яке можна було б 
покласти задачу з розробки нормативної регламентації роботи зі 
слідами і зразками запаху людини в будь-якій процедурній системі, 
в процесі боротьбі з будь-якими правопорушеннями, правовими 
спорами і деліктами (с. 61). Таким чином, ми впритул підійшли до 
проблеми визначення місця одорології в системі навчального курсу 
криміналістики і ордистики, а також інших юридичних галузей 
знань, у тому числі і рамках міждисциплінарного одорологічного 
напрямку, що розвивається, «Юридична одорологія», предметом 
вивчення якого повинно стати розробка на основі пізнання 
закономірностей роботи зі слідами і зразками запаху людини та 
інших речових джерел, заснованій на лабораторному або 
позалабораторному їх дослідженні за допомогою нюху собаки-
детектора або іншого біоаналізатора, складових частин гласної і 
негласної методики, а також нормативної процедури боротьби із 
злочинами та іншими правопорушеннями на всіх стадіях її 
проведення (с. 62).Таким чином, у цей час одорологія придбала 
деяку подвійну наукознавчу природу. З одного боку, одорологічні 
проблеми розвинулися в ряд часткових вчень своїх материнських 
наук: «Криміналістична одорологія», «Ордистична одорологія» і 
«Процедурна одорологія», які, у свою чергу, становлять єдиний 
міждисциплінарний напрямок, що розвивається, – «Юридична 
одорологія» (с. 75). 

Басай В.Д. Основи криміналістичної 
одорології: Монографія. – Івано-
Франківськ: Вид-во Плай, 2002. – 
480 с.  
 

Підсумовуючи виклад даної дискусії, автор пропонує у 
розгорнутому визначенні під криміналістичною одорологією 
розуміти часткове вчення криміналістики, яке на основі пізнання 
закономірностей роботи зі слідами і зразками запаху людини та 
інших речових джерел, базованій на лабораторному чи 
позалабораторному їх дослідженні за допомогою нюху собаки-
детектора або іншого біоаналізатора, розробляє гласні технічні 
засоби і прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення 
окремих процесуальних і гласних позапроцесуальних дій або їх 
комбінацій, а також гласні методичні рекомендації із попередження, 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
окремих видів і груп злочинів, судового розгляду кримінальних 
справ і виконанню судових та інших рішень по них. Таким чином, 
згідно зі стислим визначенням предмета криміналістичної 
одорології, вона є частковим вченням криміналістики, яке на основі 
пізнання закономірностей роботи зі слідами і зразками запаху 
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людини та інших речових джерел, базованій на лабораторному або 
позалабораторному їх дослідженні за допомогою нюху собаки-
детектора або іншого біоаналізатора, розробляє складові частини 
гласної методики боротьби зі злочинами та іншими право-
порушеннями на всіх стадіях її проведення (с. 33). Звідси 
обґрунтовано розглядати й ордистичну одорологію, під якою, на 
думку автора, треба у стислій дефініції розуміти часткове вчення 
ордистики, яке на основі пізнання закономірностей роботи зі 
слідами і зразками запаху людини та інших речових джерел, 
базованій на лабораторному або позалабораторному їх дослідженні 
за допомогою нюху собаки-детектора або іншого біоаналізатора, 
розробляє складові частини негласної методики боротьби із 
злочинами та іншими правопорушеннями на всіх стадіях її 
проведення (с. 34). Саме тому в даному відношенні більш 
правильним було б розглядати єдине міждисциплінарне процедурне 
одорологічне вчення – «Процедурна одорологія», завдання якої 
полягає, на наш погляд, у розробці нормативної регламентації 
роботи з одорологічними об’єктами в будь-якій процедурній системі 
в процесі боротьбі з різними видами правопорушень (с. 35). Навіть 
враховуючи сучасний стан розвитку проблем одорології, які 
фактично пов’язані з боротьбою переважно зі злочинами, наявності 
криміналістичних, ордистичних та процедурних аспектів роботи із 
одорологічними об’єктами, на думку автора, достатньо для визнання 
міждисциплінарного одорологічного напрямку «Юридична одоро-
логія», предметом вивчення якого більш доцільно вважати розробку 
на основі пізнання закономірностей роботи зі слідами і зразками 
запаху людини та інших речових джерел, базованій на лабора-
торному або позалабораторному їх дослідженні за допомогою нюху 
собаки-детектора або іншого біоаналізатора складових частин 
гласної і негласної методики, а також нормативної процедури 
боротьби зі злочинами на всіх стадіях її проведення (с. 36). 

Басай В.Д. Криміналістична одоро-
логія (теоретичні, правові і мето-
дичні основи): Монографія. – Івано-
Франківськ: ВПТ «Вік», 2003. – 
502 с.  

(у порівнянні із виданням «Басай В.Д. Основи криміналістичної 
одорології: Монографія. – Івано-Франківськ: Вид-во Плай, 2002. – 
480 с. «на с. 36 викладене таке ж саме розгорнуте визначення 
криміналістичної одорології і на цій же сторінці – вже дещо змінена 
стисла дефініція криміналістичної одорології, яка, з погляду на це, 
викладена далі окремо, у той час як стисле визначення предмету 
«Ордистичної одорології», визначення «Процедурної одорології» і 
«Юридичної одорології» у даному виданні не наводяться, і на               
с. 36-39 с. та с. 42 наведені з цього приводу лише думки загального 
плану). 
Такими чином, згідно зі стислим визначенням предмета 

криміналістичної одорології вона є частковим вченням кримі-
налістики, яке на основі пізнання закономірностей роботи зі слідами 
і зразками запаху людини та інших речових джерел, у тому числі 
лабораторного або позалабораторного їх дослідженні за допомогою 
нюху собаки-детектора або іншого біоаналізатора, розробляє 
складові частини гласної методики боротьби із злочинами та 
іншими правопорушеннями на всіх стадіях її проведення (с. 36). 

Басай В.Д. Основи криміналістичної 
одорології: Дис. … д-ра юрид.       
наук. – К.: НАВСУ, 2003. – 652 с.  

(на с. 58 викладено розгорнуте, а на с. 59 – стисле визначення 
криміналістичної одорології так, як це зроблено у публікації «Басай 
В.Д. Криміналістична одорологія (теоретичні, правові і методичні 
основи): Монографія. – Івано-Франківськ: ВПТ «Вік», 2003. – 502 с. 
«у той час як стисле визначення предмету «Ордистичної 
одорології», визначення «Процедурної одорології» і «Юридичної 
одорології» у даному виданні не наводяться і на с. 59-62 і с. 67-68 
наведені з цього приводу лише думки загального плану. Наприклад, 
на с. 67 вказано: «Таким чином, у цей час одорологія набуває деякої 
подвійної наукознавчої природи. З одного боку, одорологічні 
проблеми розвинулися у ряд часткових одорологічних вчень своїх 
материнських наук (криміналістична одорологія та ін.), які, у свою 
чергу, становлять єдиний міждисциплінарний юридичний напрям, 
що розвивається»). 
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Але на цьому проблеми визначення предмета одорології як нової 

сукупності наукових знань, положення якої повинні слугувати 
підвищенню ефективності боротьби зі злочинами, як вважає 
дисертант, не завершені. Адже збирання слідів та отримання зразків 
запаху людини чи інших речових джерел (наркотиків, вибухових 
пристроїв і речовин, певних контрабандних товарів і т.д.), 
підготовка експертних об’єктів, позалабораторне і, навіть, 
лабораторне одорологічне дослідження можуть бути виконані 
гласно і негласно (с. 59). 

Басай В.Д. Основы криминалис-
тической одорологии: Автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. – К., 2003. – 37 с.  

У посиланні до словосполучення «негласные сотруд-
ники»дається таке пояснення: «А.А. Кириченко предложил имено-
вать таких сотрудников ордистами, а соответствующую науку – 
ордистикой, аргументируя это тем, что, во-первых, семантическое 
значение словосочетания «оперативно-розыскная деятельность» – 
безотлагательная и поисковая деятельность – подходит для 
наименования любой правоохранительной деятельности; во-вторых, 
самостоятельная наука нуждается в более лаконичном наимено-
вании, нежели «теория оперативно-розыскной деятельности»и 
научно-обоснованном понятии как методической юридической 
науки, которая на основе познания закономерностей работы с 
личными и вещественными источниками информации, имеющей 
значение для борьбы с преступлениями, разрабатывает негласные 
технические средства и общие приемы их применения, тактические 
приемы проведения отдельных негласных мероприятий или их 
комбинаций, негласные методические рекомендации по 
предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и досудеб-
ному расследованию преступлений, судебному разрешению 
уголовных дел и исполнению судебных решений» (с. 12). У 
посиланні вказано: «Диссертант основывался на определении 
понятия криминалистики, предложенном А.А. Кириченко, как 
методической юридической науки, которая на основе познания 
закономерностей работы с личными и вещественными источниками 
информации, имеющей значение для борьбы с преступлениями, 
разрабатывает гласные технические средства и общие приемы их 
применения, тактические приемы проведения отдельных 
процессуальных (следственных, судебных, экспертных) и гласных 
внепроцессуальных действий или их комбинаций, гласные 
методические рекомендации по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и досудебному расследованию преступ-
лений, судебному разрешению уголовных дел и исполнению 
судебных решений» (с. 13). 

Басков В.И. Введение // Оперативно-
розыскная деятельность: Учеб.-
метод. пособие. – М.: БЕК, 1997. – 
С. V-VI. 

Оперативно-розыскная деятельность, предназначение которой 
заключается в том, чтобы способствовать органам дознания и 
предварительного следствия в успешном раскрытии и расследо-
вании преступлений, а также в розыске лиц, скрывшихся от 
следствия и суда … (с. V). В предлагаемом учебно-методическом 
пособии автор раскрывает процессуальное значение оперативно-
розыскной деятельности в различных аспектах: во-первых, в 
оказании содействия органам дознания и предварительного 
следствия в быстром и полном раскрытии совершенных преступ-
лений; (с. V) во-вторых, во взаимодействии со следственными 
органами в выполнении поставленной законодателем задачи по 
полному, объективному и всестороннему расследованию преступ-
лений, с тем, чтобы лицо, совершившее преступление, было 
привлечено к уголовной ответственности и в то же время, чтобы не 
допустить привлечения к уголовной ответственности и осуждения 
лица, не виновного или непричастного к преступлению (ст. 2 УПК 
РСФСР) (с. V-VI); в-третьих, в способствовании органам 
внутренних дел, федеральной службе безопасности и прокуратуры в 
установлении местонахождения преступника, скрывшегося от 
органов следствия и суда (с. VI).  
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Бахин В.П. «Конткриминалистика» 
или новые задачи криминалистики // 
Актуальні проблеми держави і права. 
Зб. наук. праць. – Одеса: ОДЮА, 
1998. – С. 9-18. 

По нашему мнению, к числу основных (специальных) задач 
криминалистики относятся: а) изучение закономерностей следо-
образования; б) изучение следственной практики (с. 10); 
в) разработка теоретических основ деятельности по обнаружению, 
собиранию, исследованию и использованию доказательственной 
информации; г) разработка практических рекомендаций техни-
ческого, тактического и методического характера; д) разработка 
средств и мер предупреждения преступлений (с. 11). Задача 
изучения закономерностей следообразования и получения инфор-
мации из материальных следов и иных источников обычно сужается 
до группы следов, которые может оставить преступник. Но сегодня 
этого мало. В условиях борьбы с организованной преступностью, 
когда реальному разоблачению преступников (особенно из верхних 
эшелонов преступных структур) должна предшествовать 
оперативно-розыскная работа, целью которой является создание 
«базы» для подтверждения собранной информации доказа-
тельствами, изучать только процессы того, как оставлять следы, 
недостаточно. Необходимо разрабатывать средства и меры, 
призванные обеспечить неоставление следов (например, при работе 
оперативного работника с документами, при иных средствах 
контроля за действиями преступника), а также способствующих 
дополнительному следообразованию при действиях преступников и 
т.д. (с. 11). Применительно к специфике деятельности служб 
безопасности в связи с этим писали о «контркриминалистике», т. е. 
о том, что необходимо разрабатывать средства и методы, которые 
позволяли бы не оставлять следы, на выявление которых (с. 11) 
направлены рекомендации криминалистики (Савельев Ю.И., 1977 г., 
Митричев В.С., 1980 г.). Но здесь не может идти речь о чем-то ином 
(противоположном криминалистике), ибо в основе и одного 
(обнаружить), и другого (не оставить, замаскировать, видоизменить 
и т.д.) лежать единые закономерности следообразования, которые 
изучает криминалистика. А вот цели и задачи использования этих 
результатов могут быть различными, в том числе противо-
положными. В связи с этим возникает еще один важный вопрос: кто 
(криминалистика или другая наука) должен заниматься разработкой 
средств и приемов, которые предназначены для использования 
оперативно-розыскной деятельности? (с. 12).  

Бахин В.П. Предмет науки крими-
налистики: Лекция. – К., 1999. – 22 с.  

Нами предлагается следующее определение: Криминалистика – 
это наука о закономерностях следообразования и средствах 
выявления, сбора, исследования и использования информации в 
целях раскрытия и расследования преступлений (с. 8).  

Бахін В.П., Гора І.В., Цимбал П.В. 
Криміналістика: Курс лекцій. Ч. 1. – 
Ірпінь: АДПС України, 2002. – 356 с.  

Нами пропонується наступне визначення. Криміналістика – це 
наука про закономірності слідоутворення і засоби виявленні, 
збирання, дослідження і використання інформації з метою розкриття 
і розслідування злочинів (с. 10). Ще на зорі вітчизняної 
криміналістики Г.Ю. Манс, І.М. Якимов, С. О. Галунський, 
Г.К. Рогінський та ін., вказували на два полюси в об’єкті вивчення 
криміналістики – злочинну діяльність і діяльність з розслідування 
злочинів. необхідність вивчення злочинної діяльності відзначає 
переважна більшість вчених (дається посилання на роботи 
В.Я. Колдіна, І.Ф. Пантелеєва, А.Ф. Лубіна, А.В. Дулова, І.А. Воз-
гріна та ін. – Ю.Л.). 

Белкин Р.С. Предмет, задачи и 
система советской криминалистики // 
Криминалистика: Учебник для спец. 
средн. учебн. заведений / Под           
ред. Р.С. Белкина. – М.: Юрид. лит., 
1967. – С. 3-14. 

Советская криминалистика – это наука о закономерностях 
осуществления судебного исследования, о средствах и приемах его 
проведения, о методах использования этих средств и приемов как в 
целях раскрытия, расследования преступлений и объективного 
судебного разбирательства, так и принятия мер к предотвращению 
преступлений (с. 3). Под судебным исследованием следует понимать 
деятельность лица, производящего дознание, следователя, суда по 
установлению истины в процессе уголовного судопроизводства, т. е. 
деятельность по расследованию и судебному разбирательству 
уголовных дел (с. 3-4.) Она осуществляется на основе и в точном 
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соответствии с уголовно-процессуальным законом и включает в 
себя, помимо иных элементов собирание, исследование, оценку и 
использование доказательств как в стадии предварительного 
расследования, так и судебного разбирательства (с. 4). Крими-
налистика и служит тому, чтобы совершенствовать имеющиеся и 
научно разрабатывать новые средства, приемы и методики борьбы с 
преступностью. Этим целям подчинена ее система, складывающаяся 
из трех неразрывно связанных между собой частей: кримина-
листической техники, криминалистической тактики и методики 
расследования и предотвращения отдельных видов преступлений 
(с. 5). 

Белкин Р.С. Перспективы развития 
советской криминалистики // Тр. 
высш. шк. МОО СССР. – М., 1967. – 
Вып. 15. – С. 4. 

Советская криминалистика – это наука о закономерностях 
осуществления судебного исследования, о средствах и приемах его 
проведения, о методах использования этих средств и приемов как в 
целях раскрытия, расследования преступлений и объективного 
судебного разбирательства, так и принятия мер к предотвращению 
преступлений. Под судебным исследованием следует понимать 
деятельность лица, производящего дознание, следователя, суда по 
установлению истины в процессе уголовного судопроизводства, т. е. 
деятельность по расследованию и судебному разбирательству 
уголовных дел (с. 4). 

Белкин Р.С., Краснобаев Ю.И.             
О предмете советской криминалис-
тики // Правоведение. – Л.: Изд-во 
ЛГУ, 1967. – № 4. – С. 90-94. 

Предмет советской криминалистики составляют не методы, 
приемы и средства работы с доказательствами, как считалось, а 
закономерности возникновения, обнаружения, исследования, оценки 
и использования доказательств, на основе которых криминалистика 
разрабатывает эти методы, приемы и средства (с. 92). 

Белкин Р.С. Предмет советской 
криминалистики. § 1. // Кримина-
листика: Учебник / Под ред. 
Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. – М.: 
Юрид. лит., 1968. – С. 3-13. 

Криминалистика – наука о закономерностях возникновения, 
собирания, исследования и использования доказательств и 
основанных на познании этих закономерностях средствах и методах 
судебного исследования и предотвращения преступлений (с. 9). 
Собрание, исследование, использование доказательств осуществля-
ется путем применения специально создаваемых для этих целей или 
приспосабливаемых средств, приемов и методик. Средства, приемы 
и методы, разрабатываемые криминалистикой, различны по своему 
характеру и содержанию. Группируя их по общим для них 
признакам, роли и содержанию, мы тем самым систематизируем 
криминалистику как науку. Так возникает система криминалистики, 
складывающаяся из трех неразрывно связанных между собой 
частей: криминалистической техники, тактики и методики 
расследования и предотвращения отдельных видов преступлений 
(с. 9). При этом самостоятельного параграфа системе кримина-
листике не посвящается. 

Белкин Р.С. Предмет, система и зада-
чи советской криминалистики // Кри-
миналистика: Учебник. В 2 т. / Под 
ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. – М.: 
НИ РИО ВШ МВД СССР, 1969. – 
Т. 1. – С. 5-14. 

Советская криминалистика – наука о закономерностях возник-
новения, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на этих закономерностях средствах и 
методах судебного исследования и предотвращения преступлений 
(с. 10). 

Белкин Р.С., Винберг А.И. Кримина-
листика: Общетеоретические проб-
лемы: Монография. – М.: Юрид. 
лит., 1973. – 264 с.  

Криминалистика разрабатывает средства, приемы и рекомен-
дации по раскрытию, расследованию и предотвращению 
преступлений на основе познания процессов, связанных с 
совершением преступления. Предметом судебного исследования 
является преступление как специфическое явление, установление, 
содержание которого составляет одну из задач доказывания (с. 22). 

Белкин Р.С. Предмет, система, зада-
чи и методы советской кримина-
листики // Криминалистика: Учебник 
для средн. юрид. учебн. заведений / 
Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Юрид. 
лит., 1974. – 672 с.  

С нашей точки зрения использование доказательств не совпадает 
с их исследованием и оценкой и не охватывает содержания этих 
этапов доказывания. Использоваться могут лишь исследованные и 
оцененные доказательства. 
Советская криминалистика – это наука о закономерностях 

возникновения, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений (с. 4). 
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Белкин Р.С. Введение в курс крими-
налистики Криминалистика: Учеб-
ник / Под ред. Б.А. Викторова, 
Р.С. Белкина. – М.: Юрид лит., 1976. – 
С. 3-38. 

Советская криминалистика – это наука о закономерностях 
возникновения, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений (с. 3-4). 

Белкин Р.С. Курс советской крими-
налистики. В 3 т. – М.: Акад. МВД 
СССР, 1977. – Т. 1: Общая теория 
криминалистики. – 340 с.  

Советская криминалистика – наука о закономерностях возник-
новения, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений (с. 18). 

Белкин Р.С. Предмет, система и 
задачи советской криминалистики. // 
Криминалистика: Учебник. В 2 т. / 
Под ред. Р.С. Белкина, И.М. Лузги-
на. – М.: РИО Акад. МВД СССР, 
1978. – Т. 1. – 384 с.  

Советская криминалистика – наука о закономерностях возник-
новения, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на этих закономерностях средствах и 
методах судебного исследования и предотвращения преступлений 
(с. 12). 

 
Белкин Р.С. Предмет, система, 
задачи и методы советской крими-
налистики // Советская кримина-
листика: Учебник для средних 
специальных учебных заведений / 
Под ред. Р.С. Белкина. – М.: Юрид. 
лит., 1979. – 464 с.  

С нашей точки зрения использование доказательств не совпадает 
с их исследованием и оценкой и не охватывает содержания этих 
этапов доказывания. Использоваться могут лишь исследованные и 
оцененные доказательства. 
Советская криминалистика – наука о закономерностях возник-

новения, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
средствах и методах судебного исследования и предотвращения 
преступлений (с. 5). 

Белкин Р.С. Предмет, система, 
задачи и методы советской кримина-
листики // Криминалистика: Учебник 
для слушателей из социалистических 
и развивающихся стран: / Под ред. 
Ю.Г. Корухова, В.Г. Коломацкого. – 
М.: НИ РИО Акад. МВД СССР, 1984. – 
С. 3-13. 

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступ-
ления, возникновения источников информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений (с. 6). Аналогично в 
основном определяют предмет криминалистики большинство 
ведущих ученых социалистических стран. Так, Э. Штельцер (ГДР) 
считает, что предметом криминалистики являются процессы, 
закономерности, явления и методы, важные для раскрытия и 
расследования фактов и обстоятельств и происшествий, носящих 
правовой и особенно уголовно-правовой характер, в целях розыска 
виновных, доказывания и предотвращения преступлений (с. 6). 
Я. Пещак (ЧССР) относит к предмету криминалистики возник-
новения и исследования доказательств, иных фактических данных, 
имеющих криминалистическое значение, и закономерности работы 
с доказательствами и другими объектами, имеющих значение с 
криминалистической точки зрения, в интересах быстрого, полного и 
объективного обнаружения, расследования и предупреждения 
преступной деятельности (с. 6). По мнению И. Вакарелского (НРБ) 
криминалистика базируется на познании закономерностей возник-
новения и изменения определенных фактов, явлений и отношений, 
связанных с преступлением. Результаты этого познания 
используются для разработки эффективных средств и методов 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (с. 6). 

Белкин Р.С. Предмет, система, 
задачи и методы советской крими-
налистики // Криминалистика: Учеб-
ник / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: 
Юрид. лит., 1986. – С. 3-31. 

Советская криминалистика – наука о закономерностях меха-
низма преступления, возникновения источников информации о 
преступлении и его участниках, закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей специальных средствах и 
методах судебного исследования и предотвращения преступлений 
(с. 6). 

Белкин Р.С. Общая теория советской 
криминалистики: Монография. – 
Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. – 
399 с.  

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступ-
ления, возникновения источников информации о преступлении и его 
участниках, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений (с. 54). 
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Белкин Р.С. Предмет, система и 
задачи советской криминалистики // 
Специализированный курс кримина-
листики для слушателей вузов МВД 
СССР, обучающихся на базе 
среднего специального образования / 
Под ред. М.В. Салтевского. – К.: 
КВШ МВД СССР, 1987. – С. 5-18. 

Советская криминалистика – наука о закономерностях меха-
низма преступления, возникновения источников информации о 
преступлении и его участниках, закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей специальных средствах и 
методах судебного исследования и предотвращения преступлений. 
Под судебным исследованием понимается вся деятельность 

органов дознания, следствия, экспертных учреждений и суда по 
установлению истины по уголовным делам (с. 7). 

Белкин Р.С. Криминалистика: Проб-
лемы, тенденции, перспективы. 
Общая и частная теории: Моно-
графия. – М.: Юрид. лит., 1987. – 
272 с.  

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступ-
ления, возникновения источников информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений (с. 59). 

Белкин Р.С. Предмет, система, 
задачи советской криминалистики, 
ее прикладное значение в раскрытии, 
расследовании и предотвращении 
преступлений // Криминалистика: 
Учебник. В 2 т. / Под ред. Р.С. Бел-
кина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. – 
М.: Акад. МВД СССР, 1987. – Т. 1. – 
С. 5-27. 

Советская криминалистика – наука о закономерностях меха-
низма преступления, возникновения источников информации о 
преступлении и его участниках, закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей специальных средствах и 
методах судебного исследования и предотвращения преступлений 
(с. 10). 
В отличие от предмета объектами криминалистической науки 

являются различные факты, вещи, отношения, свойства и признаки, 
явления и процессы, путем изучения которых криминалистика 
познает названные закономерности. При различии предметов 
объекты познания могут быть общими у криминалистики с другими 
науки (с. 10). 

Белкин Р.С. Наука, о которой идет 
речь в этой книге // Криминалистика: 
Краткая энциклопедия / Авт.-сост. 
Р.С. Белкин. – М.: Большая Россий-
ская энциклопедия, 1993. – С. 5-6. 

Криминалистика – область научных знаний о механизме 
преступления, закономерностях возникновения источников инфор-
мации о преступлении и его участниках, закономерностях 
собирания, исследования, оценки и использования доказательств и 
основанных на познании этих закономерностей специальных 
средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения 
преступлений (с. 5). 

Белкин Р.С. Предмет кримина-
листики // Криминалистика: Учеб-
ник. В 3 т. / Под ред. Р.С. Белкина, 
В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. – 
Т. 1: История, общая и частные 
теории. – М.: БЕК, 1995. 

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступ-
ления, возникновения источников информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений. 

Белкин Р.С. Предмет кримина-
листики // Курс криминалистики.         
В 3 т. – Т. 1: Общая теория крими-
налистики. – М.: Юрист, 1997. – 
С. 73-156. 

Криминалистика – наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений (с. 112). По 
источнику происхождения криминалистические средства борьбы с 
преступностью могут быть прежде всего результатом развития и 
совершенствования практики борьбы с преступностью – опера-
тивно-розыскной, следственной, экспертной, судебной (с. 148). По 
содержанию криминалистические средства и методы борьбы с 
преступностью подразделяются на технические, тактические и 
методические (с. 149). По целям применения различают 
криминалистические средства и методы судебного исследования и 
криминалистические средства и методы предотвращения 
преступлений. …. Криминалистические средства и методы судеб-
ного исследования – это средства и методы собирания 
(обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения), исследования, 
оценки и использования доказательственной информации (с. 150). 

Белкин Р.С. Природа науки. Кри-
миналистика в системе научного 
знания // Курс криминалистики.        

При определении криминалистики как науки о средствах, 
приемах и методических рекомендациях по раскрытию и 
расследования преступлений оперативно-розыскную деятельность 
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В 3 т. – Т. 1: Общая теория кри-
миналистики. – М.: Юрист, 1997. – 
С. 157-222. 

можно было рассматривать как область применения этих средств и 
методов, а теорию ОРД, к тому же мало разработанную, – как часть 
криминалистической науки. При определении же криминалистики 
как науки, изучающей обособленную специфическую группу 
объективных закономерностей действительности и основанных на 
познании этих закономерностей средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений, теория оперативно-
розыскной деятельности, изучающая иные закономерности, в целях 
разработки иных средств и методов борьбы с преступностью, уже не 
может рассматриваться как часть криминалистической теории. 
Отношения подчиненности, в которых находились криминалистика 
и теория оперативно-розыскной деятельности, сменились от ноше-
ниями взаимодействия равноправных партнеров. (сноска: см., 
например, Образцов В.А. Криминалистика. Цикл лекций по новой 
программе курса. – М., 1994. – С. 24). Признание теории 
оперативно-розыскной деятельности самостоятельной наукой 
позволяет включить ее в число наук, данные которых используются 
в криминалистике в непосредственном или преобразованном виде. 
Можно предположить, что по мере дальнейшей разработки теории 
все больше ее положений будет использоваться в криминалистике 
при разработке новых технических средств, тактические приемов и 
методических рекомендаций по раскрытию и предотвращению 
преступлений (с. 205) (прямой ответ на разграничение предмета 
криминалистики и ОРД не дается, 3.3. Криминалистика и теория 
оперативно-розыскной деятельности, с. 184-205 – Ю.Л.). 

Белкин Р.С. Криминалистическая эн-
циклопедия. – М.: БЕК, 1997. – 342 с.  

Предметом криминалистики являются закономерности меха-
низма преступления, возникновения источников информации о 
преступлении и его участниках, закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей специальных средствах и 
методах судебного исследования и предотвращения преступлений 
(с. 8). 

Белкин Р.С. Криминалистика: Учеб-
ный словарь-справочник. – М.: 
Юрист, 1999. – 268 с.  

Предметом криминалистики являются закономерности меха-
низма преступления, возникновения источников информации о 
преступлении и его участниках, закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанные 
на познании этих закономерностей специальные методы и средства 
выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступ-
лений, судебного разбирательства уголовных дел (с. 5-6). 

Белкин Р.С. Криминалистика как 
наука, ее предмет, объекты и система 
// Криминалистика: Учебник / Под 
ред. Д.И. Сулейманова. – Баку: 
Ишыг, 2000. – С. 50-72. 

Криминалистика – наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновения источников информации о преступ-
лении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств и основанных на познании 
этих закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений (с. 62). 

Белкин Р.С. Наука, о которой идет 
речь в этой книге // Криминалис-
тическая энциклопедия. – 2-е изд. – 
М.: Мегатрон XXI, 2000. – С. 5-8. 

Криминалистика – область специфических научных знаний о 
преступной деятельности и ее антиподеятельности по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, по установлению 
истины в процессе судопроизводства (с. 5). Предметом кримина-
листики являются закономерности механизма преступления, 
возникновения информации о преступлении и его участниках, 
собирания, исследования, оценки и использования доказательств и 
основанные на познании этих закономерностей специальных 
средства и методы судебного исследования и предотвращения 
преступлений (с. 7). Понятие предмета криминалистики на разных 
этапах ее развития формулировалось по-разному. На этапе 
накопления эмпирических знаний его определяли как способы 
совершения преступлений, профессиональные особенности и быт 
преступников, приемы расследования преступлений (Г.Ю. Манс, 
1921) или как изучение наиболее целесообразных способов и 
приемов применения методов естественных, медицинских и 
технических наук к расследованию преступлений и изучению 
физической и моральной личности преступника (И.Н. Якимов, 1924, 
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1925). Позднее под предметом этой науки стали понимать приемы и 
методы обнаружении и исследования доказательств, используемых в 
целях раскрытия преступления, обнаружения и опознания 
преступника (Б.М. Шавер, 1940); процессуалисты относили к 
предмету криминалистики лишь приемы обнаружения и 
исследования вещественных доказательств и следов преступлений, 
заимствованные из естественных и технических наук, а вопросы 
тактики и методики включали в содержание уголовно-
процессуальной науки (М.С. Строгович, 1942; М.А. Чельцов, 1945). 
К середине 50-х годов сложилось определение криминалистики как 
науки о технических средствах, тактических приемах и мето-
дических рекомендациях, относящихся к собиранию и 
исследованию доказательств в целях расследования и предотвра-
щения преступлений (А.И. Винберг). Это определение стало 
традиционным. … В 1967 г. Р.С. Белкиным было дано ставшее 
общепринятым новое определение предмета криминалистики, в 
основу которого была положена группа объективных 
закономерностей, составляющих предмет конкретной науки, может 
являться признаком ее самостоятельного существования (с. 8). 

Белкин Р.С. Курс криминалистики: 
Учеб. пособие для вузов. 3-е изд. – 
М.: Юнити-Дана, 2001. – 837 с.  

Криминалистика возникла и развивается как наука, 
способствующая раскрытию, расследованию и предупреждению 
преступлений. Не случайно, поэтому закономерности, состав-
ляющие предмет криминалистики, лежат в сфере судебного 
исследования, то есть деятельности органов дознания, следствия, 
суда, экспертных учреждений по установлению истины в процессе 
судопроизводства. В качестве таких закономерностей нами были 
названы закономерности возникновения, собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств. Их познание составляет 
одну из задач криминалистической науки; познанные, они получают 
отражение в законах криминалистики, в ее категориях и систематике 
(классификации, структурах, системах). Познание содержания и 
проявления этих закономерностей позволяет осуществлять целе-
устремленную разработку технико-криминалистических средств, 
тактических приемов и методических рекомендаций по работе с 
доказательствами, организации и планированию предварительного 
расследования, судебного следствия и предотвращения преступ-
лений. Познание содержания и проявления этих закономерностей 
позволяет также отграничить криминалистику от смежных наук и в 
то же время выяснить характер ее связи со смежными науками 
(с. 51). Руководствуясь этими соображениями, мы предприняли 
попытку дать свое определение предмета криминалистики, указав в 
определении закономерности объективной действительности, 
которые изучает эта наука (у посиланні: Криминалистика: Учебник 
для спец. средн. учебн. заведений / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: 
Юрид. лит., 1967. – Гл. 1. – С. 3; Перспективы развития советской 
криминалистики // Тр. Высш. шк. МОО СССР, М., 1967. – Вып.15. – 
С. 4). Правда, следует признать, что одно из первых предложенных 
нами определений предмета криминалистики, сформулированное на 
основе новых представлений о предмете науки вообще, не 
содержало указания на средства и методы судебного исследования 
как на элемент предмета криминалистики (посилання: Белкин Р.С., 
Краснобаев Ю.И. О предмете советской криминалистики // 
Правоведение. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1967. – № 4). В 1968 г. нами было 
сформулировано следующее определение предмета кримина-
листики: криминалистика – наука о закономерностях возникно-
вения, собирания, исследования, оценки и использования доказа-
тельств и основанных на познании этих закономерностей средствах 
и методах судебного исследования у посиланні: Под судебным 
исследованием понимается совокупная деятельность органов 
дознания, следствия, суда, экспертных учреждений по установ-
лению истины по делу) и предотвращения преступлений (у 
посиланні: Криминалистика: Учебник для юрид. вузов. – М., 1968. – 
Гл. 1. – С. 9) (с. 51). Это определение предмета криминалистики 
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стало темой научной дискуссии в юридической литературе и на 
всесоюзных конференциях криминалистов в Харькове (1969), 
Свердловске (1970), Москве (1970), Минске (1973) (с. 51). … 
достаточно только проанализировать, как в настоящее время 
излагается теория доказательств, какие вопросы в ней рассмат-
риваются (и идентификация, и логика, и психология, и теория 
информации, и т. д.), чтобы убедиться, что эта теория давно вышла 
за рамки традиционного представления о содержании науки 
уголовного процесса. Не исключено даже, что возникает новая 
наука – наука доказательственного права, – промежуточная между 
криминалистикой и уголовным процессом и равно использующая в 
своих целях как данные этих, так и данные других наук (логики и 
психологии, кибернетики и теории вероятностей, этики, теории игр 
и т. д. (с. 52). Криминалистика – наука о закономерностях меха-
низма преступления, возникновения информации о преступлении и 
его участниках, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений (с. 65). 

Белогриц-Котляревский Л.С. Уго-
ловно-социологическая школа // 
Новые направления в уголовном 
правоведении // Журнал министер-
ства юстиции. – СПб.: Сенатск. Тип., 
1903. – № 2. – С. 152-178. 
 

Задача уголовного правоведения, понимаемого в широком 
смысле трояко (152-153): во-первых, она состоит в систематической, 
опирающейся на уголовное законодательство, разработке правовых 
положений о преступлении и наказании, как обобщений; правовые 
положения, таким образом, суть ее предмета, а логика – метод 
(с. 153). Эта задача чисто технически педагогическая, направленная 
к образованию будущего криминалиста-практика; она только 
отчасти достигается в университетах, ибо там не учат искусству 
устанавливать состав преступления, с наличностью которого 
связано наступление наказания. Полное ее осуществление требует 
профессионального практико-технического образования будущих 
криминалистов, предполагающее приведение в систему не только 
технических сведений, но и практических, приобретаемых в 
предварительной судебной службе. Последнее может быть 
достигнуто только при помощи преподавания особой отрасли 
уголовного правоведения, получившей с легкой руки Гросса 
название «криминалистика», для чего необходимо учреждение 
специальных «криминальных музеев» (с. 153) (далі вказано: 
«вторую часть уголовного правоведения составляет криминология, 
которая, в свою очередь, может быть подразделена на: а) уголовную 
биологию или антропологию, ветвями которой являются 
криминальная соматология (анатомия и физиология) и крими-
нальная психология; б) уголовная социология») (с. 153). 
Не удачно также расчленение Листом (Франц Лист – Ю.Л.) 

криминологии и уголовной политики, с одной стороны, уголовного 
права, как теории понятий по преступлении и наказании, и 
криминалистики, как прикладной науки или искусства 
устанавливать состав преступления и определять его юридическое 
последствие, с другой (с. 174). Нет также разумной необходимости 
создавать рядом с теорией понятий о преступлении и наказании 
особую прикладную науку – криминалистику. Умение устанав-
ливать состав преступления дается сравнительно легко тому, кто 
основательно изучит теорию уголовного права; эту задачу 
облегчают практические занятия, состоящие в разборе юридических 
случаев в их жизненной обстановке, а также в ознакомлении с 
вещественными доказательствами, могущими быть собранными в 
криминальных музеях. Но все эти занятия суть только способы 
преподавания уголовного права и процесса, а не нечто совершенно 
чуждое их теории, а поэтому якобы и требующее создания особой 
науки – криминалистики; такое воззрение забывает, что основные 
начала последней совершенно те же, что и первых, почему речь о 
самостоятельности ее напрасна (с. 175).  
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Бердичевский Ю.Ф. О предмете и 
понятийном аппарате криминалис-
тики (в порядке обсуждения) // 
Вопросы борьбы с преступностью. – 
М.: Юрид. лит., 1976. – Вып. 24. – 
С. 133-140. 

Предмет криминалистики – это абстракция, которая, как и всякая 
абстракция, носит условный характер. Предметом криминалистики 
являются закономерности возникновения информации о 
преступлении и совершивших его лицах и основанные на познании 
этих закономерностей средства и методы обнаружения такой 
информации с целью использования ее в качестве доказательств по 
уголовному делу (с. 139, 140). 

Біленчук П.Д., Салтевський М.В. 
Криміналістика як галузь наукового 
знання // Біленчук П.Д., Голо-
вач В.В., Салтевський М.В. та ін. 
Криміналістика: Підручник / За ред. 
П.Д. Біленчука. – К.: Право, 1997. – 
С. 13-25. 

Криміналістика – наука про закономірності механізму злочину, 
виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, 
закономірності збирання, дослідження, оцінювання і використання 
доказів і розроблених на ґрунті цих закономірностей спеціальних 
засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинів (за 
Р.С. Бєлкіним) (с. 18). 

Біленчук П.Д., Дубовий О.П., 
Салтевський М.В., Тимошенко П.Ю. 
Предмет, задачі і система кримі-
налістики // Криміналістика: Під-
ручник / За ред. П.Д. Біленчука. – К.: 
Атіка, 1998. – С. 11-31. 

Криміналістика – наука про закономірності механізму злочину, 
виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, 
закономірності збирання, дослідження, оцінювання і використання 
доказів і розроблених на ґрунті цих закономірностей спеціальних 
засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинів (за 
Р.С. Бєлкіним) (с. 19). 

Біленчук П.Д. Криміналістика як 
галузь наукового знання // Кри-
міналістика: Підручник / За ред. 
П.Д. Біленчука. – К.: Атіка, 2001. – 
С. 6-22. 

Криміналістика – наука про закономірності механізму вчинення 
злочину, виникнення джерел інформації про злочин і його 
учасників, закономірності збирання, дослідження, оцінювання та 
використання доказів і розроблених на ґрунті цих закономірностей 
спеціальних засобів і методів судового розслідування та запобігання 
злочинів (за Р.С. Бєлкіним) (с. 12). 

Бобров Н., Громов В., Голунский С., 
Зицер Е., Потапов С., Якимов Н. 
Введение10 // Криминалистика: Учеб-
ник для слушателей правовых вузов / 
Под ред. А.Я. Вышинского. – М.: 
ОГИЗ, 1935. – Кн. 1: Техника и 
тактика расследования преступ-
лений. – С. 3-8. 

Учебник излагается в двух книгах: В книге I излагаются 
основные принципы и история развития криминалистики, научно-
уголовная техника и тактика расследования преступлений. В книге 
II (подготовленной к печати) дается методика расследования 
отдельных видов преступлений. Советская криминалистика пред-
ставляет собой науку о расследовании преступлений, т. е. действий, 
опасных для государства пролетарской диктатуры и социалис-
тического строительства. Советская криминалистика должна 
вооружить работников следственных и розыскных органов новыми 
средствами безошибочной оперативной работы, построенной под 
углом зрения максимального овладения искусством следственной 
техники, помноженную на высокую политическую бдительность, 
культурность и внимание к интересам и нуждам живого 
трудящегося человека. Этой задаче должно быть починено и все 
содержание нашей криминалистики, включающей в себе уголовную 
технику, уголовную тактику и частную методику (с. 6). 

Божичко З., Ханаусек Т. Основные 
направления развития кримина-
листики в Польской Народной 
республике // Вопросы борьбы с 
преступностью. – М.: Юрид. лит, 
1976. – Вып. 24. – С. 176-187. 

По мнению польских ученых впервые термин «криминалистика» 
был применен Гурским в работе «Чорная книга – сборник наиболее 
интересных уголовных процессов прошлого и современ-
ности»(1848 г.), хотя данный термин был применен в значении, 
связанном с казуистикой, т. е. с использованием в доказывании 
сомнительных положений, а не с настоящим значением данного 
термина.  

Бородич Л.В., Дидоренко Е.О., 
Козаченко І.П, Кондратьєв Я.Ю., 
Пилипчук В.П., Реульський В.Л. 
Введення в курс «Оперативно-роз-
шукова діяльність органів внутріш-
ніх спав» // Оперативно-розшукова 
діяльність органів внутрішніх справ. 
Загальна частина: Підручник / За ред. 
Л.В. Бородича. – Луганськ: РВВ 
ЛІВС, 1999. – Т. 1. – 390 с.  
 

Отже, оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і 
негласних пошукових розвідувальних і контррозвідувальних 
заходів, що здійснюються визначеними в законі оперативними 
підрозділами із застосуванням оперативних та оперативно-
технічних засобів (с. 18). 

                                                           
10У даному випадку розподіл авторської участі не проведено, у той час як у наступному виданні підручника (1938 р.) даний розділ 

вже закріплений за Є.У. Зіцером. 
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Вакарелски И.Н. Криминалистика: 
Учебник. – 2-е изд. – София: Наука и 
искусство, 1972. – 756 с.  

Особенно важной задачей криминалистики является разработка 
тактики и методики судебного следствия на стадии судебного 
производства по уголовным делам. Еще важной задачей 
криминалистики является разработка на основе практики 
следственных и судебных органов наиболее рациональных и 
эффективных организационных, тактических и технических методов 
и средств предотвращения преступлений (с. 8).  

Вакарелски И.Н. Криминалистика: 
Учебник. – 2-е изд. – София: Наука и 
искусство, 1978. – 834 с. (на болг.) 

К предмету криминалистики относится изучение следующих 
закономерностей: 1. Закономерности, обуславливающие возник-
новение, развитие и изменение специфической группы явлений, 
процессов, фактов, отношений, связанных с определением 
сознательного, волевого, внешнего проявления действий человека, 
которые действующее законодательство квалифицирует как 
преступление. 2. Закономерности, обуславливающие возникновение 
доказательственной информации о совершенном преступлении 
(с. 8). Рассмотренные выше закономерности определяют предмет 
криминалистики как самостоятельной уголовно-правовой науки 
(с. 10). Основываясь на познании этих закономерностей, используя 
современные достижения естественных, технических и других наук, 
а также положительный опыт органов предварительного 
производства, суда и оперативных органов МВР, криминалистика 
разрабатывает стройную систему специальных средств, методов и 
методик, которые применяются этими органами по раскрытию, 
расследованию и предотвращению преступлений (с. 10-11). По 
существу эти криминалистические средства и методы могут быть 
классифицированы на технические (в широком смысле слова) и 
тактические, а по значению и непосредственным задачам 
(процессуальные, тактические, методические, взятые отдельно или в 
совокупности) на: а) средства и методы, применяемые в 
предварительном или судебном производстве; б) средства и методы, 
применяемые в процессуальных действиях прокурора, следователя и 
оперативных органов МВР или в предварительном и судебном 
производстве; в) средства и методы, применяемые в процессе 
раскрытия и расследования преступления, собирании и оценке 
доказательств или в процессе осуществления профилактических 
действий органов предварительного производства и суда; 
г) средства и методы, применяемые при проведении отдельных 
процессуально-следственных действий по собиранию и оценке 
доказательств или экспертного исследования доказательств (с. 11). 

Васильев А.Н. Введение в курс 
криминалистики: Лекция. – М.:      
Изд-во Моск. ун-та, 1962. – 28 с.  

Характеризуя криминалистику и ее предмет в общих чертах, 
можно сделать вывод, что: а) советская криминалистика есть 
правовая наука, базирующаяся на нормах уголовно-процессуального 
закона; б) ее содержанием (предметом) является применение 
тактических приемов и средств криминалистической техники для 
расследования (в известной мере и для предупреждения преступ-
лений); в) применение тактических приемов и криминалистической 
техники при расследовании может иметь место только в рамках 
уголовно-процессуальных норм; г) любое положение криминалис-
тики является рекомендацией, применяемой следователем в 
зависимости от сложившейся ситуации (с. 12-13). 

Васильев А.Н. Введение в курс 
криминалистики // Криминалистика: 
Учебник / Под ред. А.Н. Васильева. – 
М.: Изд-во МГУ, 1963. – С. 3-22. 

Советская криминалистика есть наукой о тактических приемах и 
научно-технических средствах, применяемых на основе уголовно-
процессуального закона для расследования преступлений и их 
предупреждения (с. 5). 

Васильев А. Предмет криминалис-
тики // Соц. законность. – М., 1967. – 
№ 1. – С. 29-33. 

Лучше определить криминалистику как науку об использовании 
данных естественных и технических наук, в частности, физики, 
химии, механики, биологии, как и психологии, логики, науки 
управления и других, в деятельности по расследованию и 
предупреждению преступлений, осуществляемой на основе 
уголовно-процессуального закона (с. 31). 

Васильев А.Н. Предмет криминалис-
тики // Проблемы криминалистики, 
Тезисы докл. научн. конф. (Харьков, 

Было бы правильным (по сравнению с определением кримина-
листики, сформулированным Р.С. Белкиным в 1968 г. – Ю.Л.) 
определить криминалистику как науку о специальных приемах и 
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май, 1969). Координационное бюро 
по вопросам криминалистики. – М.: 
ХЮИ, 1969. 

средствах, разработанных на основе естественных и технических 
наук и применяемых в уголовно-процессуальной деятельности для 
организации планомерного расследования преступлений, правиль-
ного использования познавательных приемов, а также предупреж-
дения преступлений (с. 8). 

Васильев А.Н. Введение в курс 
криминалистики // Криминалистика: 
Учебник / Под ред. А.Н. Васильева. – 
М.: Изд-во МГУ, 1971. – С. 3-20. 

Расследование преступлений – общее понятие, охватывающее 
выяснение обстоятельств расследуемого события, входящих в 
предмет доказывания, в том числе установление виновных лиц и 
состава преступления в их действиях для передачи дела в суда на 
рассмотрение, или наличие обстоятельств, влекущих за собой 
прекращение уголовного дела (с. 3). Таким образом, учитывая 
изложенное, криминалистику можно определить как науку об 
организации планомерного расследования преступления, эффек-
тивном обнаружении, собирании и исследовании доказательств в 
соответствии с уголовно-процессуальными нормами и о предуп-
реждении преступлений путем применения для этих целей 
специальных приемов и средств, разработанных на основе 
естественных, технических и других специальных наук и изучения 
механизма преступлений и формирования доказательств. Под 
механизмом преступления понимается процесс совершения 
преступления, в том числе его способ и все действия преступника, 
сопровождающиеся образованием следов материальных и не 
материальных, могущих быть использованными для раскрытия и 
расследования преступления (с. 8). 

Васильев А.Н. О задачах кри-
миналистики в деле усиления борьбы 
с преступностью и повышения рас-
крываемости преступлений // 
Ленинский принцип неотвратимости 
наказания и задачи советской кри-
миналистики. Матер. научн. конфе-
ренции (Свердловск, сентябрь 1970). – 
Свердловск: Изд-во «Уральский 
рабочий», 1972. – С. 16-24.  

Можно предложить определение криминалистики как науки об 
организации планомерного расследования преступления, эффек-
тивном обнаружении и исследовании доказательств в соответствии с 
нормами уголовно-процессуального закона и о предупреждении 
преступлений специальными приемами и средствами, разка-
батываемыми на основе естественных, технических и некоторых 
других специальных наук и на основе изучения механизма 
преступлений и формирования доказательств (с. 23-24). 

Васильев А.Н. Следственная тактика: 
Монография. – М.: Юрид. лит, 1976. – 
112 с.  

Советская криминалистика – это наука об организации плано-
мерного расследования преступления, эффективном собирании и 
исследовании доказательств в соответствии с уголовно-процес-
суальными нормами и о предупреждении преступлений путем 
применения для этих целей приемов и средств, разработанных на 
основе специальных наук и обобщения следственной практики 
(с. 27). 

Васильев А.Н. Введение в курс 
советской криминалистики // Крими-
налистика: Учебник / Под ред. 
А.Н. Васильева. – М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1980. – С. 3-22. 

Советская криминалистика – это наука об организации плано-
мерного расследования преступления, эффективном собирании и 
исследовании доказательств в соответствии с уголовно-процес-
суальными нормами и о предупреждении преступлений путем 
применения для этих целей средств, приемов и методов, 
разработанных на основе специальных наук и обобщения 
следственной практики (с. 14). 

Васильев А.Н. Предмет кримина-
листики // Васильев А.Н., Ябло-
ков Н.П. Предмет, система и теоре-
тические основы криминалистики: 
Монография. – М.: Изд-во МГУ, 
1984. – С. 40-65. 

Предмет криминалистики представляет собой различные формы 
участия ее методов в регламентированной процессуальным законом 
деятельности по расследованию преступлений: 1) разработка на 
основе естественных, технических и других специальных наук 
научно-технических средств и методов и применения для 
обнаружения и исследования материальных следов преступления 
(криминалистическая техника); 2) конструирование на основе 
логики, психологии, НОТ и других специальных наук тактических 
приемов по организации планомерного расследования и эффек-
тивному собиранию доказательств (следственная тактика); 
3) формирование методических рекомендаций по расследованию 
отдельных видов преступлений с использованием научно-
технических средств и тактических приемов (методика рассле-
дования); 4) разработка специальных мер главным образом научно-
технического характера по предупреждению преступлений в 
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пределах компетенции криминалистики (на базе выяснения причин 
и условий, способствующих совершению преступления, в чем 
участвуют методы всех разделов криминалистики) (с. 40).  

Винберг А.И. Предмет и метод 
советской криминалистики // Крими-
налистика: Учебник. В 2 ч. / Под ред. 
А.И. Винберга, С.П. Митричева. – 
М.: Госюриздат, 1950. – Ч. 1. –          
С. 3-17. 

Советская криминалистика является наукой о технических и 
тактических приемах и средствах обнаружения, собирания, фиксации и 
исследования судебных доказательств, применяемых для раскрытия 
преступлений, направленных против советского строя и установ-
ленного Советским правительством правопорядка, выявления 
виновных и изыскания способов предупреждения преступлений (с. 4). 

Винберг А.И. О некоторых теоре-
тических проблемах криминалистики 
// Ленинский принцип неотврати-
мости наказания и задачи советской 
криминалистики. Матер. научн. 
конференции (Свердловск, сентябрь 
1970). – Свердловск: Изд-во «Ураль-
ский рабочий», 1972. – С. 5-15.  

Предложение Р.С. Белкина и Ю.И. Краснобаева о включении 
закономерностей в определение предмета науки криминалистики 
нами не разделяется (с. 13). Представляется неприемлемой 
концепция указанных авторов о предмете криминалистики, из 
которого оказались исключенной вся система приемов, методов и 
средств собирания и исследования доказательств, разработка 
которых является сущностью криминалистики (с. 13-14). 

Возгрин И.А. Предмет, система, 
задачи советской криминалистики, 
ее прикладное значение в раскрытии, 
расследовании и предупреждении 
преступлений: Учеб.-метод. матер. к 
лекции и самост. работе. – Л.: ВПУ 
МВД СССР, 1988. – 13 с.  

В самом широком смысле криминалистика представляет собой 
отрасль юридических знаний, изучающих средства, приемы и 
методы установления и изобличения лиц, совершивших преступ-
ления (с. 4). 
Объект исследования криминалистики – преступность и борьба с 

ней (с. 4). 

Возгрин И.А., Степанов А.А. Цели и 
задачи обучения // Основы методики 
и дидактики курса «Кримина-
листика»: Учеб.-методич. пособие. – 
СПб.: Изд. дом «Сентябрь», 2002. – 
С. 5-18. 

 Исходя из этого, ныне наиболее часто криминалистика 
определяется как наука о закономерностях механизма преступления, 
возникновения информации о преступлении и его участниках, 
закономерностях собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений (посилання: «Белкин Р.С. Курс 
криминалистики. В 3 т. – Т.1: Общая теория криминалистики. – М.: 
Юрист, 1997. – С. 112)» (с. 6). 

Возгрин И.А. Введение в крими-
налистику: История, основы теории, 
библиография. – СПб: Изд-во 
«Юрид. центр Пресс», 2003. – 475 с.  

Исходя из изложенного, можно уточнить и общее определение 
криминалистики. Криминалистика – это наука, изучающая техни-
ческие, тактические и методические закономерности предупреж-
дения, раскрытия и расследования преступлений для разработки 
эффективных средств, приемов и методов судебного разрешения 
уголовных дел (с. 51). Наиболее подробного описания требуют 
связи криминалистики с теорией оперативно-розыскной деятель-
ности, которая является активно развивающейся научной 
дисциплиной о сущности оперативно-розыскной работы, ее 
средствах, методах, формах, организационной основе, тактике пред-
отвращения и раскрытия преступлений, а также о розыске 
скрывшихся преступника (с. 120). 

Вороновский Н.Д. Предисловие // 
Уголовная техника. Начальный курс. 
Практическое руководство для ра-
ботников органов расследования – 
М.: НКВД РСФСР, 1931. – С. 5. 

Под именем уголовной техники известна система научно 
выработанных приемов расследования преступлений. Являясь 
наукой прикладной, уголовная техника заимствует различные 
сведения из других научных дисциплин: химии, медицины, 
биологии и пр., используя всевозможные достижения в области 
науки и техники с целью установления материальной истины в 
уголовном деле. Предметом изучения в уголовной технике 
являются: а) способы регистрации преступников; б) техника 
производства осмотров и в) методы исследования материальных 
улик (с. 5). Уголовная техника своим предметом имеет способы 
регистрации преступников, технику производства осмотров и 
методы исследования материальных улик (с. 5). 

Выдря М.М., Любарский М.Н. Место 
криминалистики в системе юриди-
ческих наук // Вопросы советской 
криминалистики. – Алма-Ата, 1959. – 
С. 34-36. 

Криминалистику необходимо разделить на две самостоятельные 
дисциплины: на науку о следствии, которая должна заниматься 
изучением способов совершения преступлений, уголовной 
регистрации, разработкой методики расследования отдельных видов 
преступлений, а также методов и средств проведения отдельных 
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следственных действий; и на судебную технику, которая включала 
бы в себя научные методы обнаружения, изъятия и исследования 
вещественных доказательств и документов. Задачей судебной 
техники является развитие и внедрение совершенных способов и 
средств обнаружения, изъятия, фиксации и исследования 
доказательств, изучение существующих научных методов и 
разработка новых научных средств предупреждения преступлений 
(с. 34-36). 

Гаєнко В.І., Сафронов С.О. До 
питання про предмет криміналістики 
/ Вісник Університету внутрішніх 
справ. – Вип. 9. – Харків: УВС 
України, 1999. – С. 181-185. 

Вважаємо, що зміст предмета науки повинен виходити з 
предмета пізнання. Предмет пізнання криміналістики повинен 
складатися з п’ятьох елементів: 1) дозлочинна діяльність особи; 
2) злочинна діяльність особи; 3) постзлочинна діяльність; 4) меха-
нізм відображення діяльності особи в навколишньому середовищі; 
5) функціональна діяльність щодо розкриття та розслідування 
злочинів правоохоронними органами (с. 182). Таким чином, якщо 
визнати неможливість нівелювання понять злочинної та постзло-
чинної діяльності з поняттям злочину (злочинною діяльністю), то 
предмет криміналістики має бути поновлений саме такими 
елементами, як: а) дозлочинна діяльність особи, яка повинна 
охоплювати діяльність злочинця (співучасників), а також, у 
злочинах проти особи, діяльність потерпілого (с. 184); б) безпо-
середньо злочинна діяльність, яка охоплюється складом злочину, 
передбаченого правовою нормою КК України; в) постзлочинна 
діяльність особи, яка вчинила злочин (співучасників), та постзло-
чинна діяльність потерпілого (цивільного позивача чи відповідача) 
(с. 185). 

Ган И.И. Понятие, задачи и значение 
криминалистики // Судебная газета. 
Приложение Сборника Решений 
Уголовного и Гражданского Касса-
ционного Департаментов и Общего 
Собрания Правительствующего Се-
ната и Вечного Календаря. – СПб., 
1903. – № 15. – С. 2-5.  

Основателем криминалистики справедливо считать доктора 
Ганса Гросса, главное сочинение которого «Руководство для 
судебных следователей, чинов полиции и др.»переведено, как 
известно, на русский язык. Русских юристов познакомил с этими 
вопросами А.Л. в статье «Что такое криминалистика?», помещенной 
в ноябрьской книжке журнала министерства юстиции за 1900 г. Тем 
не менее, встречаются еще весьма превратные понятия о 
криминалистике. В напечатанной в январской и февральской книжке 
того же журнала министерства юстиции за текущий год статье 
Л.С. Белгориц-Котляревского о новых направлениях в уголовном 
правоведении, например, сказано … (наводиться аналіз даної        
статті – Ю.Л.). Подобные ошибочные мнения о понятии, значении и 
задачах криминалистики, как сейчас изложенное, следует объяснить 
новизной учения о криминалистике. Сам Гросс не дал 
удовлетворительного определения понятия криминалистики. Он 
говорит, что криминалистика представляет собой учение о реальной 
стороне явлений, составляющих предмет науки уголовного права. 
Это определение неудачно … (с. 3). В других своих работах, как, 
например, в предисловии к издаваемому им архиву криминалистики 
и уголовно антропологии, Гросс ограничивается лишь указанием на 
задачи криминалистики, не давая нового определения ей. Более 
удачное определение понятия криминалистики дал один из 
постоянных сотрудников Гросса по изданию названного архива 
Эрнст Лозинг, объяснивший, что криминалистика представляет 
собой учение о тех принципах, которыми должен руководствоваться 
судебный следователь при расследовании преступных деяний. Это 
определение грешит, однако, тем, что оно чрезвычайно узко. … 
Криминалистика, таким образом, представляет собой учение о 
технике совершения и расследования преступных деяний и поэтому 
она не наука, а искусство (с. 4). Последователи Гросса видят такой 
пробел в отсутствии в системе науки уголовного права отрасли, 
имеющей своим предметом учение о технике совершения и 
расследования преступных деяний. … И за границею некоторые 
ученые не желают признавать криминалистику самостоятельной 
дисциплиной. Так, например, венский профессор уголовного права 
Карл Штосс утверждает, что все, что касается техники совершения 
преступлений, относится к области судебной полиции. Но и это 
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возражение нее выдерживает критики.. (далі пояснюється часте 
порівняння криміналістики із судовою медициною – Ю.Л.). Система 
науки уголовного права ни в чем не отличается от системы науки 
медицинской, так как разница между этими двумя отраслями 
человеческого знания заключается в предмете исследования, 
медицина исследует анормальности нашей физической жизни, а 
уголовное право анормальности общественной жизни. Цель же у 
обеих дисциплин одинакова: указать способы лечения и устранения 
этих явлений (с. 4). …  

Гельвиг А. Введение // Современная 
криминалистика. Методы расследо-
вания преступлений. Пер. с нем. з 
издания 1914 г. Е.Л-ской / Под ред. 
П.Ю. Люблинского. – М.: Изд-во 
«Право и жизнь», 1925. – С. 9-14. 

Уже теперь существует в современной криминалистике, иначе 
называемой научной полиции, настолько значительная литература, 
созданная такими авторитетами как Ганс Гросс, Отоленги и Рейсс, 
посвященная изучению методов раскрытия преступности и 
уличения преступников, что даже специалисты в данной области не 
могут охватить ее полностью (с. 13). И при том криминалистика, 
составляет лишь одну часть специальных знаний органов уголов-
ного розыска, которые должны быть также хорошо ознакомлены с 
уголовной антропологией, уголовной социологией и уголовной 
политикой в такой же мере, как и с криминалистикой (с. 14).  

Герасимов И.Ф. Некоторые проб-
лемы раскрытия преступлений. – 
Свердловск: Уральск. Ун-т, 1975. – 
184 с.  

Рассмотренные в настоящей книге стороны и аспекты понятия 
«раскрытие преступлений»в советском уголовном процессе 
позволяют в итоге сформулировать определение. Раскрытие 
преступлений – одна из главных задач уголовного судопроизвод-
ства, состоящая в установлении преступного события и лиц, 
совершивших преступление, в результате деятельности, осущест-
вляемой, как правило, в форме предварительного расследования 
(дознание, предварительное расследование), но в отдельных случаях 
начинающейся с непроцессуальных действий до возбуждения 
уголовного дела. Преступление считается раскрытым, когда 
собраны доказательства, достаточные для привлечения лица к 
уголовной ответственности (с. 50).  

Герасимов И.Ф. Предмет и система 
криминалистики // Криминалистика: 
Учебник / Под ред. Л.Я. Драпкина, 
И.Ф. Герасимова. – М.: Высш. шк., 
1994. – С. 3-24. 

Криминалистика наука о раскрытии преступлений. При этом под 
раскрытием преступления понимается деятельность, завершаемая в 
момент, когда собраны доказательства, достаточные для 
предъявления обвинения (с. 5).  

Гертиг Б., Шедлик Р. Учебник для 
криминалистов – Берлин, 1955. 

Криминалистика – наука о предотвращении и раскрытии 
преступлений. 

Гіжевський В.К. та ін.11 Кримі-
налістика // Популярна юридична 
енциклопедія / В.К. Гіжевський, 
В.В. Головченко, В.С. Ковальський 
(кер.) та ін. – К.: Юрінком Інтер, 
2002. – С. 219. 

Криміналістика (від лат. сгіmіnаlis – злочинний, такий, що 
стосується злочину) – юридична наука і навчальна дисципліна, які 
вивчають спеціальні прийоми, методи і засоби, застосовувані у 
кримінальному судочинстві з метою запобігання злочинам, їх 
розкриття і розслідування.  

Гинзбург А.Я. Принципы советской 
криминалистики: Пособие. – Кара-
ганда: Караганд. ВС МВД СССР, 
1974. – 140 с.  

Формулируя понятие принципа советской криминалистики, 
необходимо отграничить криминалистику как науку о законо-
мерностях, процессах, методах и средствах расследования и 
предупреждения преступлений от различных форм практики борьбы 
с преступностью как одной из разновидностей практической 
деятельности вообще (с. 11). Вообще нецелесообразно рассмат-
ривать какие-либо оперативно-розыскные меры (засаду, обход, 
обследование местности и т.д.) в криминалистике. Все вопросы, 
содержащие как гласные, так и негласные оперативно-розыскных 
меры, должны излагаться в курсе «Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних дел» (с. 77)  

Голунский С.А., Строгович М.С. 
Система права // Теория государства и 
права: Учебник. – М.: Юрид. изд-во 
НКЮ СССР, 1940. – С. 282-302.  

С уголовным и гражданским процессами близко соприкасается 
криминалистика, содержанием которой являются научно-
технические приемы собирания и исследования доказательств по 
уголовным и гражданским делам (исследование вещественных 

                                                           
11Авторами також вказані: Головченко В.В. Демський Е.Ф., Демський С.Е., Довбня В.А., Захарова О.С., Киреєва Н.О., 

Клочков В.Г., Ковальський В.С., Ковальський Д.В., Колодій А.М., Олійник А.Ю., Орлюк О.П., Слюсаренко О.Л., Стрижевська А.А., 
Шимон С.І. та ін. 
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доказательств, следов преступления, установление тождества 
личности по пальцевым отпечаткам и другими способами, 
исследование почерков и документов и т.д.) (с. 300). 

Гончаренко В.И. Использование 
данных естественных и технических 
наук в уголовном судопроизводстве: 
Монография – К.: Вища шк., 1980. – 
160 с.  

Советская криминалистика – это наука о закономерностях 
возникновения информации о преступлении, системе технических 
средств, тактических приемов и методик собирания, исследования и 
использования этой информации в целях наиболее эффективного 
осуществления борьбы с преступностью (с. 54). 

Гончаренко В.И. Методологические 
проблемы использования данных 
естественных и технических наук в 
уголовном судопроизводстве: Авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук. – К.: 
КГУ, 1981. – 39 с.  

С учетом приведенных соображений советская криминалистика 
определяется как наука о закономерностях возникновения инфор-
мации о преступлении, а также о системе технических средств, 
тактических приемов и методов собирания, исследования и 
использования этой информации в целях наиболее объективного 
осуществления борьбы с преступностью, проводимой правоохрани-
тельными органами (с. 24). 

Гончаренко В.Г. та ін.12 // Юридичні 
терміни. Тлумачний словник / За     
ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Либідь, 
2003. – 320 с.  

Криміналістика – юридична наука, що вивчає об’єктивні законо-
мірності утворення доказової інформації у процесі скоєння злочинів 
та розробляє на основі встановлених закономірностей технічні 
засоби, тактичні прийоми й методику виявлення, фіксації, збирання, 
дослідження і використання фактичних даних у розслідуванні 
злочинів та запобіганні їм. (с. 141-142). Наукові дані криміналістики 
знаходять застосування у судовому розгляді, діяльності адвоката, 
митної служби, історичних дослідженнях тощо (с. 142).  

Гора І.В., Колесник В.А. Криміна-
лістика: Посібник для підготовки до 
іспитів – К.: Вид. Паливода А.В., 
2003. – 146 с.  

Сьогодні, на думку більшості вчених і практиків, криміналістика 
– це наука про закономірності утворення, виявлення, дослідження, 
оцінки і використання фактичних даних про сліди злочинної 
діяльності, які слугують основою для розроблених засобів, прийомів 
і методів виявлення, розкриття, розслідування та попередження 
злочинів (с. 5). З огляду на це, визначення, можна сказати, що 
предмет криміналістики складають дві групи закономірностей: 
виникнення слідів злочинів як інформації про злочин і його 
учасників і робота компетентних органів з виявленими слідами як з 
доказами (с. 5).  

Григонис Э.П. Место теории госу-
дарства и права в системе общест-
венных и юридических наук и дис-
циплин // Теория государства и 
права: Курс лекций – СПб.: Питер, 
2002. – С. 10-17.  

Криминалистика (от лат. Сгіmіnаlis – относящийся к преступ-
лению) разрабатывает систему приемов, методов и средств сбора, 
фиксации, исследования и использования доказательств по 
уголовным делам при раскрытии, расследовании преступлений, 
судебном рассмотрении уголовных дел, в некоторых случаях они 
могут быть использованы для разрешения гражданских дел 
(например, результаты почерковедческой экспертизы) (с. 14). 

Гродзинский М.М. Учение о доказа-
тельствах и его эволюция // Архив 
криминологии и судебной меди-     
цины. – Харьков, 1925. – № 1. – 
С. 18-19. 

Криминалистика должна охватить исследование всех дока-
зательств и лечь в основу того отдела учения о них, который 
посвящен вопросам установления ценности отдельных дока-
зательств. Достаточно указать, насколько изменились в настоящее 
время приемы осмотра вещественных доказательств под влиянием 
соответствующих успехов науки, как много нового может быть 
внесено в технику допроса свидетеля в связи с развитием 
психологии свидетельских показаний и т.д., чтобы стало ясным то 
влияние, какое оказывает и впредь будет оказывать в данной 
области дальнейшее развитие криминалистики (с. 18-19). 

Громов В.И. Введение // Методика 
расследования преступлений. Руко-
водство для органов милиции и 
уголовного розыска. – М., 1929. – 
С. 6. 

Едва ли нужно доказывать то значение, которое может иметь для 
работников милиции и уголовного розыска знание тех элемен-
тарных сведений, которые я подвожу под общее наименование 
«методика расследования»… Успех расследования уголовных дел 
почти всегда зависит от умения методически правильно построить и 
провести работу, конечной целью которой является раскрытие 
преступлений (с. 6). 

                                                           
12Авторами без розподілу авторської участі є: В.Г. Гончренко (кер.), П.П. Андрушко, Т.П. Базова, Н.В. Безсмертна, Я.І. Безугла, 

Т.В. Боднар, Т.В. Варфоломеєва, Л.К. Воронова, С.В. Гончаренко, Е.Ф. Демський, О.І. Заєць, О.С. Захарова, О.Ю. Кашинцева, 
Т.Г. Ковальчук, М.М. Конончук, Т.І. Конончук, О.А. Костюченко, О.П. Кучинська, С.Л. Лісенков, Н.А. Маловицька, Л.В. Наумовська, 
О.П. Орлюк, О.Т. Панасюк, В.П. Пастухов, С.Я. Рабовська, О.С. Рудоквас, Т.С. Смирнова, А.А. Стрижевська, С.Я. Фурса, Ю.В. Черняк, 
В.П. Шибко, О.А. Шомпол, В.С. Щербина.  
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Громов В.И. Методика расследо-
вания преступлений. Руководство 
для органов милиции и уголовного 
розыска. 2-е изд. – М., 1930. 

Вопросы, связанные с установкой методов уголовно-исследо-
вательской работы и выработки правил о наиболее совершенных и 
целесообразных способах и приемах расследования, при наиболее 
правильном организационном построении всего процесса, следует 
отнести к кругу вопросов, рассматриваемых одной из вспомо-
гательных отраслей науки уголовно-процессуального права, 
которую принято называть уголовной техникой. В задачу уголовной 
техники, как особой отрасли криминалистики, входит применение 
научно-технических знаний и методов естественных наук к 
расследованию преступлений (с. 13). 

Гросс Г. Предисловие к 3-му изда-
нию. Грац, 1898 г. // Руководство для 
судебных следователей как система 
криминалистики / Пер. в нем., с 4-го 
доп. изд. Перевели Л. Дудкин, 
Б. Зиллер. – СПб.: Тип. М. Мер-
кушева, 1908. – С. VII-XIV. 

Что же касается измененного названия книги, то я считаю себя в 
праве определить мой труд как систему криминалистики, в виду 
того, что эта последняя в настоящее время завоевала себе значение 
самостоятельной науки, со строго ограниченной областью, и 
обстоятельной обработкой ее отделов. Тем не менее, я желал бы 
отвести криминалистике место лишь в скромном ряду вспомо-
гательных наук. Одна американская газета («Ведомости Штата Нью-
Йорк», 14.08. 1898 г.) в большой статье «Эволюция уголовного 
права»утверждала, что принципы, провозглашенные в моей 
«Криминальной психологии», а также в настоящем «Руководстве», 
знаменуют собой создание новой школы права, которую следует 
признать как победительницу исторической школы права, и которая 
должна быть названа «психологической школой». Я далек от такого 
утверждения. Криминалистика, по своей природе, начинается лишь 
там, где уголовное право, также по своей природе, прекращает свою 
работу; материальное уголовное дело имеет своим предметом 
изучение преступного деяния и наказания, формальное уголовное 
право (процесс) заключает в себе правила применения мате-
риального уголовного права. Но каким именно способом 
совершаются преступления? Как исследовать эти способы и 
раскрывать их, какие были мотивы к совершению такого, какие 
имелись ввиду цели – обо все этом нам не говорит ни уголовного 
право, ни процесс. Это составляет предмет криминалистики и 
особенной части ее: криминальной психологии (с. VIII). Так напр., 
что такое поджог в смысле правонарушения? Какие существуют 
виды поджогов, какие положены наказания за него – все это скажет 
уголовное уложение, его комментарии и научная обработка его 
(с. VIII-IX). Как должен действовать судья, какие сообщать 
формальности в отношении подсудимого, свидетелей и экспертов – 
об этом говорится в уголовном процессе. Но как действует 
преступник при самом совершении поджога, какие средства и 
помощь он имеет в своем распоряжении, как можно раскрывать 
способы совершения поджога и как обнаружить виновника – все это 
дело криминалистики. И, наконец, задача криминальной психологии 
заключается в том, чтобы выяснить душевные побуждения 
виновного, установить, какую ценность имеют показания тех или 
других свидетелей и исследовать, каким ошибкам и заблуждениям 
подвержены наблюдения и показания о таковых со стороны 
участвующих в деле лиц, включая сюда и судей (с. IX). 
Криминалистика как учение о реальностях уголовного права, к 
которым следует причислить на первом плане самого человека 
(преступника, свидетеля, эксперта и судью), – раскрывает перед 
нами сущность преступных деяний, их начало, их составные части, 
их дальнейшее течение и их цели (с. XI).  

Гросс Г. О современном состоянии 
вспомогательных по отношению к 
уголовному праву наук // Доклад в 
Венском Юридическом Обществе 
25.11.1903 г.13 

Криминалистика должна будет войти в систему уголовно-
правовых наук в ином виде и объеме, чем это казалось раньше. 
Возникнув из учения о реальностях в уголовном праве, 
криминалистика вначале устанавливала только необходимость 
путем возможного более широкого отыскания этих «реаль-
ностей»дать процессу надежный базис. Дальнейшее же развитие 

                                                           
13Цитується по публікації: «Маннс Г.Ю. Криминалистика, ее значение и место в системе юридического образования // Советское 

право. – М.; Л.: Госюридиздат, 1927. – № 6 (24). – С. 68-81». – С. 69.  
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новой дисциплина показало, что в ней следует различать две части: 
1) практическую – учение о реальностях в уголовном праве; 2) тео-
ретическую – учение о формах проявлениях преступности. Предме-
том второй части является изучение свойственных преступникам 
особенностей, их жаргона, способы тайных сношений, приемы 
симуляции, суеверий и т.д. (с. 69).  

Гутекунст В. Криминалистика – 
Варшава, 1974 (на польск.). 

Криминалистика – наука о тактике и технике предупреждения 
преступлений … (с. 26). 

Дойл А.К. Предисловие // Собрание 
сочинений в восьми главах. – Харь-
ков: Интербук, 1990. – Т. 1. – 634 с. 

Расследование преступлений – точная наука, по крайней мере, 
должна ею быть (с. 15). 

Долженков О.Ф. Сучасний стан та 
основні напрямки наукових дослід-
жень у теорії оперативно-розшукової 
діяльності // Сторіччя розшуку: 
історія, сучасність та перспективи: 
Наук.-практ. конф. 24.10.2008. – 
Одеський державний університет 
внутрішніх справ. – Одеса: ОДУВС, 
2008. – С. 10-11. 

Таким чином, сучасна теорія оперативно-розшукової діяльності 
сформувалася як наука, що досліджує закономірності механізму 
вчинення злочину та протидії кримінального середовища, 
виникнення інформації про злочин та його учасників, збору, оцінки 
та використання фактичних даних про них, а також розробляє 
правові, організаційні, методичні та тактичні основи ефективного 
застосування оперативно-розшукових сил, засобів і методів у 
боротьбі зі злочинністю. 
Сучасну спеціальність 21.07.04 – оперативно-розшукова діяль-

ність, представлено 5 докторами юридичних наук і 140 кандидатами 
юридичних наук. серед яких, передусім, необхідно відмітити 
К.В. Антонова, О.М. Бандурку, В.М. Ортинського, Ю.Ю. Орлова 
(с. 10). 

Долженков О.Ф., Думко А.Ф., 
Козаченко І.П. Оперативно-розшу-
кова діяльність як правоохоронна 
функція кримінальної міліції: Мо-
нографія. – Одеса: НДРВВ ОІВС, 
2000. – 134 с.  

Усе сказане щодо сутності спеціального призначення опера-
тивно-розшукової діяльності дозволяє сформулювати її поняття. 
Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ є 
обумовленою потребами боротьби зі злочинністю системою 
пошукових, розвідувальних (контррозвідувальних) заходів, що 
здійснюються відповідно до законів і підзаконних правових актів із 
метою своєчасного запобігання, забезпечення виявлення, швидкого і 
повного розкриття злочинів і розшуку осіб, які вчинили їх, та осіб, 
які ухиляються від слідства, суду і виконання вироку (с. 16). 

Домбровский Р.Г. Объект и предмет 
науки криминалистики // Учен. зап. 
Латв. гос. ун-та. – Т. 212: Вопросы 
борьбы с преступностью. – Рига: 
Латв. гос. ун-т, 1974.  

Предметом науки криминалистики являются определенные 
общественные отношения, названные нами криминалистическими, а 
сторонами, формами проявления криминалистических отношений 
выступают взаимные действия индивидов: приемы подготовки, 
совершения и укрытия преступлений, с одной стороны, и приемы 
раскрытия преступлений, с другой. Каждое из взаимных действий 
индивидов представляет собой то, что в философском аспекте 
именуется явлением. Наука криминалистика изучает эти явления и в 
то же время не останавливается на них, а стремится установить 
связи между ними, стремится выявить более глубокие, скрытые за 
явлениями, связывающие явления сущностные отношения – 
криминалистические отношения как разновидность общественных 
отношений (с. 163). 

Домбровский Р.Г. Предмет кримина-
листики: Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Л., 1974. – 23 с.  

Традиционное определение криминалистической науки должно 
быть дополнено указанием на способы подготовки и укрытия 
преступлений. И тогда оказывается, что предмет криминалистики 
находится между объектом познания (преступность) и субъектом 
познания (члены общества, ведущие борьбу с преступностью) (с. 19-
20). На эмпирическом уровне познания предметом криминалистики 
объявляются определенные явления (криминалистические приемы и 
методы). На теоретическом уровне познания криминалистической 
науки криминалистики не удовлетворяется описание криминалис-
тической деятельности, ее отдельных приемов и методов, она 
пытается объяснить происхождение тех или иных приемов и 
выделяет зависимость криминалистической деятельности от способа 
подготовки, совершения и укрытия преступлений, расширяет свой 
предмет, включает в него определенные аспекты преступности, 
устанавливает связи между названными явлениями. Тем самым 
наука криминалистика в изучаемых явлениях выделяет устойчивые 
и существенные связи – криминалистические отношения (с. 20-21). 
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Наиболее приемлемым представляются те определения, которые 
предметом криминалистики называют научно-технические и 
тактические приемы, методы расследования и предупреждения 
преступлений (с. 23). 

Домбровский Р.Г. Познание и дока-
зывание в расследовании преступ-
лений: Автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. – К.: Киевский соцуни-
верситет, 1990. – 44 с.  

Во втором параграфе главы рассматривается развитие взглядов 
на две стороны предмета криминалистики. Первую стороны 
криминалистики составляют преступления, их криминалистический 
аспект – способы подготовки, совершения и сокрытия преступ-
лений. Вторую сторону предмета криминалистики составляет 
расследование преступлений, его криминалистический аспект (с. 9). 
Забегая несколько вперед, в изложении темы, отметим, не имеют 
принципиального различия две возможные формулировки, 
касающиеся предмета криминалистики: (1) предметом кримина-
листики являются закономерности познания в расследовании 
преступлений; (2) предметом криминалистики являются склады-
вающиеся при расследовании преступлений познавательные 
(криминалистические) отношения. Автор, формулируя свои 
представления о предмете криминалистики, отдает предпочтение 
термину «общественные отношения», нежели «закономерности», 
т.к. это согласуется с общепризнанным положением об общест-
венных отношениях как форме практической деятельности (с. 13).  

Дудкин Л., Зиллер Б. От перевод-
чиков // Гросс Г. Руководство для 
судебных следователей как система 
криминалистики / Пер. с нем., с 4-го 
доп. изд. Перевели Л. Дудкин, 
Б. Зиллер. – СПб.: Тип. М. Мер-
кушева, 1908. – С. III-V. 

Еще по поводу первого издания (російськомовного 1895 р. з 
другого німецького видання – Ю.Л.) мы отмечали, что книга д-ра 
Ганса Гросса есть руководство не формального характера, а по 
существу деятельности С. С., и что положения автора опираются на 
данных, заимствованных из наук: психологии, медицины, химии и 
др. (с. III). За истекший промежуток времени вся область познаний, 
разработанных автором, объединена им под именем кримина-
листика, как наука являющаяся одной из вспомогательных наук 
уголовного права (с. III-IV). Определяя криминалистику, как учение 
о реальностях уголовного права, автор доказывает право на 
существование ее, как науки, и вместе с тем определяет место ее в 
системе других криминальных наук. (с. IV) Каково бы ни было 
будущее этой новой науки, мы должны признать бесспорную 
заслугу автора в том, что он первый сделал систематический опыт 
призвать Суд. Следователю, «этому краеугольному камню 
процесса», на помощь науку, прикладные искусства и технические 
знания; он первый попытался извлечь из них все, что может 
послужить целям предварительного следствия, и весь материал 
изложить в системе научной дисциплины (с. IV). 

Дулов А.В. Задачи, функции и 
предмет криминалистики14 // Крими-
налистика: Учеб. пособие / Под ред. 
А.В. Дулова. – Мн.: Экоперспектива, 
1996. – С. 4-32. 

Таким образом, криминалистика – это наука, призванная решать 
задачи, возникающие в борьбе с преступностью, путем изучения 
преступления, процессов его отражения в окружающем мире и 
сознании человека и содержания деятельности по расследования в 
целях познания закономерностей этих процессов и связей между 
объектами исследования для разработки методов, средств, приемов 
и рекомендаций по организации практической деятельности по 
выявлению, расследованию и профилактике преступлений (с. 19-20). 

Журавель В.А. Проблеми теорії та 
методології криміналістичного прог-
нозування: Монографія. – Харків: 
Право, 1999. – 304 с.  

З даних позицій сучасний стан криміналістики характеризується 
наявністю і співіснуванням низки парадигм, орієнтованих на 
вивчення її предмета (с. 29-30). До числа таких відносять: 
а) прагматична концепція предмета, відповідно до якої криміна-
лістика визначається як наука про прийоми і способи розкриття, 
розслідування та попередження злочинів; б) теоретико-доказова 
концепція як наслідок інтенсивного розвитку теоретичних та 
методологічних основ її науки. Її виникнення пов’язане з 
пропозицією Р.С. Бєлкіна розглядати криміналістику як науку «про 
закономірності виникнення, збирання, оцінки та використання 
доказів і заснованих на пізнанні цих закономірностей засобах і 
методах судового дослідження та відвернення злочинів (посилання 

                                                           
14Аналогічні положення викладені й у більш пізньому виданні: Дулов А.В. Задачи, функции и предмет криминалистики // 

Криминалистика: Учеб. пособие / Под ред. А.В. Дулова. – Мн.: Экоперспектива, 1998 .– С. 4-33. 
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на «Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. – 
М.: Юрид. лит., 1968. – С. 9»); в) інформаційно-пізнавальна кон-
цепція, яка становить собою узагальнення і подальше вдосконалення 
теоретико-доказової концепції та виходить з того, що предметом 
криміналістики є закономірності руху кримінально-релевантної 
інформації і засновані на них методи розкриття, розслідування та 
попередження злочинів (посилання на «Криминалистика 
социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина. – М.: Юрид. лит., 
1986. – С. 4, 25»); г) слідознавча концепція, згідно з якою 
криміналістика – це наука про технологію і засоби практичного 
слідознавства (пошуково-пізнавальної діяльності) у кримінальному 
судочинстві (посилання на «Образцов В.А. Криминалистика: Курс 
лекций. – М.: АРПО РФ, 1996. – С. 5»). З усіх запропонованих 
парадигм найбільш прийнятною для формування теорії кримі-
налістичного прогнозування є теоретико-доказова, яка ґрунтується 
на дослідженні відповідних закономірностей (с. 30).  

Журавель В.А. Теорія та методологія 
криміналістичного прогнозування: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 
Харків: НЮАУ, 1999. – 37 с.  

Сучасний стан криміналістики характеризується наявністю і 
співіснуванням низки парадигм, орієнтованих на визначення її 
предмета. До числа таких автор відносить: а) прагматичну (І.Ф. 
Крилов); б) теоретико-доказову (Р.С. Бєлкін); в) інформаційно-
пізнавальну (В.Я. Колдін); г) слідознавчу (В.О. Образцов). Зазначені 
парадигми, перебуваючи в загальній сукупності об’єктивного 
знання про криміналістику, доповнюють одна одну і створюють 
реальні передумови для перспективної розробки єдиної та цілісної 
методологічної концепції. В даний момент чисельність парадигми 
свідчить не тільки про відносну «юність» цієї проблематики, а й про 
можливості різних підходів до неї, які відображають складну 
діалектику руху як самої науки криміналістики, так і об’єктів її 
пізнання (с. 11). 

Закатов А.А. Криминалистическое 
учение о розыске: Дис. … д-ра юрид. 
наук. – К.: КГУ, 1987. – 39 с.  

Беря за основу определения предмета науки криминалистики 
(Р.С. Белкин), автор приходит к выводу, что предметом крими-
налистического учения о розыске являются закономерности 
возникновения, собирания, исследования, оценки и использования 
доказательственной и ориентирующей информации, определяющие 
деятельность следователь по предотвращению уклонения обвиняемого 
от ответственности и обнаружению объектов розыска (с. 15). 

Закатов А.А. Розыскная деятель-
ность: Учеб. пособие. – Волгоград: 
ВСШ МВД СССР, 1988. – 40 с.  

В учебном пособии изложены основы Особенной части 
криминалистического учения о розыске применительно к 
деятельности следователя (з анотації до даного видання). 

Закон України «Про оперативно-
розшукову діяльність» від 18 лютого 
1992 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – К., 1992, № 22. – Ст. 303. 

Ст. 2 Поняття оперативно-розшукової діяльності 
Оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і 

негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних 
заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та 
оперативно-технічних засобів 

Зицер Е.У. Введение. Предмет, метод 
и система криминалистики // Крими-
налистика. Техника и тактика 
расследования преступлений: Учеб-
ник / Под ред. А.Я. Вышинского. – 
М.: Сов. законодательство, 1938. – 
С. 3-11. 

Слово «криминалистика» в настоящее время имеет два значения. 
Понимаемое в широком смысле, оно означает комплекс всех 
дисциплин, предметом которых является борьба с преступностью, в 
узком же смысле оно служит названием для специальной науки о 
расследовании преступлений. Наука эта родственная уголовному 
процессу и имеет единые с ним задачи. Отличается криминалистика 
(здесь и при дальнейшем изложении мы это слов употребляем в 
узком его смысле) от уголовного процесса тем, что она носит 
технический, прикладной характер. Наука уголовного вопроса, 
освещая общие, юридические принципы расследования преступ-
лений, не может предусмотреть многих тактических и технических 
вопросов, возникающих в каждом конкретном случае реализации 
требований уголовно-процессуального права: если бы она 
занималась такими вопросами, ее основные положения оказались бы 
затушеванными. Вопросы техники и тактики расследования 
преступлений составляют компетенцию криминалистики. Иными 
словами, криминалистика есть наука о технике, тактике и методике 
расследования преступлений (с. 3). 
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Зицер Е.У. Возникновение и 
развитие советской криминалисти-
ческой экспертизы // Ученые за-
писки. – М.: МЮИ, 1948. – Вып. 4. – 
С. 139-145.  

Со времени возникновения криминалистики как особой науки, 
т. е. с конца прошлого столетия, она входит составной частью в 
судебный процесс. Внедрение в судебный процесс криминалистики, 
вообще, и криминалистической экспертизы Связь криминалистики и 
судебной экспертизы, в особенности, сразу и резко повысило его 
эффективность (с. 139).  

Зорин Г.А. Понятие криминалистики 
// Теоретические основы кримина-
листики. – Мн.: Амалфея, 2000. – 
С. 8-14. 

Криминалистика – это наука о закономерностях и парадоксах 
совершения и раскрытия преступлений, обвинения и защиты по 
уголовным делам (с. 10) Криминалистика – это наука, 
центрированная на личность, определившую механизмы 
совершения и раскрытия преступления, закономерности обвинения 
и защиты по уголовным делам (с. 12).  

Зорин Г.А. Предмет криминалистики 
// Теоретические основы кримина-
листики. – Мн.: Амалфея, 2000. – 
С. 14-17. 

Предметом криминалистики становятся закономерности и 
парадоксы: совершения и сокрытия преступлений; предвари-
тельного расследования; экспертного исследования вещественных 
доказательств; судебного разбирательства; обвинения и защиты по 
уголовным делам; создания методов раскрытия и расследования 
преступлений (с. 16).  

Зуйков Г.Г. Криминалистическое 
понятие и значение способа совер-
шения преступления // Труды 
Высшей школы МВД СССР. – М., 
1967. – Вып. 15. – С. 63. 

К предмету криминалистики относятся закономерности способа 
совершения преступления. Изучение способов совершения преступ-
лений служит источником сведений, необходимых для решения 
генеральной задачи криминалистики – создания и совершен-
ствования средств, приемов и методов раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений (с. 63). 

Зуев Е.И. Предмет, задачи, методы и 
система криминалистики // Крими-
налистика: Учеб. пособие / Под ред. 
Е.И. Зуева. – М.: Академия МВД 
СССР, 1988. – С. 5-36. 

Изложенное позволяет следующим образом сформулировать 
определение: советская криминалистика – специальная юридическая 
наука о закономерностях возникновения информации, способ-
ствующей предупреждению, раскрытию и расследованию 
преступлений, ее собирания и использования с помощью 
разрабатываемых на основе познания этих закономерностей 
технических средств, тактических приемов и методических 
рекомендаций (с. 11).  

Єзерський Р.Б. Криміналістична 
техніка та її роль у розкриті і 
розслідуванні злочинів: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – К.: 
Академія адвокатури України. – 
2005. – 16 с.  

Криміналістична техніка – це самостійний розділ криміна-
лістики, що є системою наукових положень і створених на їх основі 
прийомів, методів та техніко-криміналістичних засобів для 
виявлення, фіксації й вилучення різноманітної інформації про 
розслідувану подію з метою встановлення щодо неї об’єктивної 
істини в кримінальному судочинстві (с. 5). Дисертант відзначає, що 
співпадіння об’єктів (але не предметів) дослідження криміналістики 
і кримінально-процесуальної науки щодо збирання, дослідження, 
оцінки і використання доказів свідчить про їх тісний взаємозв’язок. 
Розроблені в криміналістичній техніці методи і засоби, спрямовані 
на поповнення змістовної сторони кримінально-процесуальної 
науки. У цьому значенні кримінально-процесуальна наука є 
замовником відповідних криміналістичних методів і засобів, що 
використовуються в процесі одержання (збирання і надання), 
дослідження, оцінки і використання доказів (с. 7). Теорія опера-
тивно-розшукової діяльності і криміналістична техніка спрямовані 
на розробку методів і засобів щодо збирання, аналізу і оцінки 
інформації про вчинені і ті, що готуються, злочини. Автором 
розмежовано поняття «розшукової» і «пошукової» діяльності, 
оскільки в криміналістичній літературі пошукову діяльність 
визначають як в широкому значенні цього терміну, розуміючи на 
встановлення предметів, індивідуально-визначені ознаки яких в 
даний момент невідомі (розшук невідомого злочинця за слідами 
виявленими на місці злочину). Деякі криміналісти зазначають, що в 
певних випадках індивідуально-конкретні ознаки особи, що вчинила 
злочин, містяться в різноманітних слідах рук, ніг, крові тощо. Вони 
досить конкретні, і завдання розслідування у даному випадку 
полягає у тому, щоб визначити, кому вони належать. Діяльність, 
спрямовану на вирішення даного питання, доцільно називати не 
розшуковою, а пошуковою (с. 8). 
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Іщенко А.В. Методологічні та орга-
нізаційні проблеми розвитку кримі-
налістичних наукових досліджень: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 
К., 1997. – 31 с.  

Не ставлячи завдання детального розгляду переваг чи 
суперечностей того чи іншого визначення поняття предмету 
криміналістики, що вже досить детально обговорювалося на 
сторінках криміналістичної літератури, в роботі на основі аналізу 
називаються найбільш вагомі ознаки криміналістики, а саме (с. 8-9): 
1. Синтетичність знань, які складають зміст криміналістики, в 
більшості утворених за рахунок залучення досягнень різних наук з 
подальшим їх удосконаленням та пристосування до її завдань. 
2. Специфічність техніко-криміналістичних методів, прийомів та 
засобів розкриття, розслідування та попередження злочинів. 
3. Спрямованість криміналістики на вивчення закономірностей 
виникнення доказової інформації при підготовці, скоєнні та 
приховуванні злочинів та закономірностей виявлення, дослідження і 
використання інформації у боротьбі зі злочинністю (с. 9). Трак-
туючи криміналістику як цілісну, самоорганізуючу систему, 
дисертант класифікує їх в залежності від спрямованості інтересів 
криміналістики на такі групи: 1. Знання про закономірності 
утворення кримінально значимої інформації та роботи з нею. 
2. Знання про можливості використання здобутків інших галузей 
науки у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів. 
3. Знання про методи, засоби та прийоми роботи з кримінально 
значимою інформацією. 4 Знання про особливості власного 
розвитку (с. 10). … розгляд криміналістичної науки не може 
спиратися лише на відомі визначення її предмету. Існуючі 
визначення предмету науки відображають різноманітні сторони, 
риси, особливості науки, але, як відомо, не можуть дати вичерпної 
характеристики науки, її об’єкту та предмету (с. 10-11). 

Іщенко А.В. Методологічні проб-
леми криміналістичних наукових 
досліджень: Монографія. – К.: НАВС 
України, 2003. – 359 с.  

Аналіз визначень предмета криміналістики свідчить, що в них 
відображені три суттєві напрями інтересу криміналістичної науки: 
По-перше, вивчення закономірностей утворення кримінально 
значимої інформації та роботи з нею. По-друге, вивчення досягнень 
інших галузей знань залучення їх до вирішення завдань боротьби зі 
злочинністю. По-третє, розробка певних засобів роботи з 
кримінально значимою інформацією (с. 26). 

Ищенко Е.П. Криминалистика: Крат-
кий курс. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 
302 с.  

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма 
совершения преступления, возникновения информации о нем и его 
участниках, закономерностях собирания, оценки, исследования и 
использования доказательств и основанных на познании данных 
закономерностей приемах, методах и средствах расследования 
преступлений (с. 2). Связь криминалистики и теории оперативно-
розыскной деятельности (ОРД) обоюдна. Первая при разработке 
проблем тактики и методики расследования преступлений учи-
тывает оперативно-розыскные возможности, а ОРД – положения и 
рекомендации криминалистики (с. 3). 

Каминский М.К. Криминалисти-
ческие основы деятельности по 
выявлению и раскрытию преступ-
лений: Автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. – М., 1989. – 32 с.  

Суть предмета криминалистики можно определить как науку о 
закономерностях строения, функционирования, взаимного воздай-
ствия деятельности по замышлению, подготовке, выполнению, 
сокрытию преступлений и деятельности по выявлению и раскрытию 
преступлений (с. 29.) 

Карева Д.С. Наука советского 
уголовно-процессуального права и 
смежные отрасли знания / Советский 
уголовный процесс: Учебник // Под 
ред. Д.С. Каревой. – М.: Высш. шк., 
1968. – С. 3-37. 

Криминалистика – наука, изучающая и разрабатывающая 
способы и методы применения достижений естественных и 
технических наук в целях раскрытия преступлений (с. 36). 

Карева Д.С. Наука советского 
уголовно-процессуального права и 
смежные отрасли знания // 
Советский уголовный процесс: 
Учебник / Под ред. Д.С. Каревой. – 
М.: Юрид. лит., 1975. – С. 3-30. 

Криминалистика – наука, изучающая и разрабатывающая 
способы и методы применения достижений естественных и 
технических наук для раскрытия и предупреждения преступлений 
(с. 29). 

Квачевский А.А. Предисловие // Об 
уголовном преследовании, дознании 

Правильное отправление уголовного правосудия требует 
теоретического и практического знания юридических отношений, 
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и предварительном исследовании 
преступлений по судебным уставам 
1864 г.: Теоретическое и прак-
тическое руководство / Составленное 
А. Квачевским. – Часть первая: Об 
уголовном преследовании и об иске 
о вознаграждении за вред и убытки 
от преступления. – СПб.: В тип. 
Ф.С. Сущинского, 1866. – С. I-VIII. 

возникающих из того порядка и образа действий, которыми 
совершается уголовный суд.. Закон предписывает только правила 
для действий; но не учит, не высказывает оснований, по которым 
установлены предписываемые правила.. закон не всегда указывает 
способы выполнения их; закон выражает общее начало, 
объемлющее целый ряд частностей, тогда как жизнь дает лишь 
частные случаи, требующие приложения к ним закона; при всей 
своей точности и полноте, закон не может предопределить всех 
подробностей и мелочей, которыми полна живая действительность 
(с. I). … Посредницами в этой трудной и важной работе являются 
теория и практика. Первая стремится сознать явления 
действительности … вторая, при помощи выводов, сделанных из 
наблюдения над проведением законов в исполнение, из сравнения 
их действия и силы в различных местах и условиях, старается 
выяснить законные постановления для вернейшего и точнейшего 
приложения их к различным обстоятельствам, для оценки 
практического достоинства и годности законных правил. … теория 
и практика, юридическая наука и жизнь должны идти рука об руку 
… Таким образом, для ясного понимания законов и верного 
применения их к частным случаям оказывается необходимость в 
юридических сведениях, добытых теорией и практикой (с. II). 

Квачевский А.А. Общие понятия об 
этой части руководства // Об 
уголовном преследовании, дознании 
и предварительном исследовании 
преступлений по судебным уставам 
1864 г.: Теоретическое и прак-
тическое руководство / Сост. А. Ква-
чевским. – Часть вторая: О дознании 
и розыске. – СПб.: В тип. Ф.С. Су-
щинского, 1867. – С. 2-6.  

Определяя составные части уголовного судопроизводства (ч. 1 
§ 6), мы заметили, что дознание составляет ту его часть, в которой 
раскрываются следы и признаки действия, дающее основание 
заключить о противозаконном его свойстве и обстоятельства, 
указывающие на предполагаемого виновника преступления. Таким 
образом, под дознанием разумеется первоначальное производство, 
имеющее целью собирание данных для удостоверения в том, что 
известное событие составляет деяние, запрещенное законом под 
страхом наказания, и для открытия виновника этого деяния (с. 3). 
Дознание иногда называется розыском. В своем особенном значении 
розыск составляет часть дознания, в обширном смысле – один из 
способов его производства, направленный к обнаружению и 
указанию скрытого, тайного, преимущественно виновника 
преступления; под дознанием же в тесном смысле разумеется 
собирание признаков одного преступления, без указания 
преступника (с. 5.) В учении о дознании и розыске изложим: 1) о 
лицах, производящих дознание и розыск; 2) о правах и обязанностях 
про производству дознания и розыска; 3) о порядке и актах 
производства; 4) об отношениях лиц, производящих дознание к 
судебной власти и ответственности их (с. 6). 

Кириченко А.А. Классификация 
микрообъектов и их значение при 
расследовании преступлений против 
личности: Дис. … канд. юрид. наук. – 
К.: КГУ, 1992. – 332 с.  

Раздел криминалистики, предметом изучения которого являются 
теоретические основы и методы использования микрообъектов для 
правильного разрешения уголовных дел, более целесообразно 
именовать (с. 52) «криминалистическая микрология», что способно 
охватить все рассмотренные виды микрообъектов (микро-
субстанций: микротел, микрочастиц, микровключений; микротрасс: 
микроотображений, микроотражений; микродеталей, микро-
сочетаний). Термин «микротрассология»пригоден для наименования 
дисциплины, изучающей микротрассы, и в случае необходимости, 
может быть пригоден в обозначении соответствующего подраздела 
криминалистической микрологии». С этой целью может быть 
рекомендован и термин «одорология» (с. 53).  

Кириченко О.А. Проблеми криміна-
лістики в сучасних умовах боротьби 
зі злочинністю // Українознавство і 
гуманізація освіти / Матер. наук.-
практ. конференції 19-20.11.1992 р., 
Дніпропетровський держуніверси-
тет. – Дніпропетровськ: Вид-во ДДУ, 
1993. – С. 147-148.  

На наш погляд, криміналістика – це наука, яка розробляє на 
підставі пізнання виникнення, збирання, дослідження, оцінки і 
використання інформації, що має значення для правильного 
вирішення справи, гласні технічні засоби, тактичні прийоми і 
методичні рекомендації по боротьбі зі злочинністю. При цьому 
боротьба зі злочинністю містить у собі такі стадії: розкриття, 
припинення, попереднє розслідування та запобігання злочинів, а 
також судовий розгляд кримінальної справи (с. 147). 
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Кириченко А.А. Криминалисти-
ческая микрология: Монография. – 
Днепропетровск: Изд-во ДГУ,        
1993. – 180 с. 

Подытоживая изложенное, предлагаем следующее определение 
криминалистики. Криминалистика – это наука, разрабатывающая на 
основе познания закономерностей возникновения, собирания, 
исследования, оценки и использования информации, имеющей 
значение для правильного разрешения уголовных дел, гласные 
общие методы, технические средства, тактические приемы и 
методические рекомендации по раскрытию, пресечению, рассл-
дованию и предупреждению преступлений, а также судебному 
рассмотрению дел. Дальнейшее совершенствование изложенного 
определения нам видится в процессе дискуссии по таким вопросам. 
Правомерно ли отграничивать сферу криминалистических знаний 
лишь разработкой средств борьбы с преступными посягатель-
ствами? Возможно распространить их на создание средств борьбы с 
любыми правонарушениями или с какими-либо иными их видами? 
Остается открытым вопрос: какая наука разрабатывает средства 
борьбы: технические, тактические и методические, с адми-
нистративными правонарушениями или аналогичные средства 
разрешения гражданско-правовых споров? Видимо, возможна 
дискуссия и по другим направлениям (с. 14). 

Кириченко А.А. Основы судебной 
микрологии: Монография. – Днепро-
петровск: Пороги, 1994. – 536 с.  

«Оэрдология»– предложенный нами термин для обозначения 
теории оперативно-розыскной деятельности, сокращенно «ОРД», 
которая, на наш взгляд, перестала быть отдельной теорией и 
превратилась в науку. Поэтому необходимо лаконичное название 
этой науки. для чего термин «оэрдология», видимо, наиболее 
приемлем (с. 68). На основании изложенного предлагаем определить 
криминалистику как науку, которая на основе познания 
закономерностей возникновения, собирания, исследования, оценки и 
использования информации, имеющей значение для искоренения 
преступности, разрабатывает гласные общие методы, технические 
средства, тактические приемы и методические рекомендации по 
борьбе с ней на всех стадиях ее осуществления. При этом имеются 
такие стадии борьбы с преступностью, как предупреждение, 
выявление (в т.ч. разрешение материалов проверки наличия в 
деянии признаков преступления), пресечение, раскрытие и 
предварительное расследование преступлений, а также судебное 
разрешение уголовных дел (в т.ч. исполнение судебных решений) 
(с. 75). Предложенная дефиниция криминалистической науки не 
может разрешить все связанные с этим проблемы. В частности, 
остается открытым вопрос о правомерности отграничения предмета 
иссле-дования криминалистики разработкой криминалистических 
средств борьбы лишь с преступностью. Какая в таком случае наука 
должна разрабатывать аналогичные средства борьбы с администра-
тивными правонарушениями, граница которых с уголовно-
наказуемыми деяниями зачастую определяется субъективной волей 
законодателя? Какая наука должна разрабатывать такие средства 
борьбы с иными правонарушениями, в т.ч. средства разрешения 
гражданско-правовых споров и деликтов? Не целесообразно ли 
сферу деятельности криминалистических средств распространить на 
все правонарушения и т. д.? (с. 75) А достижения кримина-
листической науки уже сейчас используются в борьбе со многими 
иными (кроме преступлений) правонарушениями. Так, имеются и 
диссертационные исследования этих проблем, к примеру, 
докторская диссертация В.Г. Тихини «Теоретические проблемы 
применения данных криминалистики в гражданском судопроиз-
водстве» и др. (с. 75-76). Однако одним лишь использованием 
данных криминалис-тической науки в гражданском процессе и в 
борьбе с другими правонарушениями рассчитывать на их 
эффективность, видимо, не приходится. С нашей точки зрения, 
необходима целенаправленная разработка гласных общих методов, 
технических средств, тактических приемов и методических 
рекомендаций по борьбе с любыми правонарушениями. Разработку 
же негласных средств борьбы со всеми правонарушениями 
(конечно, если в этом будет необходимость) можно было бы 
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возложить на оэрдологию. Поставив эти вопросы, рассчитываем на 
оживление дискуссии в этом направлении (с. 76).  

Кириченко А.А. Курс судебной 
микрологии: Учеб. пособие. –           
В 7 ч. – Днепропетровск: Изд-во 
ДГУ, 1994. – Ч. 1: История развития 
и общетеоретические основы. – 
124 с.  

На основании изложенного предлагаем определить кримина-
листику как науку, которая на основе познания закономерностей 
возникновения, собирания, исследования, оценки и использования 
информации, имеющей значение для искоренения преступности, 
разрабатывает гласные общие методы, технические средства, 
тактические приемы и методические рекомендации по борьбе с ней 
на всех стадиях ее осуществления (с. 87-88). При этом имеются 
такие стадии борьбы с преступностью, как предупреждение, 
выявление (в т.ч. разрешение материалов проверки наличия в 
деянии признаков преступления), пресечение, раскрытие и 
предварительное расследование преступлений, а также судебное 
разрешение уголовных дел (в т.ч. исполнение судебных решений).  

Кириченко А.А., Биленчук П.Д. Курс 
судебной микрологии: Учеб. по-
собие. – В 7 ч. – Днепропетровск: 
Изд-во ДГУ, 1994. – Ч. 4: Проблемы 
судебной одорологии. – 168 с.  

Одорологические проблемы, связанные с осуществлением 
судебной деятельности, мы предлагаем свести в самостоятельный 
раздел интегральной науки судебной микрологии и именовать 
судебной одорологией. Процессуальную регламентацию работы с 
запахом в уголовном судопроизводстве призвана разработать 
уголовно-процессуальная одорология, в гражданском судопроиз-
водстве – гражданско-процессуальная одорология и т. д. (с. 25). Под 
криминалистической одорологией следует понимать раздел 
криминалистической микрологии, разрабатывающий на основе 
познания закономерностей возникновения, функционирования, 
исчезновения, собирания и исследования запаховых следов, оценки 
и использования запаховой информации, которая добыта от любых 
объектов при помощи обоняния собаки и имеет значения для 
искоренения преступности, гласные общие методы, технические 
средства, тактические приемы и методические рекомендации по 
борьбе с преступностью на всех стадиях ее осуществления. При 
этом имеется в виду те же стадии борьбы с преступностью, что были 
изложены при определении предмета криминалистической науки – 
предупреждение, выявление (в т.ч. разрешения материалов проверки 
наличия в деянии признаков преступления), пресечение, раскрытие 
и предварительное расследование преступлений, судебное 
разрешение уголовных дел (включая исполнение судебных 
решений) (с. 33-34). 

Кириченко А.А., Биленчук П.Д., 
Клименко Н.И. Судебная одоро-
логия. – Днепропетровск: Изд-во 
ДГУ, 1994. – 156 с.  

Под криминалистической одорологией следует понимать раздел 
криминалистической микрологии, разрабатывающий на основе 
познания закономерностей возникновения, функционирования, 
исчезновения, собирания и исследования запаховых следов, оценки 
и использования запаховой информации, которая добыта от любых 
объектов при помощи обоняния собаки и имеет значение для 
искоренения преступности, гласные общие методы, технические 
средства, тактические приемы и методические рекомендации по 
борьбе с преступностью на всех стадиях ее осуществления (с. 33). 

Кириченко А.А. О предмете крими-
налистики и судебной микрологии // 
Вестник ДГУ. – Днепропетровск:      
Изд-во ДГУ, 1994. – Вып. 1. – С. 75-90. 

На основании изложенного предлагаем определить крими-
налистику как науку, которая на основе познания закономерностей 
возникновения, собирания, исследования, оценки и использования 
информации, имеющей значение для искоренения преступности, 
разрабатывает гласные общие методы, технические средства, 
тактические приемы и методические рекомендации по борьбе с ней 
на всех стадиях ее осуществления. При этом имеются такие стадии 
борьбы с преступностью, как предупреждение, выявление, пресе-
чение, раскрытие и предварительное расследование преступлений, а 
также разрешения материалов наличия в деянии признаков 
преступления и судебное разрешение уголовных дел (с. 88). 

Кириченко А.А. Предмет кримина-
листической науки // Клименко Н.И., 
Кириченко А.А. Криминалистика как 
наука и учебная дисциплина: Моно-
графия. – Днепропетровск: Изд-во 
ДГУ, 1994. – С. 19-33. 

На основании изложенного предлагаем определить крими-
налистику как науку, которая на основе познания закономерностей 
возникновения, собирания, исследования, оценки и использования 
информации, имеющей значение для искоренения преступности, 
разрабатывает гласные общие методы, технические средства, 
тактические приемы и методические рекомендации по борьбе с ней 
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на всех стадиях ее осуществления. При этом имеются такие стадии 
борьбы с преступностью, как предупреждение, выявление, пресе-
чение, раскрытие и предварительное расследование преступлений, а 
также разрешение материалов проверки наличия в деянии признаков 
преступления и судебное разрешение уголовных дел (с. 32). 

Кириченко А.А. Основы судебной 
микрологии: Дис. … д-ра юрид. 
наук. – К.: Киевский гос. ун-т им. Та-
раса Шевченко, 1994. – 408 с.  

В ряде публикаций мы детально изложили обоснование 
необходимости уточнения предмета криминалистической науки. 
Принимая во внимание, что эти вопросы прямо не связаны с темой 
настоящего диссертационного исследования, полагаем необхо-
димым, прежде, всего, предложить лишь свой вариант определения 
криминалистической микрологии. Основываясь на дефиниции 
криминалистической науки, полагаем возможным криминалис-
тическую микрологию определить как раздел криминалистики, 
который на основе познания закономерностей возникновения, 
собирания, исследования, оценки и использования микрологической 
информации, имеющей значение для правильного разрешения 
уголовных дел, разрабатывает технические средства, тактические 
приемы и методические рекомендации по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению преступлений (с. 123). 

Кириченко А.А. Основы судебной 
микрологии: Автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. – К.: Киевский гос. ун-т 
им. Тараса Шевченко, 1994. – 32 с.  

Исходя из этого, в диссертации предлагается определить 
криминалистическую микрологию как раздел криминалистики, 
который на основе познания закономерностей возникновения, 
собирания, исследования, оценки и использования микрологической 
информации, имеющей значение для правильного разрешения 
уголовных дел, разрабатывает технические средства, тактические 
приемы и методические рекомендации по раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений (с. 20). 

Кириченко А.А., Текутьев Е.Ю. О 
понятии стадий борьбы с преступ-
ностью в криминалистике и судеб-
ной микрологии // Вестник ДГУ. – 
Днепропетровск: Изд-во ДГУ,        
1995. – Вып. 2. – С. 141-146. 

С учетом изложенного более целесообразно включать в 
определение криминалистики такие стадии борьбы с преступ-
ностью, как предупреждение, выявление, пресечение и предвари-
тельное расследование преступлений, разрешение материалов 
проверки наличия в деянии признаков преступления и судебное 
разрешение уголовных дел (с. 145). При этом стадии борьбы с 
преступностью представляют собой лишь одну из сторон характе-
ристики предмета исследования криминалистической науки (с. 145-
146). Дефиниция криминалистической науки лишь на основе этих 
стадий не может привести к отграничению ее от других наук, 
ведущих борьбу с преступность (с. 146). 

Кириченко А.А. Проблемы судебной 
микрологии. – В 2 ч. – Днепро-
петровск: Изд-во ДГУ, 1995. – Ч. 1. – 
176 с.  

В ряде публикаций мы детально изложили обоснование 
необходимости уточнения предмета криминалистической науки 
(с. 106-107). Принимая во внимание, что эти вопросы прямо не 
связаны с темой настоящего исследования, полагаем необходимым 
прежде всего предложить лишь свой вариант определения 
криминалистической микрологии. Основываясь на дефиниции 
криминалистической науки, полагаем возможным кримина-
листическую микрологию определить как раздел криминалистики, 
который на основе познания закономерностей возникновения, 
собирания, исследования, оценки и использования микрологической 
информации, имеющей значение для правильного разрешения 
уголовных дел, разрабатывает технические средства, тактические 
приемы и методические рекомендации по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению преступлений (с. 107). Наше понимание 
судебной микрологии как развивающего междисциплинарного 
направления в целом было поддержано оппонентами: 
П.Д Биленчуком, А.О. Болибоком, В.И. Гаенко, Т.П. Кудлай, 
М.М. Михеенко, О.Н. Мотиным, И.Я. Фридманом, В.А. Чепуль-
ченко, И.Г. Щербаковским и др., однако подвергалось и критике 
(с. 110).  

Кириченко А.А. Основы кримина-
листической микрологии: Дис. …        
д-ра юрид. наук. – Харьков: НЮА 
им. Ярослава Мудрого, 1996. – 435 с.  

Поэтому мы, проанализировав опубликованные работы предста-
вителей названных направлений исследования проблем микро-
объектов, пришли к выводу, что они представляют собой единое 
развивающееся междисциплинарное направление, тесно связанное с 
одной стороны, с криминалистикой, а с другой – науками 
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уголовного, гражданского и административного процесса, судебной 
медициной и др. Объединение этих направлений было предложено 
именовать «Судебная микрология», предметом изучения которой 
являются проблемы всего (с. 117) практически встречаемого 
разнообразия микрообъектов, связанные с осуществлением судеб-
ной деятельности. Наиболее разработанным разделом этого 
направления является частное криминалистическое учение о 
микрообъектах, которое предложено назвать «криминалистическая 
микрология», а также считать его одновременно и разделом 
криминалистики (с. 118). Основываясь на дефиниции криминалис-
тической науки, полагаем возможным криминалистическую 
микрологию определить как частное криминалистическое учение, 
которое на основе познания закономерностей возникновения, 
собирания и исследования микрообъектов, оценки и использования 
микрологической информации, имеющей значение для решения 
задач уголовного судопроизводства, разрабатывает технические 
средства, тактические приемы и методические рекомендации по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений 
(с. 119). 

Кириченко А.А. Основы кримина-
листической микрологии: Моно-     
графия. – Харьков: Изд-во Основа, 
1997. – 428 с.  

На с. 74 викладено теж саме визначення криміналістичної 
мікрології, що й на с. 119 докторській дисертації «Кириченко А.А. 
Основы криминалистической микрологии: Дис. … д-ра юрид. наук – 
Харьков: НЮА им. Ярослава Мудрого, 1996. – 435 с.». 

Кириченко А.А. Проблемы судебной 
одорологии. – Харьков: Изд-во 
Основа, 1997. – 280 с.  

(у посиланні на с. 46 сказано: «Оэрдологией нами было 
предложено называть совокупность знаний, именуемую оперативно-
розыскной деятельности (сокращенно ОРД), которая, на наш взгляд, 
уже развилась в отдельную научную отрасль знаний. На основании 
изложенного, под криминалистической одорологией следует 
понимать раздел криминалистики, разрабатывающий на основе 
познания закономерностей возникновения, функционирования, 
исчезновения, собирания внеэкспертного и экспертного иссле-
дования следов запаха, оценки и использования запаховой 
информации, которая добыта от любых объектов при помощи 
обоняния собаки и имеет значение для искоренения преступности, 
гласные общие методы, гласные технические средства, тактические 
приемы и методические рекомендации по предупреждению, 
выявлению, пресечению, раскрытию и предварительному рассле-
дованию преступлений, а также судебному разрешению уголовных 
дел и исполнению судебных решений (с. 58). 

Кириченко А.А. Предмет кримина-
листики // Кириченко А.А., Сал-
тевский М.В. Как подготовиться к 
экзамену по криминалистике: Учеб. 
пособие. – Симферополь: РИО ТЭИ, 
1997. – С. 29-30. 

С учетом изложенного, А.А. Кириченко предложил определить 
криминалистику как науку, которая на основе познания 
закономерностей возникновения, собирания и исследования мате-
риальных или установления личных источников криминалис-
тической информации, ее получения, оценки и использования, 
разрабатывает гласные общие методы, технические средства, 
тактические приемы и рекомендации по борьбе с преступностью на 
всех стадиях ее осуществления: предупреждения, выявления, 
пресечения, раскрытия и предварительного расследования 
преступлений, судебного рассмотрения уголовных дел и исполнения 
судебных решений (с. 30). 

Кириченко А.А., Салтевский М.В. 
Краткий курс криминалистики в 
вопросах и ответах: Учеб. пособие. – 
Симферополь: РИО КИЭХИ, МО 
Украины, 1998. – 198 с.  

С учетом изложенного, А.А.Кириченко предложил определить 
криминалистику как науку, которая на основе познания законо-
мерностей возникновения, собирания и исследования вещественных 
или установления личных источников информации, ее получения, 
оценки и использования, разрабатывает гласные общие методы, 
технические средства, тактические приемы и рекомендации по 
борьбе с преступностью на всех стадиях ее осуществления: 
предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и предвари-
тельного расследования преступлений, судебного рассмотрения 
уголовных дел и исполнения судебных решений (с. 31). По мнению 
М.В. Салтевского криминалистика должна определяться как наука о 
закономерностях механизма преступления, возникновении 
источников информации о преступлении и его участниках, законо-
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мерностях собирания, исследования, оценки использования 
доказательств и основанных на познании этих закономерностей 
специальных средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений (с. 31). 

Кириченко А.А. Основы судебной 
микрообъектологии: Монография. – 
Харьков: Основа, 1998. – 1220 с.  

Подводя итог дискуссии в отношении необходимости включения 
в дефиницию криминалистики определенных закономерностей и 
конкретного их перечня, полагаем возможным рекомендовать в этом 
отношении закономерности возникновения, собирания и исследо-
вания вещественных и установления личных источников инфор-
мации, ее получения, оценки и использования в борьбе с 
преступностью (с. 195). Завершая анализ предложенных в 
литературе дефиниций криминалистики, полагаем возможным 
предложить следующее определение этой отрасли научного знания. 
Криминалистика представляет собой науку, которая на основе 
познания закономерностей возникновения, собирания и исследо-
вания вещественных или установления личных источников 
информации, ее получения, оценки и использования в борьбе с 
преступностью, разрабатывает гласные технические средства, 
тактические приемы и рекомендации по предупреждению, 
выявлению, пресечению, раскрытию и предварительному рассле-
дованию преступлений, а также судебному рассмотрению 
уголовных дел и исполнению судебных решений (с. 196-197). В то 
же время, как нам представляется, и предложенная дефиниция 
криминалистической науки не может разрешить все связанные с 
этим проблемы. В частности, остается открытым вопрос о 
правомерности отграничения предмета исследования кримина-
листики разработкой криминалистических средств борьбы лишь с 
преступностью. Какая в таком случае наука должна разрабатывать 
аналогичные средства борьбы с административными правонаруше-
ниями, граница которых с уголовно-наказуемыми деяниями 
зачастую определяется и нередко по несколько раз меняется в 
противоположных направлениях (особенно, в текущий весьма 
динамичный в законодательном плане период) субъективной волей 
законодателя? Какая наука должна разрабатывать такие средства 
борьбы с иными правонарушениями, в т.ч. средства разрешения 
гражданско-правовых споров и деликтов, хозяйственных споров и 
пр.? Не целесообразно ли распространить сферу деятельности 
криминалистических средств на все правонарушения? В этом 
отношении могут быть поставлены и ряд других аналогичных 
вопросов (с. 197). … В ряде опубликованных работ мы предложили 
расширить предмет исследования криминалистики до разработки 
гласных средств борьбы с любыми правонарушениями, а на 
оэрдологию – негласных (с. 197). Однако у криминалистов в этом 
отношении, как нам представляется, вполне достаточно своих задач, 
особенно с учетом предложенного нами их расширения за счет 
включения в предмет криминалистики всех стадий борьбы с 
преступностью (с. 197-198). Именно поэтому в одной из 
опубликованных нами работ было высказано соображение о 
возможности решения данной проблемы посредством выделения из 
гражданского судопроизводства и криминалистики соответствую-
щей отрасли знаний, которую было предложено именовать 
«цивилистика». Основной ее задачей должна стать разработка 
гласных средств разрешения гражданско-правовых и хозяйственных 
споров и деликтов. Принимая во внимание, что сфера применения 
негласных средств данном отношении весьма ограничена, то их 
разработкой могли бы заниматься и оэрдологи. Что же касается 
проблемы разработки средств борьбы с административными 
правонарушениями, то в данном отношении можно пойти по пути 
условного включения этих вопросов в предмет как криминалистики, 
так и цивилистики. Первое более согласуется с однородностью 
уголовно и административно наказуемых деяний, а, следовательно, 
и средств борьбы с ними, но делает весьма широким предмет 
исследования криминалистической науки. Предпочтительность же 
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второго варианта может быть обоснована вполне допустимым 
объемом разработок. Однако реализация данного варианта требует 
сочетания в одной отрасли знаний достаточно разных по природе 
правоотношений, что, в принципе, разрешения и путем создания 
соответствующих разделов цивилистики применительно к решению 
этих задач в рамках административного, гражданского и 
арбитражного судопроизводства (с. 198). С учетом изложенного 
полагаем возможным криминалистическую микрообъектологию 
определить как частное криминалистическое учение, которое на 
основе познания закономерностей возникновения, собирания, 
исследования микрообъектов, оценки и использования получаемой с 
их помощью информации в борьбе с преступностью, разрабатывает 
гласные средства такой борьбы на всей стадиях ее осуществления. 
Как частное учение развивающегося междисциплинарного направ-
ления «Судебная микрообъектология»криминалистическая микро-
объектология на основе познания закономерностей возникновения, 
собирания, исследования микрообъектов, оценки и использования 
получаемой с их помощью информации в борьбе с преступностью 
разрабатывает гласные технические средства, тактические приемы и 
методические рекомендации по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и предварительному расследованию 
преступлений, а также судебному рассмотрению уголовных дел и 
исполнению судебных решений (с. 205). Именно взаимосвязанные 
процессы интеграции и дифференциации научных знаний, 
свойственные криминалистике в целом, определяют необходимость 
объединения микрообъектологических знаний в рамках как 
развивающегося междисциплинарного направления «Судебная 
микрообъектология», так и частного криминалистического учения 
«Криминалистическая микрообъектология», в плане монографи-
ческого из исследования, при одновременном их распределении по 
соответствующим разделам этого направления (разумеется, по 
отраслям микрообъектологий: криминалистическая, цивилисти-
ческая, оэрдологическая, судебно-медицинская, уголовно-процес-
суальная, гражданско-процессуальная и пр.) и учебного курса 
криминалистики (методология криминалистики, криминалис-
тическая техника криминалистическая тактика и криминалисти-
ческая методика) (с. 210). 

Кириченко О.А., Берназ В.Д. Оердо-
логія – самостійна галузь знань // 
Вісник ОІВС. – Одеса, 1999. – № 4. – 
С. 125-128. 

Оердологія є наука, що на основі пізнання закономірностей 
роботи з особовими і речовими джерелами інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинністю, розробляє технічні засоби, 
тактичні прийоми і методичні рекомендації по проведенню гласних і 
негласних, розвідувальних і контррозвідувальних заходів з метою 
попередження, виявлення, припинення, розкриття і попереднього 
розслідування злочинів, судового розгляду кримінальних справ і 
виконання судових рішень. Для порівняння предмет криміналістики 
може бути поданий у такому вигляді. Криміналістика – це наука, що 
на основі пізнання закономірностей роботи з особовими і речовими 
джерелами інформації, що мають значення для боротьби зі 
злочинністю, розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми і 
методичні рекомендації по попередженню, виявленню, припиненню, 
розкриттю і попередньому розслідуванню злочинів, судовому 
розгляду кримінальних справ і виконання судових рішень (с. 126). 

Кириченко А.А., Васильев Г.И. 
Предмет исследования оэрдологии // 
Конституційні гарантії захисту лю-
дини у сфері правоохоронної 
діяльності / Матер. наук.-практ. 
конференції 24-25.09. 1999 р., ДЮІ 
МВС України. – Дніпропетровськ: 
ДЮІ, 1999. – С. 341-345. 

Оэрдология представляет собой науку, которая на основе 
познания закономерностей работы с личными и вещественными 
источниками информации, имеющей значение для борьбы с 
преступностью, разрабатывает негласные технические средства, 
тактические приемы и методические рекомендации по предупреж-
дению, выявлению, пресечению, раскрытию и предварительному 
расследованию преступлений, судебному рассмотрению дел и 
исполнению судебных решений (с. 343-344). Для сравнения предмет 
криминалистики может быть представлен следующим образом. 
Криминалистика – это наука, которая на основе познания 
закономерностей работы с личными и вещественными источниками 
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информации, имеющей значение для борьбы с преступностью, 
разрабатывает гласные технические средства, тактические приемы и 
методические рекомендации по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и предварительному расследованию 
преступлений, судебному рассмотрению дел и исполнению 
судебных решений. Аналогичный подход к определению предмета 
оэрдологии позволяет заимствовать у криминалистической науки и 
систему этой отрасли знаний (с. 344). 

Кириченко О.А., Кириченко І.Г., 
Васильєв Г.І., Колюка М.М. Повний 
комплект навчально-методичного за-
безпечення курсу криміналістики: 
Навч.-метод. посібник для слухачів-
заочників (Серія: Бібліотека «Віс-
ника Одеського інституту внутріш-
ніх справ». Додаток до № 3 за 
1999 р.). – Одеса: НДРВВ, 1999. – 
260 с.  

Запропонований повний комплект навчально-методичного забез-
печення курсу з криміналістики містить в собі лише один з 
можливих варіантів нової концепції предмету, системи та змісту цієї 
навчальної дисципліни. У відповідності до цієї концепцієї під 
криміналістикою пропонується розуміти науку, котра на основі 
пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для подолання злочинності, 
розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми та методичні 
рекомендації по попередженню, виявленню, припиненню, розкрит-
тю і попередньому розслідуванню злочинів, судовому розгляду 
кримінальних справ і виконанню судових рішень. Поряд з цим 
пропонуються назви і відповідні концепції ще трьох нових 
юридичних галузей знань. Перш за все, це – «Оердологія», тобто 
наука, котра на основі пізнання закономірностей роботи з 
особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
подолання злочинності, розробляє негласні технічні засоби, тактичні 
прийоми та методичні рекомендації по попередженню, виявленню, 
припиненню, розкриттю і попередньому розслідуванню злочинів, 
судовому розгляду кримінальних справ і виконанню судових 
рішень. Другою новітньою юридичною галуззю знань, з нашого 
погляду, повинна стати «Цивілістика», тобто наука, котра на основі 
пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для з’ясування цивільно-
правових і господарських спорів (деліктів), розробляє гласні 
технічні засоби, тактичні прийоми та методичні рекомендації по 
попередженню, виявленню, припиненню і досудовому з’ясуванню 
цивільно-правових і господарських спорів чи деліктів, судовому 
розгляду цивільних і господарських справ і виконанню судових 
рішень (с. 230). І третім новітнім напрямком юридичної науки може 
бути «Оердологічний регламент», тобто наука, на котру треба 
покласти завдання з розробки процедурних норм застосування 
негласних засобів подолання злочинності (с. 231). Таким чином, під 
криміналістикою може розумітися наука, котра на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для подолання злочинів, адміністра-
тивних і дисциплінарних правопорушень, розробляє гласні технічні 
засоби, тактичні прийоми і методичні рекомендації по поперед-
женню, виявленню, припиненню, розкриттю і досудовому 
розслідуванню чи іншій підготовці справ про вказані право-
порушення, судовому та позасудовому розгляду справ по цих 
фактах, виконанню судових та інших рішень по ним (с. 232-233). В 
такому разі оердологія повинна стати наукою, котра на основі 
пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для подолання будь-яких 
правопорушень, розробляє негласні технічні засоби, тактичні 
прийоми та методичні рекомендації по попередженню, виявленню, 
припиненню, розкриттю і досудовому розслідуванню злочинів та 
інших правопорушень, судовому та позасудовому розгляду справ по 
цих фактах, виконанню судових та інших рішень по ним. 
Визначення предмету цивілістики за цієї концепцією залишається 
без змін, а предмет оердологічного регламенту в загальних рисах 
може бути сформульований так: оердологічний регламент – це 
наука, котра розробляє процедурні норми застосування негласних 
засобів подолання будь-яких правопорушень. Згідно з третім 
підходом до визначення предмету, системи і змісту криміналістики, 
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оердології та оердологічного регламенту за криміналістикою більш 
обґрунтованим було б визнати завдання по розробці гласних засобів 
подолання будь-яких правопорушень, тобто злочинів, адміністра-
тивних і дисциплінарних правопорушень, цивільних і господарських 
деліктів, тощо, а за оердологією – негласних засобів подолання 
перелічених правопорушень. З урахуванням зазначеного, криміна-
лістика може розглядатися як наука, котра на основі пізнання 
закономірностей роботи із особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для подолання будь-яких 
правопорушень, розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми 
і методичні рекомендації по попередженню, виявленню, припи-
ненню, розкриттю і досудовому розслідуванню злочинів (с. 233) та 
інших правопорушень, судовому та позасудовому розгляду справ по 
цих фактах, виконанню судових та інших рішень по ним. У такому 
разі оердологія повинна стати наукою, котра на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для подолання будь-яких право-
порушень, розробляє негласні технічні засоби, тактичні прийоми та 
методичні рекомендації по попередженню, виявленню, припиненню, 
розкриттю і досудовому розслідуванню злочинів та інших 
правопорушень, судовому та позасудовому розгляду справ по цих 
фактах, виконанню судових та інших рішень по ним. Як нам 
вбачається, останній, третій, варіант розв’язання проблеми 
вдосконалення предмету, системи і змісту криміналістики, оердо-
логії та оердологічного регламенту найбільш раціональний, оскільки 
дозволяє, по-перше, не породжувати зайвих юридичних галузей 
знань (цивілістика та ін.); по-друге, врахувати існуючі криміна-
лістичні та оердологічні розробки засобів подолання злочинності як 
загальнотеоретичні положення щодо будь-яких правопорушень і, 
врешті-решт, по-третє, визначити специфіку застосування засобів 
подолання кожного з різновидів право-порушень лише у 
відповідних розділах криміналістики та оердології (с. 234). 

Кириченко О.А., Кириченко І.Г. 
Проблеми вдосконалення предмета 
криміналістики та оердології як 
провідних навчальних дисциплін при 
підготовці фахівців органів внут-
рішніх справ // Використання сучас-
них досягнень науки і практики у 
підвищенні ефективності боротьби зі 
злочинністю / Матер. наук.-практ. 
конференції 30.03. 2000 р., НАВСУ. – 
К.: НАВС України, 2000. – С. 47-60. 

Підводячи підсумок вищевикладеному аналізові складових 
визначень предмета криміналістики та оердології, пропонуємо 
наступні розгорнуті дефініції цих самостійних наукових галузей 
знань. Криміналістика являє собою науку, що на основі пізнання 
закономірностей виникнення, збирання і дослідження речових чи 
встановлення особистих джерел інформації, її одержання, оцінки і 
використання в боротьбі зі злочинністю, розробляє гласні технічні 
засоби, тактичні прийоми і методичні рекомендації по поперед-
женню, виявленню, припиненню, розкриттю і попередньому 
розслідуванню злочинів, судовому розгляду кримінальних справ і 
виконанню судових рішень. 
Оердологія є наукою, що на основі пізнання закономірностей 

виникнення, збирання і дослідження речових чи встановлення 
особистих джерел інформації, її одержання, оцінки і використання в 
боротьбі зі злочинністю, розробляє негласні технічні засоби, 
тактичні прийоми і методичні рекомендації по попередженню, 
виявленню, припиненню, розкриттю і попередньому розслідуванню 
злочинів, судовому розгляду кримінальних справ і виконанню 
судових рішень. 

Кириченко О.А., Кириченко І.Г., 
Антонов К.В. Концепція предмета і 
системи криміналлістики, оердології 
та деяких інших юридичних дис-
циплін // Науковий Вісник ДЮІ. – 
Дніпропетровськ: РВВ ДЮІ МВС 
України, 2000. – № 3. – С. 302-311. 

Так, у відповідності із вказаною концепцією під криміналістикою 
пропонується розуміти науку, котра на основі пізнання законо-
мірностей роботи з особистими і речовими джерелами інформації, 
що має значення для подолання злочинності, розробляє гласні 
технічні засоби, тактичні прийоми та методичні рекомендації щодо 
попередження, виявлення, припинення, розкриття і попереднього 
розслідування злочинів, судового розгляду кримінальних справ і 
виконання судових рішень (с. 302-303). Поряд з викладеною 
концепцією предмета, системи та змісту курсу криміналістики були 
запропоновані найменування і відповідні концепції ще трьох нових 
юридичних галузей знань. Перш за все, це – «Оердологія», тобто 
наука, котра на основі пізнання закономірностей роботи з 
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особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
подолання злочинності, розробляє негласні технічні засоби, тактичні 
прийоми та методичні рекомендації щодо попередження, виявлення, 
припинення, розкриття і попереднього розслідування злочинів, 
судового розгляду кримінальних справ і виконання судових рішень 
(с. 306-307). Другою новітньою юридичною галуззю знань, назва 
якої викладена за текстом вказаного навчально-методичного 
посібника, є «Цивілістика», тобто наука, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для з’ясування цивільно-правових і 
господарських спорів (деліктів), розробляє гласні технічні засоби, 
тактичні прийоми та методичні рекомендації щодо попередження, 
виявлення, припинення і досудового з’ясування цивільно-правових і 
господарських спорів чи деліктів, судового розгляду цивільних і 
господарських справ і виконання судових рішень (с. 307). Згідно з 
другим підходом, предмет криміналістики більш обґрунтовано 
поширити до розробки гласних засобів подолання не тільки 
злочинів, а й адміністративних та дисциплінарних правопорушень, 
оскільки ці діяння, на наш погляд, мають тотожну об’єктивну 
природу і різняться за собою лише за ступенем безпеки для 
суспільства. Останнє ж деякою мірою і за окремими діяннями 
встановлюється суб’єктивною волею законодавця. Враховуючи ту 
обставину, що на цивілістику має бути покладено завдання з 
розробки лише гласних засобів розв’язання цивільно-правових та 
господарських спорів та подолання цивільно-правових і госпо-
дарських деліктів (правопорушень), предмет оердології доцільніше 
спрямувати на розробку негласних засобів подолання будь-яких 
правопорушень, тобто злочинів, адміністративних і дисциплінарних 
правопорушень, а також цивільно-правових і господарських деліктів 
(спорів). Таким чином, під криміналістикою може розумітися наука, 
яка на основі пізнання закономірностей роботи з особистими і 
речовими джерелами інформації, що має значення для подолання 
злочинів, адміністративних і дисциплінарних правопорушень, 
розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми і методичні 
рекомендації щодо попередження, виявлення, припинення, 
розкриття і досудового розслідування вказаних правопорушень, 
судового розгляду справ із цих фактів і виконання судових рішень 
(с. 309). У такому разі оердологія повинна стати наукою, яка на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для подолання будь-яких 
правопорушень, розробляє негласні технічні засоби, тактичні 
прийоми та методичні рекомендації щодо попередження, виявлення, 
припинення, розкриття і досудового розслідування злочинів та 
інших правопорушень, судового розгляду справ по цих фактах і 
виконання судових рішень (с. 309-310). За третім підходом до 
визначення предмета, системи і змісту криміналістики, оердології та 
оердологічного регламенту за криміналістикою більш обґрунто-
ваним було б визнати завдання по розробці гласних засобів 
подолання будь-яких правопорушень, тобто злочинів, адміністра-
тивних і дисциплінарних правопорушень, цивільних і господарських 
деліктів тощо, а за оердологією – негласних засобів подолання 
перелічених правопорушень. Існування ж такої нової юридичної 
галузі, як цивілістика в даному випадку (за третім варіантом) не 
мало під собою відповідних підстав …З урахуванням зазначеного, 
криміналістика може розглядатися як наука, котра на основі 
пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими джере-
лами інформації, що має значення для подолання будь-яких 
правопорушень, розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми 
і методичні рекомендації щодо попередження, виявлення, 
припинення, розкриття і досудового розслідування злочинів та 
інших правопорушень, судового розгляду справ по цих фактах і 
виконання судових рішень (с. 310). Отже, оердологія має стати 
наукою, яка на основі пізнання закономірностей роботи з 
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особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
подолання будь-яких правопорушень, розробляє негласні технічні 
засоби, тактичні прийоми та методичні рекомендації щодо 
попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування злочинів та інших правопорушень, судового розгляду 
справ з цих фактів і виконання судових рішень (с. 310-311). Як нам 
вбачається, останній, третій варіант розв’язання проблеми вдоско-
налення предмета, системи і змісту криміналістики, оердології та 
оердологічного регламенту найбільш раціональний, оскільки 
дозволяє, по-перше, не породжувати зайвих юридичних галузей 
знань; по-друге, врахувати існуючі криміналістичні та оердологічні 
розробки засобів подолання злочинності як загальнотеоретичні 
положення щодо будь-яких правопорушень і, нарешті, по-третє, 
визначити специфіку застосування засобів подолання кожного із 
різновидів правопорушень лише у відповідних розділах криміна-
лістики та оердології (с. 311). 

Кириченко О.А., Кириченко І.Г. 
Юридичні науки в подоланні злочи-
нів: питання вдосконалення // Теро-
ризм і боротьба з ним: Аналітичні 
розробки, пропозиції наукових і 
практичних робітників. – Т. 19. – К.: 
НДІ «Проблеми людини», ОНЮА, 
2000. – С. 456-462. 

Спочатку розгорнуте визначення криміналістики як науки, котра 
на основі пізнання закономірностей встановлення особистих, 
збирання і дослідження речових джерел інформації, що має 
значення для подолання злочинності, її оцінки і використання з цією 
метою, розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми та 
методичні рекомендації з попередження, виявлення, припинення, 
розкриття і попереднього розслідування злочинів, судового розгляду 
кримінальних справ і виконання судових рішень. Згідно зі стислим 
визначенням криміналістика розглядається як наука, котра на основі 
пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими джере-
лами інформації, що має значення для подолання злочинності, 
розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми і методичні 
рекомендації по ефективному проведенню кожної із стадій 
подолання злочинності (с. 456). Згідно з розгорнутим визначенням 
оердології – це наука, котра на основі пізнання закономірностей 
встановлення особистих, збирання і дослідження речових джерел 
інформації, що має значення для подолання злочинності, її оцінки і 
використання з цією метою, розробляє негласні технічні засоби, 
тактичні прийоми та методичні рекомендації з попередження, 
виявлення, припинення, розкриття і попереднього розслідування 
злочинів, судового розгляду кримінальних справ і виконання 
судових рішень (с. 458-459). Проте у стислому визначенні оердо-
логія повинна розглядатися як наука, котра на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для подолання злочинності, розробляє 
негласні технічні засоби, тактичні прийоми і методичні рекомендації 
по ефективному проведенню кожної із стадій подолання 
злочинності (с. 459). … Перш за все, це – «Цивілістика», тобто 
наука, котра на основі пізнання закономірностей встановлення 
особистих, збирання і дослідження речових джерел інформації, що 
має значення для з’ясування цивільно-правових і господарських 
спорів (деліктів), її оцінки і використання з цією метою, розробляє 
гласні технічні засоби, тактичні прийоми та методичні рекомендації 
по попередженню, виявленню, припиненню і досудовому з’ясу-
ванню цивільно-правових і господарських спорів чи деліктів, 
судовому розгляду цивільних і господарських справ і виконанню 
судових рішень (с. 459). Згідно з другим підходом, предмет 
криміналістики більш обґрунтовано поширити до розробки гласних 
засобів подолання не тільки злочинів, а й адміністративних та 
дисциплінарних правопорушень, оскільки ці діяння, з нашого 
погляду, мають тотожну об’єктивну природу і різняться за собою 
лише за ступенем небезпеки для суспільства. Останнє ж в деякій 
мірі і по окремим діянням встановлюється суб’єктивною волею 
законодавця. Враховуючи ту обставину, що на цивілістику має бути 
покладено завдання з розробки лише гласних засобів розв’язання 
цивільно-правових та господарських спорів та подолання цивільно-
правових і господарських деліктів (правопорушень), предмет 
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оердології доцільніше поширити до розробки негласних засобів 
подолання будь-яких правопорушень, тобто злочинів, адміні-
стративних і дисциплінарних правопорушень, а також цивільно-
правових і господарських деліктів (спорів) (с. 460). Таким чином, 
під криміналістикою може розумітися наука, котра на основі 
пізнання закономірностей роботи із особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для подолання злочинів, 
адміністративних і дисциплінарних правопорушень, розробляє 
гласні технічні засоби, тактичні прийоми і методичні рекомендації 
по попередженню, виявленню, припиненню, розкриттю і досудо-
вому розслідуванню вказаних правопорушень, судовому розгляду 
справ по цих фактах і виконанню судових рішень (с. 460-461). В 
такому разі оердологія повинна стати наукою, котра на основі 
пізнання закономірностей роботи із особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для подолання будь-яких 
правопорушень, розробляє негласні технічні засоби, тактичні 
прийоми та методичні рекомендації по попередженню, виявленню, 
припиненню, розкриттю і досудовому розслідуванню злочинів та 
інших правопорушень, судовому розгляду справ по цих фактах і 
виконанню судових рішень. У відповідності з третім підходом до 
визначення предмета, системи і змісту криміналістики, оердології та 
оердологічного регламенту за криміналістикою більш обґрун-
тованим було б визнати завдання по розробці гласних засобів 
подолання будь-яких правопорушень, тобто злочинів, адміністра-
тивних і дисциплінарних правопорушень, цивільних і господарських 
деліктів тощо, а за оердологією – негласних засобів подолання 
перелічених правопорушень. … Існування ж такої нової юридичної 
галузі, як цивілістика в даному випадку не має під собою 
відповідних підстав … З урахуванням зазначеного, криміналістика 
може розглядатися як наука, котра на основі пізнання законо-
мірностей роботи із особистими і речовими джерелами інформації, 
що має значення для подолання будь-яких правопорушень, 
розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми і методичні 
рекомендації по попередженню, виявленню, припиненню, 
розкриттю і досудовому розслідуванню злочинів та інших 
правопорушень, судовому розгляду справ по цих фактах і 
виконанню судових рішень. У такому разі оердологія повинна стати 
наукою, котра на основі пізнання закономірностей роботи із 
особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
подолання будь-яких правопорушень, розробляє негласні технічні 
засоби, тактичні прийоми та методичні рекомендації по 
попередженню, виявленню, припиненню, розкриттю і досудовому 
розслідуванню злочинів та інших правопорушень, судовому 
розгляду справ по цих фактах і виконанню судових рішень. Як нам 
вбачається, останній, третій, варіант розв’язання проблеми 
вдосконалення предмета, системи і змісту криміналістики, 
оердології та оердологічного регламенту найбільш раціональний, 
оскільки дозволяє, по-перше, не породжувати зайвих юридичних 
галузей знань; по-друге, врахувати існуючі криміналістичні та 
оердологічні розробки засобів подолання злочинності як 
загальнотеоретичні положення щодо будь-яких правопорушень і, на 
кінець, по-третє, визначити специфіку застосування засобів 
подолання кожного із різновидів правопорушень лише у 
відповідних розділах навчальних курсів криміналістики та 
оердології (с. 461). 

Кириченко А.А., Кириченко И.Г., 
Васильев Г.И., Колюка Н.Н. Полный 
комплект учебно-методического обес-
печения частей «Теорология» и 
«Техника» курса «Криминалистика»: 
Учеб.-метод. пособие. – Одесса: НИ 
РИО ОИВД, 2000. – 116 с.  

Предложенный полный комплект учебно-методического обес-
печения первых двух частей курса криминалистики содержит в себе 
один из возможных вариантов концепции предмета, системы и 
содержания этого учебного курса и связанных с ним других 
отраслей юридической науки (оэрдология, оэрдологический 
регламент, цивилистика, административный регламент и др.). 
Согласно этой концепции под криминалистикой понимается наука, 
которая на основе познания закономерностей работы с личными и 
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вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступностью, разрабатывает гласные технические 
средства, тактические приемы и методические рекомендации по 
предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и предва-
рительному расследованию преступлений, судебному рассмотрению 
уголовных дел и исполнению судебных решений. … На основании 
изложенной концепции предмета, системы и содержания кримина-
листики могут быть предложены соответствующие концепции 
оэрдологии, цивилистики и оэрдологического регламента (с. 83). В 
этой связи под оэрдологией следует понимать науку, которая на 
основе познания закономерностей работы с личными и вещест-
венными источниками информации, имеющей значение для борьбы 
с преступностью, разрабатывает негласные технические средства, 
тактические приемы и методические рекомендации по предупреж-
дению, выявлению, пресечению, раскрытию и предварительному 
расследованию преступлений, судебному рассмотрению уголовных 
дел и исполнению судебных решений (с. 83-84). Термин 
«цивилистика» был предложен нами еще в 1994 г. для обозначения 
новой отрасли юридической науки, на которую бы было возложено 
задание по разработке средств разрешения гражданско-правовых 
споров и деликтов. С учетом же предложенной концепции предмета 
криминалистики под цивилистикой следует понимать науку, 
которая на основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
разрешения и искоренения гражданско-правовых и хозяйственных 
споров (деликтов), разрабатывает гласные технические средства, 
тактические приемы и методические рекомендации по предупреж-
дению, выявлению, пресечению и досудебному разрешению 
гражданско-правовых и хозяйственных споров или деликтов, 
судебному рассмотрению гражданских и хозяйственных дел и 
исполнению судебных решений (с. 85). Согласно второму варианту 
на криминалистику целесообразно возложить задачу по разработке 
гласных средств борьбы как с преступлениями, так и с 
административными и дисциплинарными правонарушениями, а на 
оэрдологию – негласных средств борьбы с любыми правонару-
шениями (преступлениями, административными и дисципли-
нарными правонарушениями, гражданско-правовыми и хозяйствен-
ными деликтами) (с. 88-89). Таким образом, согласно второму 
варианту концепции, под криминалистикой следует понимать науку, 
которая на основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями, административными и дисциплинарными 
правонарушениями, разрабатывает гласные технические средства, 
тактические приемы и методические рекомендации по предупреж-
дению, выявлению, пресечению, раскрытию и досудебному 
расследованию этих правонарушений, судебному и внесудебному 
рассмотрению дел по этих фактах, исполнению судебных и иных 
решений. В этой связи под оэрдологией должна пониматься науку, 
которая на основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями разка-
батывает негласные технические средства, тактические приемы и 
методические рекомендации по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и досудебному расследованию или иной 
подготовке дел об этих правонарушениях, судебному и 
внесудебному рассмотрению дел по этих фактах, исполнению 
судебных и иных решений. По третьему варианту концепции 
предмета, системы и содержания рассматриваемых отраслей 
юридической науки предлагаем предмет криминалистики 
расширить до разработки гласных средств борьбы с любыми 
правонарушениями, а за оэрдологией и оэрдологическим 
регламентом оставить задачи второго варианта данной концепции. В 
такой ситуации для существования цивилистики отпадут какие-либо 
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основания, поскольку задача разработки гласных средств разре-
шения гражданско-правовых и хозяйственных споров и деликтов 
перейдет уже к криминалистике. Итак, под криминалистикой, 
согласно третьего варианта концепции, должна пониматься наука, 
которая на основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с любыми правонарушениями, разрабатывает гласные 
технические средства, тактические приемы и методические рекомен-
дации по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и 
досудебному расследованию или иной подготовке дел об этих 
правонарушениях, судебному и внесудебному рассмотрению дел по 
этих фактах, исполнению судебных и иных решений (с. 90). 

Кириченко А.А., Ткач Ю.Д. Система 
юридических наук в свете борьбы с 
имущественными преступлениями // 
Актуальні проблеми діяльності ОВС 
по попередженню, розкриттю та 
розслідуванню злочинів. Частина II. 
Проблеми розкриття та розсліду-
вання злочинів у сучасних умовах / 
Матер. міжнар. наук.-практ. кон-
ференції, 19-20.10. 2000 р. – Одеса: 
НД РВВ ОІВС, 2000. – С. 207-217. 

Ведущий украинский оэрдолог И.П. Козаченко в принципе признал 
термин ордология, но не согласился с расширительным толкованием 
предмета этой науки, когда на ордологию возлагается задача по 
разработке негласных средств борьбы с любыми правонарушениями (с. 
208). Согласно предложенной концепции предмета криминалистики и 
оэрдологии под криминалистикой следует понимать науку, которая на 
основе познания законо-мерностей работы с личными и вещест-
венными источниками, имеющей значение для борьбы с преступ-
ностью, разрабатывает гласные технические средства, тактически 
приемы и методические рекомендации по предупреждению, 
выявлению, пресечению, раскрытию и досудебному расследованию 
преступлений, судебному рассмотрению уголовных дел и исполнению 
судебных решений. Ордологию в таком случае следует рассматривать 
как науку, которая на основе познания закономерностей работы с 
личными и вещественными источниками, имеющей значение для 
борьбы с преступностью, разрабатывает гласные технические средства, 
тактические приемы и методические рекомендации по предупреж-
дению, выявлению, пресечению, раскрытию и досудебному 
расследованию преступлений, судебному рассмотрению уголовных дел 
и исполнению судебных решений (с. 209), … ордологический 
регламент – это наука, которая разрабатывает процедурные нормы 
применения негласных средств борьбы с преступлениями и 
осуществления в этих целях оперативно-розыскной деятельности 
(с. 211). Причем вторую часть учебного курса криминалистики более 
обоснованно именовать именно словом «Технология», а не «Техника», 
поскольку в данной части речь идет не только о самих технических 
средствах борьбы с преступностью, но и об обычной процедуре их 
применения. А на эту роль уже более подходит слово «технология» 
(с. 212).  

Кириченко О.А., Дерев’янкін С.Л. 
Предмет і система юридичних наук // 
Актуальні проблеми діяльності ОВС 
по попередженню, розкриттю та 
розслідуванню злочинів. Частина II. 
Проблеми розкриття та розсліду-
вання злочинів у сучасних умовах / 
Матер. міжнар. наук.-практ кон-
ференції, 19-20.10. 2000 р. – Одеса: 
НД РВВ ОІВС, 2000. – С. 217-226. 

Якщо виходити із співзвучності термінів «ордологія» і 
«ордологи» із найменуванням науки кримінології або з інших 
зауважень опонентів, то може бути запропонований і рід інших назв 
даної науки: «оердистика», «ордисти», «оердеістика», «ордистика», 
«ордисти», «оердознавство», «оердознавці», «оердезнавство», 
«оердезнавці», «ордознавство», «ордознавці» та ін. Однак з усіх 
запропонованих назв, як нам уявляється, найбільш удалими варто 
визнати терміни «ордистика», «ордисти» та інші похідні від них 
слова або словосполучення, наприклад, «ордистична діяльність», 
«ордистичні заходи», «ордистична інформація» тощо (с. 219). З 
урахуванням викладеного саме другий варіант концепції предмета 
криміналістики та ордистики, що розширює їхню задачу до 
розробки методики боротьби з будь-якими правопорушеннями і 
методики розв’язання будь-яких правових спорів і деліктів … слід 
вважати найбільш обґрунтованими (с. 222). 

Кириченко А.А., Басай В.Д., Лит-
вин Ю.И. Криминалистика. Полный 
комплект учебно-методического обес-
печения частей «Теорология» и 
«Техника»: Учеб.-метод. пособие. – 
Хмельницкий: Изд-во АПВ Украи-
ны, 2001. – 142 с.  

Предложенный полный комплект учебно-методического обес-
печения первых двух частей курса криминалистики содержит в себе 
один из возможных вариантов концепции предмета, системы и 
содержания этого учебного курса и связанных с ним других 
отраслей юридической науки (ордистика, ордистический регламент, 
цивилистика, административный регламент и др.) (с. 81). .Согласно 
этой концепции под криминалистикой понимается наука, которая на 
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основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями, разрабатывает гласные технические 
средства и принципы их применения, гласные тактические приемы 
проведения отдельных процессуальных и непроцессуальных 
действий или их комбинаций, а также гласные методические 
рекомендации по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и досудебному расследованию преступлений, судебному 
рассмотрению уголовных дел и исполнению судебных решений 
(с. 84). В этой связи под ордистикой следует понимать науку, 
которая на основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями, разрабатывает гласные технические 
средства и принципы их применения, гласные тактические приемы 
проведения отдельных процессуальных и непроцессуальных 
действий или их комбинаций, а также гласные методические 
рекомендации по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и досудебному расследованию преступлений, судебному 
рассмотрению уголовных дел и исполнению судебных решений 
(с. 89). Термин «цивилистика» был предложен нами еще в 1994 г. 
для обозначения новой отрасли юридической науки, на которую 
возлагалась задача по разработке методики разрешения гражданско-
правовых споров и деликтов. С учетом же предложенной концепции 
предмета криминалистики под цивилистикой следует понимать 
науку, которая на основе познания закономерностей работы с 
личными и вещественными источниками информации, имеющей 
значение для разрешения и искоренения гражданско-правовых и 
хозяйственно-правовых споров (деликтов), разрабатывает гласные 
технические средства и приемы их применения, тактические приемы 
отдельных процессуальных и непроцессуальных действий или их 
комбинаций и методические рекомендации по предупреждению, 
выявлению, пресечению и досудебному разрешению гражданско-
правовых и хозяйственно-правовых споров или деликтов, судебному 
рассмотрению гражданских и хозяйственных дел и исполнению 
судебных решений по этим спорам (деликтам) (с. 90). … 
ордистический регламент – это процедурная отрасль юридической 
науки, которая разрабатывает процедурные нормы применения 
негласной методики борьбы с преступлениями и осуществления в 
этих целях ордистической деятельности (с. 94). Согласно второму 
варианту на криминалистику целесообразно возложить задачу по 
разработке гласной методики борьбы как с преступлениями, так и с 
административными и дисциплинарными правонарушениями и 
иными трудовыми спорами, а на ордистику – негласной методики 
борьбы с любыми правонарушениями (преступлениями, админи-
стративными и дисциплинарными правонарушениями, трудовыми, 
гражданско-правовыми и хозяйственно-правовыми спорами и 
деликтами). Аналогичной задачей представителей-ученых научной 
отрасли – «Ордистический регламент», должна стать разработка 
процедурных норм применения негласной методики борьбы с 
любыми правонарушениями, правовыми спорами и деликтами. В то 
же время за цивилистикой в таком случае целесообразно оставить 
вышеуказанные задачи. Таким образом, согласно второму варианту 
концепции, под криминалистикой следует понимать науку, которая 
на основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями, административными и дисциплинарными 
правонарушениями, разрабатывает гласные технические средства и 
приемы их применения, гласные тактические приемы проведения 
отдельных процессуальных и непроцессуальных действий или их 
комбинаций, а также гласные методические рекомендации по 
предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и досудеб-
ному расследованию этих правонарушений, судебному и 
внесудебному рассмотрению дел по этим фактам, исполнению 
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судебных и иных решений. В этой связи под ордистикой должна 
пониматься науку, которая на основе познания закономерностей 
работы с личными и вещественными источниками информации, 
имеющей значение для борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями разрабатывает (с. 97) негласные технические 
средства и приемы их применения, тактические приемы проведения 
отдельных ордистических мероприятий или их комбинаций, а также 
негласные методические рекомендации по предупреждению, 
выявлению, пресечению, раскрытию и досудебному расследованию 
или иной подготовке дел об этих правонарушениях, судебному и 
внесудебному рассмотрению указанных дел, исполнению судебных 
и иных решении (с. 98). Итак, под криминалистикой, согласно 
третьему варианту концепции, должна пониматься наука, которая на 
основе познания закономерностей работы с личными и вещест-
венными источниками информации, имеющей значение для борьбы 
с любыми правонарушениями, разрабатывает гласные технические 
средства и приемы их применения, гласные тактические приемы 
проведения отдельных процессуальных и непроцессуальных 
действий или их комбинаций, а также гласные методические 
рекомендации по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и досудебному расследованию или иной подготовке дел 
об этих правонарушениях, судебному и внесудебному рассмот-
рению указанных дел, исполнению судебных и иных решений. (с. 
98) Аналогично ордистика, согласно первому варианту концепции, в 
краткой дефиниции может быть определена как наука, которая на 
основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями, разрабатывает негласную методику 
проведения данной борьбы на всех ее стадиях. Основываясь на 
третьем варианте концепции, криминалистику и ордистику кратко 
следовало бы определить следующим образом. Криминалистика – 
это наука, которая на основе познания закономерностей работы с 
личными и вещественными источниками информации, имеющей 
значение для борьбы с преступлениями и иными право-
нарушениями, в том числе правовыми спорами и деликтами, 
разрабатывает гласную методику проведения данной борьбы на всех 
ее стадиях. В этой связи ордистика должна быть признана наукой, 
которая на основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями, в том числе 
правовыми спорами и деликтами, разрабатывает негласную 
методику проведения данной борьбы на всех ее стадиях (с. 99). 

Кириченко О.А., Басай В.Д. Ак-
туальні проблеми юридичної науки: 
Навч. посібник для магістрів-
правознавців. – Івано-Франківськ: 
Плай, 2001. – 302 с.  

З огляду на це, може бути запропоноване наступне розгорнуте 
визначення криміналістики як науки, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, розробляє 
гласні технічні засоби і прийоми їх застосування, гласні тактичні 
прийоми проведення окремих процесуальних і непроцесуальних дій 
або їх комбінацій, а також гласні методичні рекомендації із 
попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування злочинів, судового розгляду кримінальних справ і 
виконання вироків (с. 16-17).  
Звичайно, формулювання даного розгорнутого визначення 

криміналістичної науки виправдано по навчальним курсом цієї 
дисципліни, тоді як в підручниках криміналістики більш оправдано 
було б сформулювати коротку дефініцію криміналістики, як науки, 
яка на основі пізнання закономірностей роботи з особистими і 
речовими джерелами інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, розробляє гласну методику проведення даної боротьби 
на всіх її стадіях (с. 17). Таким чином, повертаючись до 
розгорнутого визначення ордистики, потрібно зазначити, що дану 
самостійну галузь наукових знань більш доцільно представити як 
науку, яка на основі пізнання закономірностей роботи з особистими 
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і речовими джерелами інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, розробляє негласні технічні засоби і прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих негласних 
заходів або їх комбінацій, а також негласні методичні рекомендації 
із попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування злочинів, судового розгляду кримінальних справ і 
виконання вироків (с. 18). При цьому в короткій дефініції ордистику 
більш правильно показати як науку, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для боротьби із злочинами, розробляє 
негласну методику проведення даної боротьби на всіх її стадіях. 
(с. 18). Розгорнуте визначення криміналістики та ордистики за 
другою концепцією може бути сформульоване таким чином. Під 
криміналістикою потрібно розуміти науку, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для боротьби із будь-якими 
правопорушеннями або для вирішення різних правових спорів і 
деліктів, розробляє окремі складові частини гласної методики 
попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування правопорушень або вирішення правових спорів і 
деліктів, судового або позасудового розгляду справ за цими фактами 
і виконання вироків за ними (с. 20). Під ордистикою, в такій 
ситуації, більш обґрунтовано розуміти науку, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для боротьби із будь-якими 
правопорушеннями або для вирішення різних правових спорів і 
деліктів, розробляє окремі складові частини негласної методики 
попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування правопорушень або вирішення правових спорів і 
деліктів, судового або позасудового розгляду справ за цими фактами 
і виконання вироків (с. 21). Короткі дефініції криміналістики і 
ордистики, згідно з цим варіантом концепції, можуть виглядати 
таким чином. Криміналістика – це наука, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для боротьби із злочинами та іншими 
правопорушеннями, в тому числі правовими спорами і деліктами, 
розробляє гласну методику проведення даної боротьби за всіх її 
стадіях. Аналогічно ордистику потрібно розглядати як науку, яка на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби зі злочинами 
та іншими правопорушеннями, в тому числі правовими спорами і 
деліктами, розробляє негласну методику проведення даної боротьби 
за всіх її стадіях (с. 21).  

Кириченко А.А., Басай В.Д. Полный 
комплект учебно-методического обес-
печения повышения квалификации 
по криминалистике следователей: 
Учеб.-метод. пособие. – Одесса НИ 
РИО ОИВД, 2001. – 332 с.  

С учетом этого может быть предложено следующее развернутое 
определение криминалистики как науки, которая на основе познания 
закономерностей работы с личными и вещественными источниками 
информации, имеющей значение для борьбы с преступлениями, 
разрабатывает гласные технические средства и приемы их применения, 
гласные тактические приемы проведения отдельных процессуальных и 
внепроцессуальных действий или их комбинаций, а также гласные 
методические рекомендации по предупреждению, выявлению, 
пресечению, раскрытию и досудебному расследованию преступлений, 
судебному рассмотрению уголовных дел и исполнению судебных 
решений (с. 71). В развернутом определении ордистику целесообразнее 
представить как науку, которая на основе познания закономерностей 
работы с личными и вещественными источниками информации, 
имеющей значение для борьбы с преступлениями, разрабатывает 
негласные технические средства и приемы их применения, тактические 
приемы проведения отдельных негласных мероприятий или их 
комбинаций, а также негласные методические рекомендации по 
предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и досудебному 
расследованию преступлений, судебному рассмотрению уголовных дел 
и исполнению судебных решений.  
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Кириченко А.А., Басай В.Д., 
Щитников А.М. Основы юриди-
ческой одорологии (теорология, 
правовая процедура, методика): 
Монография. – Ивано-Франковск, 
Мн.: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД РБ, 
2001. – 768 с.  

С учетом изложенного может быть предложено следующее 
развернутое определение криминалистики как науки, которая на 
основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями, разрабатывает гласные технические 
средства и приемы их применения, гласные тактические приемы 
проведения отдельных процессуальных и непроцессуальных 
действий или их комбинаций, а также гласные методические 
рекомендации по предупреждению, выявлению, пресечению, 
раскрытию и досудебному расследованию преступлений, судебному 
рассмотрению уголовных дел и исполнению судебных решений 
(с. 46). … в учебниках криминалистики более правильным было бы 
сформулировать краткую дефиницию криминалистики как науки, 
которая на основе познания закономерностей работы с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями, разрабатывает гласную методику 
проведения данной борьбы на всех ее стадиях. В то же время, 
возвращаясь к развернутому определению ордистики, следует 
отметить, что здесь данную самостоятельную отрасль юридических 
знаний, более целесообразно представить как науку, которая на 
основе познания закономерностей работы (с. 47) с личными и 
вещественными источниками информации, имеющей значение для 
борьбы с преступлениями, разрабатывает негласные технические 
средства и приемы их применения, тактические приемы проведения 
отдельных негласных мероприятий или их комбинаций, а также 
негласные методические рекомендации по предупреждению, 
выявлению, пресечению, раскрытию и досудебному расследованию 
преступлений, судебному рассмотрению уголовных дел и испол-
нению судебных решений. При этом в краткой дефиниции 
ордистику более правильно показать как науку, которая на основе 
познания закономерностей работы с личными и вещественными 
источниками информации, имеющей значение для борьбы с 
преступлениями, разрабатывает негласную методику проведения 
данной борьбы на всех ее стадиях (с. 48). Развернутое определение 
криминалистики и ордистики по второй концепции может быть 
сформулировано следующим образом. Под криминалистикой 
следует понимать науку, которая на основе познания законо-
мерностей работы с личными и вещественными источниками 
информации, имеющей значение для борьбы с любыми 
правонарушениями или для разрешения различных правовых споров 
и деликтов, разрабатывает отдельные составные части гласной 
методики предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 
досудебного расследования правонарушений или разрешения 
правовых споров и деликтов, судебному или внесудебному 
рассмотрению дел по этим фактам и исполнению судебных и иных 
решений по ним (с. 50). Под ордистикой, в такой ситуации, более 
обоснованно понимать науку, которая на основе познания 
закономерностей работы с личными и вещественными источниками 
информации, имеющей значение для борьбы с любыми 
правонарушениями или для разрешения различных правовых споров 
и деликтов, разрабатывает отдельные составные части негласной 
методики предупреждения, выявления, пресечения, раскрытия и 
досудебного расследования правонарушений или разрешения 
правовых споров и деликтов, судебному или внесудебному 
рассмотрению дел по этим фактам и исполнению судебных и иных 
решений по ним. Краткие дефиниции криминалистики и ордистики, 
согласно этому варианту концепции, могут выглядеть следующим 
образом. Криминалистика – это наука, которая на основе познания 
закономерностей работы с личными и вещественными источниками 
информации, имеющей значение для борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями, в том числе правовыми спорами и 
деликтами, разрабатывает гласную методику проведения данной 
борьбы на всех ее стадиях. Аналогично ордистику следует 
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рассматривать как науку, которая на основе познания законо-
мерностей работы с личными и вещественными источниками 
информации, имеющей значение для борьбы с преступлениями и 
иными правонарушениями, в том числе правовыми спорами и 
деликтами, разрабатывает негласную методику проведения данной 
борьбы на всех ее стадиях (с. 51). 

Кириченко А.А., Кириченко И.Г., 
Федоров Г.В. Новая концепция 
предмета и системы юридических 
наук // Весы Фемиды. – Симфе-
рополь, 2001. – № 2. – С. 29-37. 

Методику борьбы с преступлениями на всех перечисленных 
стадиях ее проведения также разрабатывает и криминалистика и 
ордистика, но отражение данной методики в дефинициях этих наук 
весьма разнообразно и недостаточно точно. Таковыми для 
криминалистики, как нам представляется, должны быть гласные 
технические средства и приемы их применения, гласные 
тактические приемы проведения отдельных процессуальных и 
непроцессуальных действий или их комбинаций, а также гласные 
методические рекомендации по осуществлению борьбы с 
преступлениями на всех стадиях ее проведения. Перечень 
составляющих ордистической методики борьбы с преступлениями, 
на наш взгляд, фактически аналогичен, но они являются 
негласными, то есть ими являются негласные технические средства 
и приемы их применения, негласные приемы проведения отдельных 
ордистических мероприятий или их комбинаций и негласные 
методические рекомендации по осуществлению борьбы с 
преступлениями на всех стадиях ее проведения. … Причем 
перечисление в дефинициях криминалистики и ордистики всех 
этапов работы с личными и вещественными источниками, что 
предлагалось нами ранее, полагаем лишним. Более целесообразно 
сущность указанных теорологических положений обеих наук 
раскрыть в их учебных курсах до формулирования предмета этих 
отраслей юридической науки. Положения о сущности, 
разновидностях и источниках информации, способах и методике ее 
получения и форме представления в процессе борьбы с 
преступностью представляют собой самостоятельную концепцию и 
заслуживает отдельного исследования и изложения (с. 31).  

Кириченко О.А., Басай В.Д. Історія, 
предмет і система криміналістики: 
Лекція № 1. – К.: РВВ КІВС, 2002. – 
64 с.  

Матеріал щодо етапів роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації і елементів збирання останніх, викладений на 
с. 20-22 такий же, як і у публікації «Ткач Д.Ю., Кириченко Ю.О. 
Проблеми отримання інформації у перебігу боротьби зі злочинами // 
Проблеми пенітенціарної теорії та практики / Бюл. Київськ. ін-ту вн. 
справ. – К.: МП Леся, 2003. – № 8. – С. 232-238», і так як на с. 18-20 
публікації «Кириченко С. А., Басай В.Д., Кириченко Ю.О., 
Ткач Ю.Д. Криміналістика. Періодизація, поняття і система. – 
Лекція № 1 / За ред. проф. О.А. Кириченка. – К.: РВВ КІВС, 2003. – 
48 с. », а далі як і на с. 20-22 останньої з публікацій, при викладі 
тексту якої квадратними скобках дублюються ті сторінки, на яких 
текст повністю співпадає, а де не співпадає, тобто у двох 
визначеннях, вказані дефініції викладається нижче окремо. Детальне 
вивчення існуючих визначень криміналістики та відповідної 
криміналістичної практики, дає підстави для висновку про те, що 
більш доцільно під криміналістикою розуміти методичну галузь 
юридичної науки, котра на основі пізнання закономірностей роботи 
з особистими та речовими джерелами інформації, що має значення 
для боротьби зі злочинами, розробляє гласні технічні засоби та 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
процесуальних і гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а 
також гласні методичні рекомендації із попередження, виявлення, 
припинення, розкриття та досудового розслідування злочинів, 
судового розгляду кримінальних справ і виконання судових рішень 
(с. 24). Таким чином, за другою концепцією предмета під 
криміналістикою більш обґрунтовано розуміти галузь методичної 
юридичної науки, яка на основі пізнання закономірностей роботи з 
особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
боротьби з будь-якими правопорушеннями (проступками, спорами, 
деліктами), розробляє гласні технічні засоби та прийоми їх 
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застосування, тактичні прийоми (с. 26) проведення окремих 
процесуальних і гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій і 
гласних методичних рекомендацій з проведення цієї боротьби на 
всіх її стадіях (с. 27). 

Кириченко О.А. Нова концепція 
предмета криміналістики та її місця 
у системі юридичних наук // Теорія і 
практика застосування чинного 
кримінального і кримінально-проце-
суального законодавства у сучасних 
умовах. Тези доп. наук.-практ. 
конференції. У 2-х ч. – Ч. II. – К.: 
НАВС України, 2002. – С. 15-17. 

За першою концепцією під криміналістикою більш доцільно 
розуміти самостійну галузь юридичної науки, котра на основі 
пізнання закономірностей роботи із особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє гласні технічні засоби та прийоми їх застосування, 
тактичні прийоми проведення окремих процесуальних і гласних 
позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, гласні методичні 
рекомендації із попередження, виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування злочинів, судового розгляду кримі-
нальних справ і виконання судових рішень. За другою концепцією 
криміналістика визначається вже як галузь юридичної науки, котра 
на основі пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби із будь-якими 
правопорушеннями (проступками, спорами, деліктами), розробляє 
гласні технічні засоби та прийоми їх застосування, тактичні 
прийоми проведення окремих процесуальних і гласних 
непроцесуальних дій чи їх комбінацій і гласні методичні 
рекомендації з проведення цієї боротьби на всіх її стадіях. (с. 15).  

Кириченко А.А. Історія, сучасний 
стан та перспективи розвитку кри-
міналістики // Актуальні проблеми 
сучасної криміналістики / Матер. 
міжнародної науково-практичної 
конференції. У 2-х ч. – Ч. 1. – Сім-
ферополь: ДОЛЯ, 2002. – С. 36-48. 

А якщо зробити підсумок всім (с. 46) викладеним поняттє-
утворючим складові дефініції криміналістики, то можна дійти 
висновку, що четвертий етап розвитку цієї науки вимагає суттєвого 
уточнення її предмета. З урахуванням цього, під криміналістикою 
більш доцільно розуміти самостійну галузь юридичної науки, котра 
на основі пізнання закономірностей роботи з особистими та 
речовими джерелами інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, розробляє гласні технічні засоби та прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих процесуальних 
і гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, гласні методичні 
рекомендації із попередження, виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування злочинів, судового розгляду кримі-
нальних справ і виконання судових рішень. Для порівняння під 
ордистикою пропонується розуміти самостійну галузь юридичної 
науки, котра на основі пізнання закономірностей роботи з 
особистими та речовими джерелами інформації, що має значення 
для боротьби зі злочинами, розробляє негласні технічні засоби та 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
негласних заходів чи їх комбінацій, негласні методичні рекомендації 
із попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування злочинів, судового розгляду кримінальних справ і 
виконання судових рішень (с. 47). 

Кириченко О.А. Історія виникнення 
криміналістики і сучасне визначення 
її предмета // Використання сучасних 
досягнень криміналістики у боротьбі 
зі злочинністю. Матер. міжвузівськ. 
наук.-практ. конференції студентів, 
курсантів і слухачів, Донецьк, 
12 квітня 2002 р. – Донецьк: ДІВС, 
2002. – С. 39-52. 

А якщо зробити підсумок усім викладеним поняттєутворюючим 
складові дефініції криміналістики, то можна дійти висновку, що 
четвертий етап розвитку цієї науки вимагає суттєвого уточнення її 
предмета. З урахуванням цього, під криміналістикою більш 
доцільно розуміти самостійну галузь юридичної науки, котра на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими та речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє гласні технічні засоби та прийоми їх застосування, гласні 
тактичні прийоми проведення окремих процесуальних та 
позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, гласні методичні 
рекомендації з профілактики, виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування злочинів, судового розгляду кримі-
нальних справ і виконання судових рішень (с. 17).  

Кириченко О.А., Басай В.Д., Сер-
гієнко О.К., Ткач Ю.Д. Проблеми 
використання одорологічної інфор-
мації у боротьбі із правопору-
шеннями: Навч.-метод. посібник. – 
К.: РВВ КІВС, 2003. – 410 с.  

Так, під криміналістикою за першою концепцією її предмета 
доцільно розуміти методичну галузь юридичної науки, котра на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими та речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє гласні технічні засоби та загальні прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих процесуальних 
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(слідчих, судових, експертних) та гласних позапроцесуальних дій чи 
їх комбінацій, а також гласні методичні рекомендації із 
попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування злочинів, судового розгляду кримінальних справ і 
виконання судових рішень, закінчуючи зняттям чи погашенням 
судимості. Під ордистикою за цією ж концепцією більш 
обґрунтовано розуміти методичну галузь юридичної науки, котра на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими та речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє негласні технічні засоби та загальні прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих негласних 
заходів чи їх комбінацій, а також негласні методичні рекомендації із 
попередження, виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування злочинів, судового розгляду кримінальних справ і 
виконання судових рішень, закінчуючи зняттям чи погашенням 
судимості (с. 371). 

Кириченко О.А. Нова концепція 
ордеїстичних наук // Науковий 
вісник НАВСУ. – К.: РВВ НАВС 
України, 2003. – № 1. – С. 136-146.  

З урахуванням цього може бути запропоноване наступне 
розгорнуте визначення криміналістики як методичної юридичної 
науки, яка на основі пізнання закономірностей роботи із особистими 
і речовими джерелами інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, розробляє гласні технічні засоби і прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих процесуальних 
і гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а також гласні 
методичні рекомендації з попередження, виявлення, припинення, 
розкриття і досудового розслідування злочинів, судового розгляду 
кримінальних справ і виконання судових рішень. У підручниках 
криміналістики більш правильно було б сформулювати стислу 
дефініцію криміналістики, як методичної юридичної науки, яка на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє складові гласної методики проведення такої боротьби на 
всіх її стадіях (с. 143). Тому, повертаючись до розгорнутого 
визначення ордистики, потрібно зазначити, що тут самостійну 
галузь юридичних знань більш доцільно представити як методичну 
юридичну науку, яка на основі пізнання закономірностей роботи із 
особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
боротьби зі злочинами, розробляє негласні технічні засоби і 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
негласних заходів чи їх комбінацій, а також негласні методичні 
рекомендації з попередження, виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування злочинів, судового розгляду кримі-
нальних справ і виконання судових рішень. При цьому у стислій 
дефініції ордистику більш правильно показати як методичну 
юридичну науку, яка на основі пізнання закономірностей роботи з 
особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
боротьби зі злочинами, розробляє складові негласної методики 
проведення такої боротьби на всіх її стадіях (с. 144). 

Кириченко О.А., Басай В.Д., Ки-
риченко Ю.О. Основні етапи 
становлення та сучасні концепції 
предмета криміналістики // Зб. наук. 
праць молодих вчених, курсантів, 
студентів. – К.: ВОН РВД КІВС, 
2003. – С. 5-12. 

Детальний аналіз існуючих визначень криміналістики та 
відповідної криміналістичної практики дає підстави для висновку 
про те, що більш доцільно під криміналістикою розуміти методичну 
галузь юридичної науки, котра на основі пізнання закономірностей 
роботи із особистими і речовими джерелами інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинами, розробляє гласні технічні 
засоби і загальні прийоми їх застосування, тактичні прийоми 
проведення окремих процесуальних (слідчих, судових, експертних) і 
гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а також гласні 
методичні рекомендації із попередження, виявлення, припинення, 
розкриття і досудового розслідування злочинів, судового розгляду 
кримінальних справ і виконання судових рішень (с. 8). Більш того, в 
межах навчального курсу криміналістики дефініція цієї науки може 
виглядати більш стислою. Криміналістика – це методична галузь 
юридичної науки, котра на основі пізнання закономірностей роботи 
з особистими і речовими джерелами інформації, що має значення 
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для боротьби зі злочинами, розробляє складові частини гласної 
методики проведення цієї боротьби на всіх її стадіях (с. 9). Таким 
чином, за другою концепцією предмета під криміналістикою більш 
обґрунтовано розуміти галузь методичної юридичної науки, яка на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби з будь-якими 
правопорушеннями (проступками, спорами, деліктами), розробляє 
гласні технічні засоби і загальні прийоми їх застосування, тактичні 
прийоми проведення окремих процесуальних і гласних позапро-
цесуальних дій чи їх комбінацій і гласних – методичних 
рекомендацій із проведення цієї боротьби на всіх її стадіях (с. 10). 

Кириченко І.Г., Кириченко О.А. 
Проблеми вдосконалення системи 
навчальних курсів криміналістики та 
оердології // Вісник ЗЮІ МВС Ук-
раїни. – Запоріжжя: РВВ ЗЮІ МВС 
України, 1999. – № 4. – С. 3-17. 

Проте з метою представлення й інших можливих варіантів 
нового визначення предмета криміналістики та оердології 
пропонуємо під криміналістикою розуміти науку, що на основі 
пізнання закономірностей виникнення, збирання і дослідження 
речових чи встановлення особистих джерел інформації, її 
одержання, оцінки і використання з метою подолання злочинності, 
розробляє гласні технічні засоби, тактичні прийоми і методичні 
рекомендації по попередженню, виявленню, припиненню, 
розкриттю і попередньому розслідуванню злочинів, судовому 
розгляду кримінальних справ і виконанню судових рішень. 
Оердологія є наукою, що на основі пізнання закономірностей 
виникнення, збирання і дослідження речових чи встановлення 
особистих джерел інформації, її одержання, оцінки і використання з 
метою подолання злочинності, розробляє негласні технічні засоби, 
тактичні прийоми і методичні рекомендації по попередженню, 
виявленню, припиненню, розкриттю і попередньому розслідуванню 
злочинів, судовому розгляду кримінальних справ і виконанню 
судових рішень. 

Кириченко С.А., Басай В.Д., Кири-
ченко Ю.О., Ткач Ю.Д. Криміна-
лістика. Періодизація, поняття і 
система. – Лекція № 1 / За ред. 
О.А. Кириченка. – К.: РВВ КІВС, 
2003. – 48 с.  

Матеріал щодо етапів роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації і елементів збирання останніх викладений на 
с. 18-20 такий же, як й у публікації «Ткач Д.Ю., Кириченко Ю.О. 
Проблеми отримання інформації у перебігу боротьби зі злочинами // 
Проблеми пенітенціарної теорії та практики / Бюл. Київськ. ін-ту вн. 
справ. – К.: МП Леся, 2003. – № 8. – С. 232-238», а далі йде 
наступний текст, якого немає у вказаній публікації. Поряд із цим 
увесь вказаний матеріал і той, що йде далі, в тому числі й щодо 
визначення стислого і розширеного понять криміналістики та 
ордистики за першою і другою концепцією повторюється у 
попередній публікації «Кириченко О.А., Басай В.Д. Історія, предмет 
і система криміналістики: Лекція № 1. – К.: РВВ КІВС, 2002. – 
64 с.», сторінки якої вказуються у скобках – []. Деякі стислі і 
розгорнуті визначення поняття криміналістики та ордистики за 
першою і другою концепцією в публікації «Кириченко О.А., 
Басай В.Д. Історія, предмет і система криміналістики: Лекція № 1. – 
К.: РВВ КІВС, 2002. – 64 с.» викладені дещо по-іншому і тому текст 
у таких визначеннях квадратними скобками не дублюється. 
Детальне вивчення існуючих визначень криміналістики та 
відповідної криміналістичної практики, дає підстави для висновку 
про те, що більш доцільно під криміналістикою розуміти методичну 
галузь юридичної науки, котра на основі пізнання закономірностей 
роботи з особистими та речовими джерелами інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинами, розробляє гласні технічні 
засоби та прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення 
окремих процесуальних і гласних позапроцесуальних дій чи їх 
комбінацій, а також гласні методичні рекомендації із попередження, 
виявлення, припинення, розкриття та досудового розслідування 
злочинів, судового розгляду кримінальних справ і виконання 
судових рішень, закінчуючи роботою з особами протягом строку 
судимості (с. 22). Проте в межах навчального курсу криміналістики 
дефініція цієї науки може виглядати ще більш стислою. 
Криміналістика – це методична галузь юридичної науки, котра на 
основі пізнання закономірностей (с. 22) роботи з особистими та 
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речовими джерелами інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, розробляє складові частини гласної методики 
проведення цієї боротьби на всіх її стадіях. [с. 25] (с. 23). Таким 
чином, за другою концепцією предмета під криміналістикою більш 
обґрунтовано розуміти галузь методичної юридичної науки, яка на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби з будь-якими 
правопорушеннями (проступками, спорами, деліктами), розробляє 
гласні технічні засоби та прийоми їх застосування, тактичні 
прийоми проведення окремих процесуальних (слідчих, судових, 
експертних) і гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій і 
гласних методичних рекомендацій з проведення цієї боротьби на 
всіх її стадіях (с. 24). Визначення місця криміналістики поміж інших 
галузей юридичної науки більш доцільно провести на підставі нової 
концепції предмета та системи юридичних наук у цілому, яка, на 
жаль, ще не є загальновизнаною і тому виникає потреба зараз 
викласти її основні положення [с. 31] (с. 29). З наведеної системи 
юридичних наук вбачається, що криміналістика входить до 
четвертої групи юридичних наук – методичні юридичні науки, де 
окрім неї є ще тільки одна галузь юридичної науки – ордистика, з 
якою вона і має розробити складові частині відповідної методики 
боротьби з будь-якими правопорушеннями. Тобто запропонована 
система юридичних наук передбачає місце криміналістики за 
другою концепцією її предмета, коли на неї покладається завдання з 
розробки складових частин гласної методики боротьби з будь-якими 
правопорушеннями, а не тільки зі злочинами, що передбачає вже 
[с. 34] перша концепція предмета криміналістики. В такому ж 
випадку в цій групі юридичних наук мали б з’явитися й інші наукові 
галузі, такі як цивілістика тощо. Але в будь-якому випадку 
найбільше точок дотику криміналістика має і буде мати саме з 
ордистикою [с. 35] (с. 32). За першою концепцією предмета під 
ордистикою розуміється самостійна галузь методичної юридичної 
науки, котра на основі пізнання закономірностей роботи із 
особистими і речовими джерелами [с. 36] інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинами, повинна розробити негласні 
технічні засоби та прийоми їх застосування, тактичні прийоми 
проведення окремих негласних заходів чи їх комбінацій та негласні 
методичні рекомендації з попередження, виявлення, припинення, 
розкриття і досудового розслідування злочинів, судового розгляду 
кримінальних справ і виконання судових рішень. Проте перша 
концепція предмета ордистики має ті ж недоліки, що й 
криміналістика, оскільки для розробки складових частин негласної 
методики боротьби з іншими, ніж злочини, правопорушеннями 
також треба створювати додаткові галузі методичних юридичних 
наук, що не є достатньо обґрунтованим. Враховуючи ті обставини, 
що не можна заперечити вже фактично існуюче використання 
складових частин негласної методики у перебігу боротьби із 
іншими, ніж злочини, правопорушеннями, краще за все цю 
тенденцію взяти під державний контроль і покласти завдання з 
розробки складових частин негласної методики боротьби з будь-
якими правопорушеннями на орди стику [с. 37] (с. 34). Указана 
система процедурних юридичних наук та їх кінцевого продукту – 
відповідних процедурних кодексів, може надати підстави [с. 39] для 
подальшого вдосконалення поняття і різновидів криміналістичної та 
ордистичної інформації (див. лекція 1, запитання 3), коли б фактичні 
дані, що мають значення для боротьби з тими чи іншими 
правопорушеннями і добуті за допомогою складових частин гласної 
методики та із додержанням відповідних процедурних норм (Кон. 
ПК України – Конституційно-процесуального кодексу України, 
КПК України – Кримінально-процесуального кодексу України,      
ЦПК України – Цивільно-процесуального кодексу України, ГПК 
України – Господарсько-процесуального кодексу України, АРК 
України – Адмінорегламентного кодексу України, ТРК України – 
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Трудорегламентного Кодексу України), повинні розглядатися в 
якості основних доказів із збереженням їх поділу на: а) прямі 
основні докази; б) непрямі основні докази. Будь-які ж фактичні дані, 
що мають значення для боротьби із тими чи іншими 
правопорушеннями і добуті за допомогою складових частин 
негласної методики з додержанням вимог ОРК України – 
Ордорегламентного кодексу України, можуть бути визнані вже в 
якості допоміжних доказів. Проте порушення вимог вказаного 
нормативного врегулювання процедури застосування складових 
частин гласної і негласної (с. 39) методики боротьби з тими чи 
іншими правопорушеннями призводить до появи відповідно до 
орієнтовної та хибної чи спотвореної інформації. У кінцевому 
підсумку, криміналістична інформація поділялася б на основні 
(прямі, непрямі) докази та орієнтовну інформацію, а ордистична 
інформація – допоміжні докази та хибну (спотворену) інформацію. 
У такому разі можна б було встановити правило, згідно з яким 
обвинувальний вирок або інше рішення суду (другого органу), що 
обмежує права чи свободи громадянина, не може бути постановлено 
лише на основі непрямих основних чи допоміжних доказах; 
орієнтовна інформація – має бути використана лише з метою 
пошуку джерел та оцінки основних чи допоміжних доказів чи з 
іншою допоміжною метою; а хибна (спотворена) інформація не 
може бути представлена у перебігу боротьби з правопорушеннями 
та її отримання має визнаватися суспільно безпечним діянням і 
тягти за собою певну відповідальність. Мабуть, істотне порушення 
прав людини та інші тяжкі наслідки отримання хибної інформації 
(здійснення ордистичної діяльності суб’єктами, які за законом не 
мають права цього роботи, наприклад, комерційні організації чи 
інші особи на їх замовлення тощо) повинно тягти за собою 
настільки сувору кримінальну відповідальність, щоб виключити чи 
хоча б значно зменшити кількість таких фактів [с. 40] (с. 37). 
Виходячи з інших концептуальних підходів до поняттєутворюючих 
ознак криміналістики, визначення поняття даної науки доцільно 
розглядати й так. Зокрема, стисле визначення поняття кримі-
налістики за першою концепцією можна представити так: 
криміналістика є методичною (неправовою, антиделіктною) 
юридичною наукою, яка на основі пізнання закономірностей роботи 
із особистими та речовими джерелами інформації, що має значення 
для боротьби зі злочинами, розробляє засоби гласного ведення даної 
боротьби на кожній з її стадій (с. 39). З огляду на це, розгорнуте 
визначення в основному поняття криміналістики за першою 
концепцією доцільно подати у такому вигляді: криміналістика є 
методичною (неправовою, антиделіктною) юридичною наукою, яка 
на основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них 
інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її оцінки і 
використання, розробляє гласні засоби ведення даної боротьби у 
вигляді гласних технічних засобів і загальних прийомів їх 
застосування, тактичних прийомів проведення окремих проце-
суальних (слідчих, судових, експертних) і гласних позапроцесуаль-
них дій чи їх комбінацій, а також гласних методик із виявлення, 
припинення, розкриття і досудового розслідування злочинів, 
судового (слідчого) розв’язання кримінальних справ, виконання 
судових (слідчих) рішень, у тому числі проведенню роботи із 
особами протягом дії строку судимості, та здійснення інших заходів 
із попередження злочинів. Розгорнуте визначення в основному 
поняття криміналістики за другою концепцією вже буде мати такий 
вигляд: криміналістика є методичною (неправовою, антиделіктною) 
юридичної наукою, яка на основі пізнання закономірностей 
виникнення і встановлення особистих і збирання речових джерел, 
отримання від них інформації, що має значення для боротьби із 
правопорушеннями, її оцінки і використання, розробляє гласні 
засоби ведення даної боротьби у вигляді гласних технічних засобів і 
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загальних прийомів їх застосування, тактичних прийомів про-
ведення окремих процесуальних (слідчих, судових, експертних) і 
гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а також гласних 
методик з виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування злочинів та інших правопорушень, судового 
(слідчого) розв’язання справ про ці правопорушення, виконання 
судових (слідчих) рішень, у тому числі проведенню роботи із 
особами (40) протягом дії строку судимості, та здійснення інших 
заходів із попередження різного роду деліктів. Стисле визначення 
поняття криміналістики за даною концепцією може бути 
сформульовано наступним чином: криміналістика є методичною 
(неправовою, антиделіктною) юридичною наукою, яка на основі 
пізнання закономірностей роботи з інформацією, що має значення 
для боротьби з правопорушеннями, розробляє засоби гласного 
ведення даної боротьби на кожній з її стадій. Аналогічно розгорнуте 
визначення в основному поняття ордистики за першою концепцією 
має виглядати так: ордистика є методичною (неправовою, 
антиделіктною) юридичної наукою, яка на основі пізнання 
закономірностей виникнення і встановлення особистих і збирання 
речових джерел, отримання від них інформації, що має значення для 
боротьби зі злочинами, її оцінки і використання, розробляє негласні 
засоби ведення даної боротьби у вигляді негласних технічних 
засобів і загальних прийомів їх застосування, тактичних прийомів 
проведення окремих негласних заходів чи їх комбінацій, а також 
негласних методик із виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування злочинів, судового (слідчого) розв’язання 
кримінальних справ, виконання судових (слідчих) рішень, у тому 
числі проведенню роботи із особами протягом дії строку судимості, 
та здійснення інших заходів із попередження злочинів. Розгорнуте 
визначення поняття ордистики за другою концепцією вже може бути 
представлено таким чином: ордистика є методичною (неправовою, 
антиделіктною) юридичної наукою, яка на основі пізнання 
закономірностей виникнення і встановлення особистих і збирання 
речових джерел, отримання від них інформації, що має значення для 
боротьби із правопорушеннями, її оцінки і використання, розробляє 
негласні засоби ведення даної боротьби у вигляді негласних 
технічних засобів і загальних прийомів їх застосування, тактичних 
прийомів проведення окремих негласних заходів чи їх комбінацій, а 
також негласних методик із виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування правопорушень, судового (слідчого) 
розв’язання відповідних справ, виконання судових (слідчих) рішень, 
у тому числі проведенню роботи із особами протягом дії строку 
судимості, та здійснення інших заходів із попередження різного 
роду деліктів (с. 41).  

Кириченко С.А., Басай В.Д., Кири-
ченко Ю.О., Ткач Ю.Д. Основи 
слідознавства: Лекція № 8 / За ред. 
О.А. Кириченка. – К.: РВВ КІВС, 
2003. – 36 с.  

(таке ж визначення поняття слідознавства наведено й на с. 10 
попередньої публікації «Кириченко О.А., Басай В.Д., Ткач Ю.Д. 
Слідознавство: Лекція № 8. – К.: РВВ КІВС, 2002. – 40 с.». З 
урахуванням цього слідознавство в рамках навчального курсу 
криміналістики треба розглядати як часткове вчення, яке на основі 
вивчення закономірностей збирання, особистого та експертного 
дослідження слідів (трас, субстанцій) та іншої роботи з ними у 
перебігу боротьби зі злочинами, розробляє гласні технічні засоби та 
прийоми їх застосування, гласні тактичні прийоми проведення 
окремих процесуальних і позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а 
також гласні методичні рекомендації із проведення такої боротьби 
на всіх її стадіях (с. 7). 

Кириченко С.А., Кириченко Ю.О., 
Ткач Ю.Д. Періодизація розвитку, 
поняття і системно-структурна будо-
ва криміналістики: Навч. посібник / 
За ред. О.А. Кириченка. – К.: РВВ, 
2004. – 80 с.  

(такий же матеріал щодо етапів роботи зі особистими і речовими 
джерелами та наведених розширених і стислих визначень поняття 
криміналістики та ордистики за першою і другою концепцією 
міститься й в іншому виданні: «Ткач Ю.Д., Кириченко С. А., 
Кириченко Ю.О. Періодизація розвитку, поняття і система 
криміналістики: Лекція № 1 / За ред. О.А. Кириченка. – Одеса: НД 
РВВ ОЮІ НУВС, 2003. – 70 с.»).. криміналістика є методичною 
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юридичної наукою, яка на основі пізнання закономірностей 
виникнення і встановлення особистих і збирання речових джерел, 
отримання від них інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, її оцінки і використання, розробляє гласні технічні 
засоби і загальні прийоми їх застосування, тактичні прийоми 
проведення окремих процесуальних (слідчих, (с. 41) судових, 
експертних) і гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а 
також гласні методики із виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування злочинів, судового (слідчого) вирішення 
кримінальних справ, виконання судових (слідчих) рішень, 
проведенню роботи із особами протягом дії строку судимості та 
інших заходів із попередження злочинів.  
Стисле визначення поняття криміналістики, яке доречно 

використовувати у навчальному курсі до розгляду основних 
понттяєутворюючих ознак даної науки, може сформульовано 
наступним чином: криміналістика є методичною юридичною 
наукою, яка на основі пізнання закономірностей роботи з 
інформацією, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє гласні засоби цієї боротьби на кожній із стадій її ведення 
(с. 42). Підсумовуючи викладене і враховуючи те, що для 
формулювання поняття криміналістики за другою концепцією в 
основному можуть бути застосовані підходи першої концепції, може 
бути запропонована наступна розгорнута дефініцію даної науки: 
криміналістика є методичною (неправовою, антиделіктною) 
юридичною наукою, яка на основі пізнання закономірностей 
виникнення і встановлення особистих і збирання речових джерел, 
отримання від них інформації, її оцінки і використання у боротьбі із 
правопорушеннями, захисті інтересів держави та осіб, має 
розробити гласні технічні засоби і загальні прийоми їх застосування, 
тактичні прийоми проведення окремих процесуальних (досудових, 
судових, експертних) і гласних позапроцесуальних дій чи їх 
комбінацій і гласні методики із виявлення, припинення і розкриття 
правопорушень, досудового чи судового вирішення справ про них, 
виконання судових рішень, проведення роботи з особами протягом 
дії строку судимості та інших заходів із попередження 
правопорушень. Зрозуміло, що й у даній ситуації також доцільно 
запропонувати стисле визначення поняття криміналістики як 
методичної (не правової, (с. 46) антиделіктної) юридичної науки, яка 
на основі пізнання закономірностей роботи із особистими та 
речовими джерелами інформації, має розробити складові частини 
гласної методики боротьби із правопорушеннями і захисту інтересів 
держави та осіб на кожній із стадій її проведення (с. 47). За першою 
концепцією визначення поняття ордистики під останньою доцільно 
розуміти методичну (неправову, антиделіктну) юридичну науку, яка 
на основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них 
інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її оцінки і 
використання, розробляє негласні технічні засоби і загальні 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
негласних заходів чи їх комбінацій, а також негласні методики із 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
злочинів, судового (слідчого) вирішення кримінальних справ, 
виконання судових (слідчих) рішень, проведенню роботи із особами 
протягом дії строку судимості та інших заходів із попередження 
злочинів. Ордистику за другою концепцією доцільно визначити як 
методичну (неправову, антиделіктну) юридичну науку, яка на основі 
пізнання закономірностей виникнення і встановлення особистих і 
збирання речових джерел, отримання від них інформації, її оцінки і 
використання у боротьбі із правопорушеннями, захисті інтересів 
держави та осіб, має розробити негласні технічні засоби і загальні 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
процесуальних (досудових, судових, експертних) і негласних 
позапроцесуальних дій чи їх комбінацій і негласні методики із 
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виявлення, припинення і розкриття правопорушень, досудового чи 
судового вирішення справ про них, виконання судових рішень, 
проведення роботи з особами протягом дії строку судимості та 
інших заходів із попередження правопорушень (с. 63). З огляду на 
це, розгорнуте визначення в основному поняття криміналістики за 
першою концепцією доцільно подати у такому вигляді: 
криміналістика є методичною (неправовою, антиделіктною) 
юридичної наукою, яка на основі пізнання закономірностей 
виникнення і встановлення особистих і збирання речових джерел, 
отримання від них інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, її оцінки і використання, розробляє гласні засоби 
ведення даної боротьби у вигляді технічних засобів і загальних 
прийомів їх застосування, тактичних прийомів проведення окремих 
процесуальних (слідчих, судових, експертних) і гласних 
позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а також гласних методик з 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
злочинів, судового (слідчого) розв’язання кримінальних справ, 
виконання судових (слідчих) рішень, проведенню роботи із особами 
протягом дії строку судимості та інших заходів із попередження 
злочинів. Стисле визначення поняття криміналістики за даною 
концепцією може бути сформульовано наступним чином: 
криміналістика є методичною (неправовою, антиделіктною) 
юридичною наукою, яка на основі пізнання закономірностей роботи 
з інформацією, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє гласні засоби ведення даної боротьби на кожній з її 
стадій(с. 69). 

Кириченко С.А., Кириченко Ю.О., 
Ткач Ю.Д. Основи мікрооб’єктоло-
гії: Лекція № 3 / За ред. 
О.А. Кириченка. – К.: РВВ КІВС, 
2004. – 32 с.  

З урахуванням цього, під криміналістичною мікрооб’єктологією 
розуміється часткове вчення, яке на основі пізнання 
закономірностей виникнення мікрооб’єктів, їх збирання та 
отримання від них інформації, оцінки і використання останньої у 
боротьбі з правопорушеннями розробляє складові частини гласної 
методики ведення цієї боротьби на всіх її стадіях. Робота з 
мікрооб’єктами може бути не тільки гласною, а негласною і тому є 
підстави говорити про можливість існування й ордистичної 
мікрооб’єктології як часткового вчення, яке на основі пізнання 
закономірностей виникнення мікрооб’єктів, їх збирання та 
отримання від них інформації, оцінки і використання останньої у 
боротьбі з правопорушеннями розробляє складові частини негласної 
методики ведення цієї боротьби на всіх її стадіях. Поряд з цим 
мікрооб’єкти, що походять від тіла людини чи пов’язані із 
заподіянням їй тілесних пошкоджень, знаходяться поза межами 
об’єктів криміналістичної та ордистичної мікрооб’єктології і мають 
стати об’єктами судово-медичної мікрооб’єктології (с. 21). 
Таким чином, є підстави говорити й про появу 

міждисциплінарної процедурної мікрооб’єктології, яка разом із 
криміналістичною, ордистичною і судово-медичною мікро-
об’єктологією повинна розглядатися в якості розділів певної 
міждисциплінарної сукупності знань – юридичної мікрооб’єктології. 
Остання може існувати лише в контексті узгодженого, частіше за 
все, монографічного дослідження проблем усіх вказаних напрямків 
мікрооб’єктології, що як часткові вчення мають залишатися і 
розвиватися в основному в межах своїх материнських наук – 
криміналістики, ордистики, судової медицини і відповідних 
процедурних наук (с. 22). Підводячи підсумок, можна зазначити, що 
під юридичною мікрооб’єктологією доцільно розуміти полінауковий 
юридико-методичний напрям про розв’язання проблем роботи з 
мікрооб’єктами з метою вирішення завдань боротьби з 
правопорушеннями. Проте основна складова частина юридичної 
мікрооб’єктології – криміналістична мікрооб’єктологія, має свою 
внутрішню структуру і поділяється на два основні розділи 
мікротрасологію і мікросубстанціологію, які у свою чергу, є 
підрозділами (с. 23) відповідно трасології та субстанціології, а 
останні – основними розділами слідознавства. При цьому виділення 
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трасології, мікротрасології, субстанціології і мікросубстанціології 
має більше теоретичний аспект, оскільки з практичної точки зору 
сліди можуть виступати як у вигляді трас (мікротрас, 
ультрамікротрас), так і субстанцій (мікросубстанцій, ультрамікро-
субстанцій, ультрасубстанцій) і дуже часто – у вигляді обох 
вказаних груп речових джерел. З огляду на це, проблеми трас 
(мікротрас, ультрамікротрас) і субстанцій (мікросубстанцій, 
ультрамікросубстанцій, ультрасубстанцій) в межах навчального 
курсу криміналістики доцільно розглядати разом, особливо, з точки 
зору збирання та особистого дослідження слідів (мікрослідів, 
ультрамікрослідів, ультраслідів) взагалі. Розмежування доцільно 
проводити лише з точки зору теоретичного поділу речових джерел 
на макрооб’єкти і мікрооб’єкти, відповідно до траси (мікротраси, 
ультрамікротраси) та субстанції (мікросубстанції, ультрамікро-
субстанції, ультрасубстанції), а також з точки зору акцентування 
уваги на особливостях роботи з мікрооб’єктами при проведенні 
певних процесуальних чи гласних позапроцесуальних дій чи у 
процесі боротьби з певним видом чи групою злочинів, у певній 
ситуації тощо (с. 24). 

Кириченко С.А., Ланцедова Ю.О., 
Ткач Ю.Д., Тунтула О.С. Перша і 
друга концепції криміналістики та 
ордистики: Лекція 2 / За наук. ред. 
проф. О.А. Кириченка. – Миколаїв: 
Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 
2006. – Вип. 5. – 28 с.  

Під криміналістикою за розгорнутим визначенням її поняття за 
першою концепцією треба розуміти методичну (неправову, 
антиделіктну) юридичну науку, яка на основі пізнання законо-
мірностей виникнення і встановлення особистих і збирання речових 
джерел, отримання від них інформації, що має значення для 
боротьби зі злочинами, її оцінки і використання, розробляє гласні 
технічні засоби і загальні правила поводження з ними, тактичні 
прийоми проведення окремих процесуальних (досудових, судових, 
експертних) і гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а 
також гласні методики із виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування злочинів, судового (досудового) 
розв’язання кримінальних справ, виконання судових (досудових) 
рішень, проведення роботи із особами протягом дії строку судимості 
і здійснення інших заходів із попередження злочинів. Для 
порівняння ордистику за цим же підходом треба вважати 
методичною (неправовою, антиделіктною) юридичною наукою, яка 
на основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них (с. 15) 
інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її оцінки і 
використання, розробляє негласні технічні засоби і загальні правила 
поводження з ними, тактичні прийоми проведення окремих 
негласних заходів чи їх комбінацій, а також негласні методики із 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
злочинів, судового (досудового) розв’язання кримінальних справ, 
виконання судових (досудових) рішень, проведення роботи із 
особами протягом дії строку судимості і здійснення інших заходів із 
попередження злочинів. Що ж стосується другої концепції 
визначення поняття вказаних юридичних наук, то за розгорнутим 
визначенням криміналістика має бути представлена як методична 
(неправова, антиделіктна) юридична наука, що на основі пізнання 
закономірностей виникнення і встановлення особистих і збирання 
речових джерел, отримання від них інформації, що має значення для 
боротьби з правопорушеннями, її оцінки і використання, розробляє 
гласні технічні засоби і загальні правила поводження з ними, 
тактичні прийоми проведення окремих процесуальних (досудових, 
судових, експертних) і гласних позапроцесуальних дій чи їх 
комбінацій, а також гласні методики із виявлення, припинення, 
розкриття і (с. 16) досудового розслідування чи іншого дослідження 
правопорушень, судового (досудового) розв’язання справ про 
відповідні правопорушення, виконання судових (слідчих) рішень, 
проведення роботи із особами протягом дії строку судимості із 
здійснення інших заходів із попередження правопорушень. Звідси 
стає зрозумілим, яким саме має бути розгорнуте і стисле визначення 
поняття ордистики за даною концепцією. При цьому варто 
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підкреслити, що зараз доцільне втілення у життя визначення 
поняття і системно-структурної будови криміналістики та ордистики 
лише за першою концепцією щодо боротьби зі злочинами, оскільки 
дані визначення і так є принципово новими у порівнянні з 
існуючими, а тому потребують певного часу для їх більш-менш 
широкого сприйняття. Лише після цього будуть створені умови вже 
для впровадження другої концепції визначення поняття і системно-
структурної будови криміналістики та ордистики за другою 
концепцією щодо боротьби зі всіма правопорушеннями (с. 17).  

Кириченко Ю.О., Огородник А.П., 
Ткач Ю.Д. Наукова доповідь про 
актуальні проблеми юриспруденції: 
запрошення до дискусії / За наук. ред. 
О.А. Кириченка. – Івано-Франківськ: 
Вид-во Плай, 2003. – 35 с.  

Згідно з першою концепцією під криміналістикою слід розуміти 
методичну (неправову, антиделіктну) юридичну науку, яка на 
основі пізнання закономірностей встановлення особистих і 
збирання речових джерел, отримання від них інформації, її оцінки і 
використовування в боротьбі із злочинами, розробляє гласні 
технічні засоби і загальні прийоми їхнього застосування, тактичні 
прийоми проведення окремих процесуальних (досудових, судових, 
експертних) і гласних позапроцессуальных дій або їхніх комбінацій 
і гласні методичні рекомендації по виявленню, припиненню, 
розкриттю і досудовому розслідуванню злочинів, судовому 
розгляду антикримінальних справ, виконанню судових рішень, 
роботі з особами до закінчення строку судимості і по проведенню 
інших заходів з попередження правопорушень. Аналогічно 
ордистика згідно з першою концепцією визначається як методична 
(неправова, антиделіктна) юридична наука, яка на основі пізнання 
закономірностей встановлення особистих і збирання речових 
джерел, отримання від них інформації, її оцінки і використання в 
боротьбі зі злочинами, розробляє негласні технічні засоби і загальні 
прийоми їхнього застосування, тактичні прийоми проведення 
окремих негласних заходів або їхніх комбінацій і негласні 
методичні рекомендації по виявленню, припиненню, розкриттю і 
досудовому розслідуванню злочинів, судовому розгляду 
кримінальних справ, виконанню судових рішень, роботі з особами 
до закінчення строку судимості і по проведенню інших заходів з 
попередження правопорушень (с. 23).  

Кириченко Ю.О., Огородник А.П., 
Ткач Ю.Д. Теорология и частные 
проблемы юриспруденции: пригла-
шение к дискуссии / Под научн. ред. 
А.А. Кириченко. – Ивано-Франковск: 
Изд-во Плай, 2003. – 40 с.  

Согласно первой концепции под криминалистикой следует 
понимать методическую (неправовую, антиделиктную) юриди-
ческую науку, которая на основе познания закономерностей 
установления личных и собирания вещественных источников, 
получения от них информации, ее оценки и использования в борьбе 
с преступлениями, разрабатывает гласные технические средства и 
общие приемы их применения, тактические приемы проведения 
отдельных процессуальных (досудебных, судебных, экспертных) и 
гласных внепроцессуальных действий или их комбинаций и гласные 
методические рекомендации по выявлению, пресечению, раскрытию 
и досудебному расследованию преступлений, судебному рассмот-
рению уголовных дел, исполнению судебных решений, работе с 
лицами до истечения срока судимости и проведению иных 
мероприятий по предупреждению правонарушений. Аналогично 
ордистика согласно первой концепции определяется как 
методическая (неправовая, антиделиктная) юридическая наука, 
которая на основе познания закономерностей установления личных 
и собирания вещественных источников, получения от них 
информации, ее оценки и использования в борьбе с преступлениями, 
разрабатывает негласные технические средства и общие приемы их 
применения, тактические приемы проведения отдельных негласных 
мероприятий или их комбинаций и негласные методические 
рекомендации по выявлению, пресечению, раскрытию и досудеб-
ному расследованию преступлений, судебному рассмотрению 
уголовных дел, исполнению судебных решений, работе с лицами до 
истечения срока судимости и проведению иных мероприятий по 
предупреждению правонарушений. Указанные понятия кримина-
листики и ордистики определяют необходимость соответствующего 
совершенствования их системы. При этом целесообразно 
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разработать три уровня учебных курсов этих наук, которые 
отражали бы новый подход к юридическому образованию: 
1. Эталонный курс, содержащий все разработанные на уровне 
защищенных диссертаций положения и служащий в этой связи 
ориентиром того, что именно и на каком уровне уже разработано. 
2. Базовый учебный курс, являющийся единым учебным курсом для 
подготовки бакалавров юриспруденции (с. 28). 3. Специализи-
рованные курсы, представляющие систему специальных учебных 
курсов, которые должны учитывать особенности подготовки 
юристов определенной специальности, специализации и субспе-
циализации (с. 29). 

Кириченко Ю.О., Огородник А.П., 
Ткач Ю.Д. Можливості удоско-
налення новітньої концепції пред-
мета і системи юридичних наук: 
Наук. робота. – Одеса, – 2004. – 
188 с.  

Зі дня підготовки даної наукової роботи на науково-практичну 
конференцію пройшло багато часу, у процесі чого дослідження 
можливостей удосконалення теорологічних основ юриспруденції не 
припинялося. Основні результати цих досліджень можуть бути 
представлені таким чином (с. 69). Викладені класифікаційні поділи 
юридичних наук дозволяють підійти з новітніх позицій до 
розгорнутого визначення в основному поняття криміналістики за 
першою концепцією: криміналістика є методичною (неправовою, 
антиделіктною) юридичною наукою, яка на основі пізнання 
закономірностей виникнення і встановлення особистих і збирання 
речових джерел, отримання від них інформації, що має значення для 
боротьби зі злочинами, її оцінки і використання, розробляє гласні 
засоби ведення даної боротьби у вигляді технічних засобів і 
загальних прийомів їх застосування, тактичних прийомів 
проведення окремих процесуальних (слідчих, судових, експертних) і 
гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а також гласних 
методик із виявлення, припинення, розкриття і досудового 
розслідування злочинів, судового (слідчого) розв’язання кримі-
нальних справ, виконання судових (слідчих) рішень, проведенню 
роботи із особами протягом дії строку судимості та інших заходів із 
попередження злочинів. Аналогічним чином можуть бути 
переглянуті визначення поняття ордистики, антиделіктної теорії 
інформації та багатьох інших юридичних наук (с. 74). 

Клименко Н.И. Криминалистические 
знания: природа, структура, опти-
мизация использования: Автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. – К.: 
Киевский ун-т, 1994. – 40 с.  

Криминалистика как наука имеет лишь один объект познания – 
совершаемые преступления. Поэтому, как представляется, 
допускают неточность те ученые (В.Я. Колдин, В.П. Яблоков), 
которые различают у криминалистики два объекта – с одной 
стороны, поведение преступника (преступная деятельность), с 
другой – деятельность следователя и других криминалистов как 
объект ее изучения. Предмет криминалистики как определенная 
область действительности отражается в криминалистическом 
знании, и тем самым предмет и знание о ней в той или иной мере (в 
зависимости от уровня развития науки) совпадают по содержанию 
(с. 10). В зависимости от существующих точек зрения на предмет 
криминалистики ее содержание составляют: а) либо процессы 
доказывания при расследовании преступлений; б) либо инфор-
мационные процессы движения уголовно-процессуальной информа-
ции при расследовании преступлений. Иными словами, в 
зависимости от существующей точки зрения содержанием 
криминалистических знаний выступает одна из форм деятельности в 
сфере расследования преступлений (с. 11). 

Клименко Н.И. Понятие и форми-
рование криминалистических знаний 
// Клименко Н.И., Кириченко А.А. 
Криминалистика как наука и учебная 
дисциплина: Монография. – Днепро-
петровск: Изд-во ДГУ, 1994. – C. 5-18. 
 

Акты взаимодействия следователя с источниками информации о 
преступлении протекают в двух взаимосвязанных формах. Одна из 
них – это криминалистическое познание, другая – уголовно-процес-
суальное доказывание. Формы криминалистического познания по 
оставленных преступлением следам относится к предмету 
криминалистики, уголовно-процессуального доказывания – к 
предмету уголовно-процессуальной науки. Раскрытие преступлений 
осуществляется в криминалистической форме путем кримина-
листического познания. Поэтому криминалистику можно опреде-
лить как науку о раскрытии преступлений, либо как науку о 
закономерностях криминалистического познания (с. 18). 



Етапізація роботи з особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 185 

Колдин В.Я. Предмет крими-
налистики // Сов. государство и 
право. – М., 1979. – № 4. – С. 80-84. 

Итак, предметом уголовно-процессуального права и теории 
судебных доказательств является динамическая система 
правоотношений, регулируемая в процессе доказывания, а 
предметом криминалистики – осуществляемый в рамках этих же 
отношений информационно-познавательный процесс (с. 83). 

Колдин В.Я. Естественно-научная 
криминалистика в системе современ-
ного криминалистического знания // 
Поль К.Д. Естественно-научная кри-
миналистика (Опыт применения 
научно-технических средств при 
расследовании отдельных видов 
преступлений): Пер. с нем. издания 
1981 г. / Под ред. В.Я. Колдина. – М.: 
Юрид. лит., 1985. – С. 9-14. 

Концепция естественно-научной криминалистики (сноска: 
Термин «естественно-научная криминалистика» не получил рас-
пространения в советской криминалистике, и его содержание лишь 
приблизительно охватывается термином «криминалистическая 
техника. В фундаментальной работе криминалистов ГДР «Социа-
листическая криминалистика»эти термины используются как 
синонимы. см. Stelzer E. Sozialistische Kriminalistik – B.1. – S. 118-
122), нашедшая в книге К.Д. Поля достаточно полное воплощение, 
воспринята криминалистами многих стран. В самом общем виде она 
(естественно-научная криминалистика – Ю.Л.) понимается как 
система знаний и методов всех естественных и технических наук в 
той части и объеме, в которой они могут быть использованы в целях 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Следует 
отметить, что в трудах по естественно-научной криминалистике (у 
посиланні: «В этом отношении показательна работа современных 
американских криминалистов К. П.О’Брайена и Р.К. Салливана – 
O’Brien K.P., Sullivan R.C. Criminalistics. Theory and Practice. – 
Boston – London – Sidney – Toronto, 1976, в которой вынесение в 
заглавие вопросы теории криминалистики сводятся исключительно 
к частным лабораторным исследованиям вещественных дока-
зательств, а также к обзору отдельных инструментальных методов) 
нет ни анализа предмета этой науки, ни разработки ее общей 
методологии. Обращает на себя внимание крайняя неопреде-
ленность научного статуса рассматриваемой области знаний (с. 10). 
Она проявляется как в различии наименований: естественно-научная 
криминалистика, полицейская наука, судебная наука и др., 
отражающих различное понимание ее природы и предмета, так и в 
рассмотрении ее или в качестве самостоятельной науки (Англия, 
Франция), или в качестве подсистемы криминологии (Австрия) и 
криминалистики (ФРГ, ГДР) (с. 11). Так, К.Д. Поль необоснованно 
ограничивает естественно-научную криминалистику задачей 
«реконструкции преступного деяния на основе вещественных 
доказательств» и включает в ее состав судебную физику, судебную 
химию, токсикологию, судебную медицину (с. 11). 

Колдин В.Я. и др. Предисловие // 
Криминалистика социалистических 
стран / Под ред. В.Я. Колдина. – М.: 
Юрид. лит., 1986. – С. 3-5. 

Структура настоящей работы определяет принятую авторским 
коллективом (Белкин Р.С., Кертес И., Колдин В.Я., Корухов Ю.Г., 
Коробейников Б.В., Лузгин И.М., Противински М., Цеков Ц., 
Штельцер Е., Яблоков Н.П. – Ю.Л.) концепцию криминалистики как 
науки о закономерностях движения уголовно-релевантной инфор-
мации при совершении и расследовании преступлений и осно-
ванных на них методах раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений (с. 4). 

Колдин В.Я. Предмет, методология и 
система криминалистики // Крими-
налистика социалистических стран / 
Под ред. В.Я. Колдина. – М.: Юрид. 
лит., 1986. – С. 6-28. 

Из сказанного видно, что основным объектом криминалис-
тического исследования является человеческая деятельность: с 
одной стороны, поведение преступника (в первую очередь, как 
объект познания), с другой, – деятельность криминалиста, как 
объект управления и оптимизации (с. 8). Предметом кримина-
листики является определенный аспект деятельности по борьбе с 
преступлениями, а именно – информационно-познавательная струк-
тура деятельности по раскрытию, расследованию и предупреж-
дению преступлений (с. 9).  

Колдин В.Я., Яблоков Н.П. Предмет, 
задачи и система советской кри-
миналистики // Криминалистика: 
Учебник / Под ред. Н.П. Яблокова, 
В.Я. Колдина. – М.: Изд-во МГУ, 
1990. – С. 3-14. 

Советская криминалистика – наука, исследующая закономер-
ности преступного поведения, механизма его отражения в 
источниках информации, особенности деятельности по раскрытию, 
расследования и предупреждения преступлений и разрабатывающая 
на этой основе средства и методы указанной деятельности с целью 
обеспечения надлежащего применения процессуально-мате-
риальных правовых норм (с. 6). 
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Колдин В.Я., Яблоков Н.П. Крими-
налистика как наука и учебная 
дисциплина. Ее место среди юри-
дических и иных наук // 
Криминалистика: Учебник / Под ред. 
Н.П. Яблокова. – М.: БЕК, 1997. – 
С. 1-18. 

Криминалистика – наука, исследующая закономерности преступ-
ного поведения, механизма его отражения в источниках 
информации, особенности деятельности по раскрытию, расследо-
ванию и предупреждению преступлений и разрабатывающая на этой 
основе средства и методы указанной деятельности с целью 
обеспечения надлежащего применения процессуально-мате-
риальных правовых норм (с. 7). 

Колдин В.Я., Яблоков Н.П. Понятие 
криминалистики и ее место в 
системе юридических наук // Кри-
миналистика: Учебник / Под ред. 
Н.П. Яблокова. – М.: Юрист, 1999. – 
С. 19-24. 

Криминалистика – наука, исследующая закономерности 
преступных деяний, механизма их отражения в источниках 
информации, особенности деятельности по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению всех видов преступлений и 
разрабатывающая на этой основе и использовании данных 
юридических и других наук средства и методы указанной 
деятельности с целью обеспечения надлежащего применения 
процессуально-материальных правовых норм (с. 19). 

Колдин В.Я., Яблоков Н.П. Понятие 
криминалистики и ее место в 
системе юридических наук // Кри-
миналистика: Учебник / Под ред. 
Н.П. Яблокова. – М.: Юрист, 2002. – 
С. 19-24. 

Криминалистика – наука, исследующая закономерности 
преступных деяний, механизма их отражения в источниках 
информации, особенности деятельности по раскрытию, рассле-
дованию и предупреждению всех видов преступлений и 
разрабатывающая на этой основе и использовании данных 
юридических и других наук средства и методы указанной 
деятельности с целью обеспечения надлежащего применения 
процессуально-материальных правовых норм (с. 19). 

Колесниченко А.Н. Общие положе-
ния методики расследования отдель-
ных видов преступлений: Конспект 
лекций по советской криминалисти-   
ке. – Харьков: ХЮИ, 1965.– 48 с.  

Советская криминалистика является наукой о технических 
средствах, тактических приемах и методах, применяемых для 
обнаружения, фиксации и исследования доказательств в целях 
раскрытия и расследования преступлений (с. 4). 

Колесниченко А.Н. Актуальные 
проблемы методики расследования 
отдельных видов преступлений // 
Вопросы государства и права. – М., 
1970. 

Не вызывает сомнений, что рекомендации или правила, которые 
вырабатывает и обращает к практике наука криминалистика, 
должны в конечном счете основываться на познании законо-
мерностей, обуславливающих применение в целях раскрытия и 
предупреждения преступлений определенных научно-технических, 
тактических приемов или их конкретной системы. Поэтому 
приведенное определение криминалистики как науки (мається на 
увазі визначення у виданні: Криминалистика: Учебник / Под ред. 
Р.С. Белкина, Г.Г. Зуйкова. – М.: Юрид. лит., 1968. – С. 9. – Ю.Л.), 
хотя и не безупречно, является шагом вперед (с. 331). 

Колмаков В.П. Введение в курс 
науки советской криминалисти-        
ки: Лекция. – Одесса: Изд-во ОГУ, 
1973. – 52 с.  

Отсюда следует что, методы предотвращения и раскрытия 
преступлений, как и подчиненные им приемы и средства, 
составляют предмет науки криминалистики (с. 6). В крими-
налистике 1968 г. издания Р.С. Белкин сформулировал иное 
определение предмета криминалистики (наводиться визначення – 
Ю.Л.). Приведенное определение встретило возражения ряда 
советских криминалистов (А.И. Винберга, А.Н. Васильева и др.), 
указывавших на то, что главным в предмете криминалистики 
являются метода, приемы и средства обнаружения, собирания, 
исследования и оценки доказательств. Добавим, что следствие и суд 
используют не закономерности, указанные Р.С. Белкиным, а 
фактические данные (доказательства), получаемые путем приме-
нения научных методов, приемов и средств, для раскрытия 
преступления с их помощью. Естественно, что они (методы, приемы 
и средства) и составляют предмет советской криминалистики (с. 6). 

Колмаков В.П. Вступ // Радянська 
криміналістика. Криміналістична 
техніка і слідча тактика: Підручник / 
За ред. В.П. Колмакова. – К.: Вища 
шк., 1973. – С. 3-22. 

Отже, наукові методи, які застосовуються органами слідства, 
прокуратури та суду для запобігання і розкриття злочинів, і 
зумовлені цими методами прийоми і засоби, є предмет 
криміналістики (с. 5).  

Колоколов Е. Предисловие // Пра-
вила и формы о производстве 
следствий, составленные по своду 
законов. – Второе издание без 

Изданные доныне некоторыми частными лицами, для 
руководства по следственной части, книги оказались не полными, не 
правильными, без приложения необходимых к руководству форм и 
без указания существующих по этой части Законов. Такие книге 
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перемены. – М.: В тип. Александра 
Семена, 1850. – С. III-IV. 

были Гг. Орловым в 1833 и Долговым в 1846 годах; после появления 
которых, в предостережение Следователей от ошибок, которые 
могли бы они делать, следуя таким книгам, – вышла в 1847 году 
небольшая книжка, изданная известным своей опытностью и знание 
в юридической части Г. Наливкиным; но здесь автор, согласно цели 
своей, указал лишь только на одни неправильности и недостатки 
книги Г. Долгова; следовательно, до сего времени нет еще такой 
книги, которую можно было бы принять при производстве 
следствий полным руководством, с уверенностью в правильном ее 
составлении (с. III). Составленная таким образом и предлагаемая 
здесь книга, по мнению издателя, может служить при производстве 
следствий достаточным руководством. Она не только много 
облегчит труды Гг. Следователей, но доставит возможность другим 
лицам легко познакомиться с установленными по этой части 
правилами (с. IV). 

Корноухов В.Е. и др. Основы общей 
теории криминалистики. – Красно-
ярск: Изд-во Красноярск. ун-та, 1993. – 
400 с.  

Криминалистика – это наука, изучающая преступную деятель-
ность и деятельность следователя (родовой объект) с целью 
познания закономерностей процессов отражения и познания и 
разработки на этой основе методов практической деятельности: 
стратегии и методики по расследованию преступлений, тактических 
приемов и их комбинаций по производству отдельных следственных 
действий; технико-криминалистических средств и технических 
приемов по обнаружению и фиксации следов преступления и 
методик по исследованию вещественных доказательств (с. 18). 

Корноухов В.Е., Богданов В.М., 
Бордиловский Э.И., Закатов А.А. 
Курс криминалистики. – Красноярск: 
Изд-во Красноярск. ун-та, 1995. – 
Ч. 1. – 464 с.  

Криминалистика – это наука, изучающая преступную деятель-
ность и деятельность следователя (родовой объект) с целью 
познания закономерностей процессов отражения и познания и 
разработки на этой основе методов практической деятельности: 
стратегии и методики по расследованию преступлений, тактических 
приемов и их комбинаций по производству отдельных следственных 
действий; технико-криминалистических средств и технических 
приемов по обнаружению и фиксации следов преступления и 
методик по исследованию вещественных доказательств (с. 17). 

Краснобаев Ю.И. Понятие предмета 
советской криминалистики (История 
и современное состояние проблемы): 
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
М.: Акад. МВД СССР, 1976. – 23 с.  

Опираясь на общепризнанное положение, что методы и приемы 
познания являются средством раскрытия человеком закономер-
ностей реальной действительности и, базируясь на теоретических 
положениях криминалистики, Р.С. Белкин и автор диссертации в 
1967 г. высказали идею, что предмет советской криминалистики 
составляют закономерности возникновения, обнаружения, исследо-
вания, оценки и использования доказательств. Впоследствии 
взгляды Р.С. Белкина претерпели некоторые изменения. Кроме 
упомянутых закономерностей объективного мира, он отнес к 
предмету криминалистики, методы, приемы и средства работы с 
доказательствами, технические и тактические меры предупреждения 
преступлений. … В свою очередь дальнейшее исследование 
проблемы привело диссертанта к мысли, что предмет советской 
криминалистики не исчерпывается названными закономерностями, а 
включают в себя и некоторые закономерности, присущие преступ-
лению, и закономерности возникновения и развития кримина-
листики как науки (с. 11). Все это дает основание говорить, что 
предметом советской криминалистики являются закономерности 
формирования и функционирования способа подготовки, совер-
шения и сокрытия преступления, возникновения следов преступной 
деятельности, судебного исследования доказательств и законо-
мерности ее развития как науки (с. 17). 

Краснобаев Ю.И. Совершенство-
вание предварительного следствия и 
предмет советской криминалистики: 
Учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ 
МВД СССР, 1979. – 94 с.  

Предмет криминалистики до 1967 г. обычно определялся как 
система или совокупность научно-технических средств, тактических 
приемов и методических рекомендаций по раскрытию и расследо-
ванию преступлений … (с. 26). Предметом советской кримина-
листики являются закономерности формирования и функциониро-
вания способа подготовки, совершения и сокрытия преступления, 
возникновения следов преступной деятельности, судебного 
исследования и закономерности ее развития как науки (с. 77). 
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Криминалистика // Большая сонет-
ская энциклопедия / Гл. ред. 
А.М. Прохоров. – М.: Изд-во «Сов. 
энциклопедия», 1973. – 3-е изд. – 
Т. 13. – КОНДА-КУН. – С. 427. 

Криминалистика (от лат. criminalis – относящийся к преступ-
лению) – наука, разрабатывающая систему специальных приемов, 
методов и средств собирания, исследования и оценки судебных 
доказательств, применяемых в уголовном процессе для 
предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также 
используемых при судебном рассмотрении уголовных, а в ряде 
случаев и гражданских дел (с. 427). 

Криминалистика // Юридический 
энциклопедический словарь / Гл. 
ред. А.Я. Сухарев. – М.: Сов. энци-
клопедия, 1984. – С. 155. 

Криминалистика (от лат. criminalis – относящийся к преступ-
лению) – наука, разрабатывающая систему специальных приемов, 
методов и средств собирания, фиксации, исследования и 
использования судебных доказательств. Эти приемы и методы 
применяются в уголовном судопроизводстве для предупреждения, 
раскрытия и расследования преступлений, а также используются 
при судебном рассмотрении уголовных, а в ряде случаев и 
гражданских дел (с. 155). 

Криміналістика // Українська радян-
ська енциклопедія. – К.: Гол. ред. 
укр. радянськ. енцикл., 1989. – Т. 5. – 
КАНТАТА-КУЛИКИ. – С. 509. 

Криміналістика (від лат. criminal’s – злочинний) – юридична 
наука, що вивчає і розробляє технічні засоби, тактичні прийоми і 
методи виконання передбачених кримінально-процесуальним 
законом дій по збиранню, фіксації доказів та запобіганню злочинам 
(с. 509). 

Криминалистика // Большой юриди-
ческий словарь / Под ред. А.Я. Су-
харева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крупс-
ких. – М.: ИНФРА, 1998. – С. 327. 

Криминалистика (от лат. criminal’s – относящийся к 
преступлению) – прикладная юридическая наука, разрабатывающая 
систему специальных приемов, методов и средств собирания, 
фиксации, исследования и использования судебных доказательств. 
Эти приемы и методы применяются в уголовном судопроизводстве 
для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а 
также используются при судебном рассмотрении уголовных, а в 
ряде случаев и гражданских дел (с. 327). 

Крылов И.Ф., Митричев С.П. 
Предмет криминалистики // Проб-
лемы криминалистики / Тезисы докл. 
Научн. конф. (Харьков, май, 1969). 
Координационное бюро по вопросам 
криминалистики. – М.: ХЮИ, 1969. 

Криминалистка – это наука о технических средствах, такти-
ческих приемах и методах, применяемых для выполнения 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий по 
обнаружению, собиранию и исследованию доказательств в целях 
раскрытия и предупреждения преступлений (с. 8). 

Крылов И.Ф. Очерки истории кри-
миналистики и криминалистической 
экспертизы. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. 

Наряду с другими вопросами анализирует историю развития 
криминалистики, в том числе и с точки зрения формулирования 
предмета криминалистики. Первую попытку определения советской 
криминалистики в послереволюционные годы предпринял в 1921 г. 
… Г.Ю. Манс … На этой же основе позднее в 1925 г. было 
сформулировано определение криминалистики И.Н. Якимовым … 
Традиционное определение криминалистики предложено 
А.И. Винбергом в 1950 г. Современное определение кримина-
листики предложил Р.С. Белкин, основное отличие которого от 
традиционного заключается в том. что оно уже содержит указание 
на закономерности возникновения, собирания, оценки и 
использования доказательств. Своего определения криминалистики 
не предлагает. 

Крылов И.Ф. Предмет, методы и 
система советской криминалистики // 
Криминалистика: Учебник / Под ред. 
И.Ф. Крылова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 
1976. – С. 3-19. 

Советская криминалистика – наука о технических средствах, 
тактических приемах и методах, используемых с соблюдением норм 
процессуального закона для обнаружения, собирания, сохранения, 
фиксации и исследования доказательств в целях эффективного 
раскрытия, расследования и предупреждения преступлений (с. 11). 

Крылов И.Ф. Что такое крими-
налистика? // В мире криминалис-
тики: Монография. – Л.: Изд-во ЛГУ, 
1980. – С. 5-22. 

Анализируется история возникновения криминалистики с точки 
зрения определения ее предмета. Первую попытку определения 
советской криминалистики в послереволюционные годы предпри-
нял в 1921 г. … Г.Ю. Манс …На этой же основе позднее в 1925 г. 
было сформулировано определение криминалистики И.Н. Яки-
мовым … (с. 12). Традиционное определение криминалистики 
предложено А.И. Винбергом в 1950 г. (с. 12-13). Современное 
определение криминалистики предложил Р.С. Белкин, основное 
отличие которого от традиционного заключается в том, что оно уже 
содержит указание на закономерности возникновения, собирания, 
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оценки и использования доказательств (с. 20-21). Своего 
определения криминалистики не предлагает. 

Крылов И.Ф., Бастрыкин А.И. Ро-
зыск, дознание, следствие: Учеб. 
Пособие. – Л.: Изд-во Ленингр.        
ун-та, 1984. – 217 с.  

Таким образом, розыск представляет собой совокупность след-
ственных действий, розыскных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. Следственные действия, направленные на розыск 
какого-либо объекта, чаще всего проводятся следователем, но они 
могут поручаться и органу дознания. Розыскные действия 
осуществляются следователем и органами дознания путем телефон-
ных, телеграфных и других запросов, различного рода справок, 
сообщений и т. д.; органы дознания, кроме этого, применяют 
преследование преступников по «горячим» следам, проведение 
заградительных мероприятий, прочесывание местности и т. д. (с. 7).  

Крылов И.Ф. Были и легенды крими-
налистики: Монография. – Л.: Изд-во 
Ленингр. ун-та, 1987. – 216 с.  

Действительно, в самом кратком определении криминалистика – 
наука о раскрытии и расследовании преступлений … (с. 3) (історія 
викладається у вигляді окремих практичних прикладів без 
періодизації – Ю.Л.). 

Крылов И.Ф. Предмет кримина-
листики, ее задачи, система и связь с 
юридическими и иными науками // 
Криминалистика: Учебник для вузов 
/ Под ред. И.Ф. Крылова, А.И. Бас-
трыкина. – М.: Дело, 2001. –         
С. 12-26. 

Своего определения криминалистики не формулирует, а 
приводит определения криминалистики А.И .Винберга (1950 г.) 
С.П. Митричева (1963 г.) и Р.С. Белкина (1987 г.). 

Кубицкий Ю.М. Рецензия на учеб-
ник криминалистики для юриди-
ческих школ // Соц. законность. – М., 
1952. – № 2. 

Высказал солидарность с критикой П.И. Тарасовым-Радионовым 
(мається на увазі видання: Тарасов-Радионов П.И. Советская 
криминалистика (предмет и метод) // Соц. законность. – М.: 
Госюриздат, 1951. – № 7. – С. 12. – Ю.Л.) определения кримина-
листики, сформулированного А.И. Винбергом (у виданні: Крими-
налистика: Учебник. В 2 ч. /Под ред. А.И.Винберга, С. П. 
Митричева. – М.: Госюриздат, 1950. – Ч. 1. – С. 4, но фактически 
рецензия была дана на другой учебник криминалистики с несколько 
иным определением этой науки – Ю.Л.). 

Кузьмічев В.С., Прокопенко Г.І. 
Предмет, завдання та система кри-
міналістики // Криміналістика (схеми 
і таблиці): Навч. посібник / За ред. 
В.Г. Гончаренка, Є.М. Моісеєва. – 
К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 5-8. 

Криміналістика – багатопланова спеціальна юридична наука, 
виникла і розвивається як наука, що своїм положенням сприяє 
діяльності правоохоронних органів зі встановлення істини у 
кримінальному судочинстві. (с. 5). Криміналістика – наука про 
закономірності механізму злочину, виникнення джерел інформації 
про злочин і його учасників, закономірності збирання, дослідження, 
оцінки і використання доказів і розроблених на ґрунті цих 
закономірностей спеціальних засобів і методів розслідування 
злочинів та їх запобігання. (с. 5). 

Кулицки М. Криминалистика. – 
Торунь, 1994. (на польск.). 

Криминалистика – это наука о распознавании уголовной среды, о 
раскрытии преступления и установлении причастных к нему лиц, о 
розыске источников доказательств и доказывании по делу, а также о 
предупреждении преступлений (с. 41). 

Лаврухин С.В. Понятие кримина-
листики // Государство и право. – М., 
1998. – № 4. – С. 74-79. 

Таким образом, криминалистика – это наука интегративного 
типа, изучающая поведение преступника, процесс и результаты 
отражения расследуемого события в окружающей среде, познава-
тельную деятельность сотрудников правоохранительных органов и 
разрабатывающая с учетом установленных закономерностей 
методологические теории, научно-технические средства, приемы и 
методы в целях оптимизации взаимосвязанных процессов исполь-
зования собранной информации в доказывании по уголовному делу, 
обнаружения, раскрытия и предупреждения преступлений (с. 79). 

Ланцедова Ю.О. Новітня етапізація 
роботи із особистісними і речовими 
джерелами доказів // «Ольвійський 
форум – 2008: Стратегії України в 
геополітичному просторі» / Тези 
Міжнар. наук.-прак. конф. –               
05-08.06.2008 р. – Частина 1. – 
С. 184-185. 

Пропонується загальна етапізація гласної і негласної роботи із 
особистісними і речовими джерелами: 1. Вивчення особливостей 
сприйняття, осмислення і передачі відомостей різними категоріями 
особистісних джерел або виникнення речових джерел різноманітної 
природи (виду). 2. Версіювання [висунення (побудова), аналіз, 
динамічний розвиток і перевірка версій], планування та організація 
роботи з цими джерелами. 3. Встановлення [пошук, виявлення 
(констатація автентичності, індивідуалізація), розшук, зустріч] 
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особистісного джерела чи збирання [пошук, виявлення (констатація 
автентичності, індивідуалізація), розшук, одержання, закріплення, 
вилучення, упаковка, зберігання, транспортування] речових джерел, 
витребування довідок та отримання зразків речових джерел для 
порівняльного дослідження. 4. Отримання від особистісного чи за 
допомогою речового джерела відомостей про факт у цілому 
(зовнішній чи внутрішній прояв події, діяння, матеріального 
об’єкта) або його окрему сторону через проведення окремих 
процесуальних (слідчих, судових, експертних) і гласних поза-
процесуальних дій, негласних заходів чи їх комбінацій або операцій. 
5. Оцінка даних відомостей (визначення через аналітико-розумову 
діяльність чи проведення при необхідності певних практичних дій 
значимості, законності, допустимості і доброякісності цих 
відомостей, їх (с. 184) узгодженості і достатності в сукупності з 
іншими відомостями для вирішення певного завдання по 
правильному вирішенню справи (боротьбі з конкретним злочином). 
6. Використання вказаних відомостей (вибір доказових фактів, 
групування доказів та інших видів антикримінальної інформації та 
оперування ними при обґрунтуванні чи спростуванні виділених 
доказових фактів і прийнятті проміжного та остаточного рішення з 
метою правильного вирішення справи (якісного, ефективного і 
раціонального ведення боротьби зі злочином). 7. Документування 
версіювання, планування, організації та обставин встановлення 
особистісних чи збирання речових джерел, отримання від них 
антикримінальної інформації, її оцінки і використання (с. 185). 

Ланцедова Ю.О. Новітня етапізація 
роботи із особистісними і речовими 
джерелами в антикримінальному 
судочинстві // Роль та місце ОВС у 
розбудові демократичної правової 
держави / Матер. Міжнар. наук.-
практ. конф. – 10.04.2009 р. – Одеса: 
Вид-во ОДУВС, 2009. – С. 304-305. 

Розвиток положень теорії доказів у процедурний напрямок 
«Теорія антиделіктної інформації»у частині удосконаленої етапізації 
роботи із особистісними і речовими джерелами доказів може бути 
представлений таким чином:  

1. Загальна етапізація гласної і негласної роботи із особис-
тісними і речовими джерелами більш обґрунтовано подати у такому 
вигляді: 1.1. Вивчення особливостей сприйняття, осмислення і 
передачі відомостей різними категоріями особистісних джерел або 
виникнення речових джерел різноманітної природи (виду). 
1.2. Версіювання [висунення (побудова), аналіз, динамічний 
розвиток і перевірка версій], планування та організація роботи з 
цими джерелами. 1.3. Встановлення [пошук, виявлення (констатація 
автентичності, індивідуалізація), розшук, зустріч] особистісного 
джерела чи збирання [пошук, виявлення (констатація автентичності, 
індивідуалізація), розшук, одержання, закріплення, вилучення, 
упаковка, зберігання, транспортування] речових джерел, витре-
бування довідок та отримання зразків речових джерел для 
порівняльного дослідження. 1.4. Отримання від особистісного чи за 
допомогою речового джерела відомостей про факт у цілому 
(зовнішній чи внутрішній прояв події, у т. ч. явища, діяння, 
матеріального об’єкта) або його окрему сторону через проведення 
окремих процесуальних (слідчих, судових, експертних) і гласних 
позапроцесуальних дій, негласних заходів чи їх комбінацій або 
операцій. 1.5. Оцінка даних відомостей (визначення через аналітико-
розумову діяльність чи проведення при необхідності певних 
практичних дій значимості, законності, допустимості і добро-
якісності цих відомостей, їх узгодженості і достатності в сукупності 
з іншими відомостями для вирішення певного завдання по 
правильному вирішенню справи (боротьбі з конкретним злочином). 
1.6. Використання вказаних відомостей (вибір доказових фактів, 
групування доказів та інших видів антикримінальної інформації та 
оперування ними при обґрунтуванні чи спростуванні виділених 
доказових фактів і прийнятті проміжного та остаточного рішення з 
метою правильного вирішення справи (якісного, ефективного і 
раціонального ведення боротьби зі злочином). 1.7. Документування 
версіювання, планування, організації та обставин встановлення 
особистісних чи збирання речових джерел, отримання від них 
антикримінальної інформації, її оцінки і використання.  
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2. Усуненню існуючих перепон роботи із речовими джерелами 
(які спонукають головних суб’єктів йти на фальсифікацію 
результатів процесуального документування роботи з цими джере-
лами або уникати виконання фактично не виконуваних (с. 304) 
вимог чинного КПК України щодо огляду і залучення до справи й 
візуально скритих мізерних речових джерел доказів або таких з них, 
які потребують залучення спеціальних знань у формі експертизи) 
сприяє подальший розвиток концепції безперервного ланцюжка 
процесуального документування роботи з джерелами доказів, що 
має полягати у наступному:  

2.1. Допуск з певною метою до порушення справи огляду і 
особистого дослідження місця події, а з санкції прокурора й будь-
якої іншої процесуальної дії. У даній меті і повинна полягати 
відмінність антикримінального судочинства до і після порушення 
справи, коли в обох випадках єдиний перелік процесуальних дій, що 
власно і буде забезпечувати безперервний ланцюжок процесуаль-
ного документування роботи з особистісними і речовими джерелами 
з моменту їх виявлення і до розв’язання справи по суті, але різна 
мета їх проведення – отримання відомостей відповідно: а) про 
присутність в події ознак злочину чи відсутність обставин, що 
обумовлюють необхідність відмови у порушенні кримінальної 
справи; б) про всі інші обставини, що можуть мати значення для 
правильного вирішення справи. 

2.2. Всі трасосубстанції (за винятком нерухомих, громіздких і 
тих, що швидко псуються, з яких виготовляють похідні речові 
джерела або які переносять у спеціальні приміщення як своєрідну 
упаковку) з моменту виявлення мають бути у належній упаковці, а 
поза нею – тільки при проведенні процесуальної дії із докумен-
туванням стану наявної упаковки, всіх щодо них дій і процедури 
виконання нової упаковки. Документи ж зберігаються при справі і 
при необхідності у спеціальних приміщеннях.  

2.3. На відміну від передбаченого ч. 2 ст. 65 чинного КПК 
України, п. 2 ст. 147 і п. 4 ст. 148 Проекту нового КПК України 
порядку використання у доказуванні результатів негласних заходів, 
що фактично презентує другий після експертного дослідження 
випадок порушення принципу безпосередності із значно меншим 
обсягом процесуальних гарантій, доцільно запропонувати поетапну 
кодифікація чинного внутрішньо і міжвідомче розрізненого 
законодавства про ведення негласної діяльності із прийняття 
спочатку узгодженого із зацікавленими відомствами єдиного наказу 
з проведення даної діяльності, потім відповідного закону, Ордо-
регламентного кодексу України та аналогічного міжнародного 
кодексу, які будуть виключенням із принципу доступності законів, 
мати структуру аналогічну іншим процедурним кодексам у вигляді 
Загальної та Особливої частини із поділом останньої на стільки 
розділів, скільки є допусків таємності, із викладом в кожному з 
розділів вичерпного переліку негласних заходів відповідного рівня 
таємності, підстав, суб’єктів і точного порядку їх проведення.  

3. Завданням узагальнюючої «оцінки доказів», яка має замінити 
традиційні «оцінку доказів»і «перевірку доказів»чи у такому ж 
розумінні й «дослідження доказів»і пронизувати всю процедуру 
доказування, більш обґрунтовано вважати визначення через 
аналітико-розумову діяльність чи при необхідності практичні дії 
[повторні, нові окремі процесуальні (власно слідчі, судові, експертні 
та інші власно процесуальні дії) і гласні позапроцесуальні 
(парапроцесуальні) дії і власно негласні заходи чи їх комбінації або 
операції] єдності основних юридичних властивостей кожного доказу 
(його значимості, законності, допустимості і доброякісності) і 
додаткових юридичних властивостей сукупності доказів (їх 
узгодженості і достатності для прийняття остаточного і проміжного 
рішення у контексті правильного вирішення справи) (с. 305).  
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Ланцедова Ю.О. Етапізація роботи з 
особистісними і речовими джере-
лами доказів в антикримінальному 
судочинстві // Проблеми вдоскона-
лення правового врегулювання щодо 
забезпечення прав та свобод людини 
і громадянина в Україні. Матер. 
Всеукраїнськ. наук.-практ конф. 
молодих вчених та аспірантів. –         
23-24.04. 2009 р. – Івано-Франківськ: 
ЮІ ПНУ ім. Василя Стефаника, 
2009. – С. 193-194. 

Пропонується загальна етапізація гласної і негласної роботи із 
особистісними і речовими джерелами: 1. Вивчення особливостей 
сприйняття, осмислення і передачі відомостей різними категоріями 
особистісних джерел або виникнення речових джерел різноманітної 
природи (виду). 2. Версіювання [висунення (побудова), аналіз, 
динамічний розвиток і перевірка версій], планування та організація 
роботи з цими джерелами. 3. Встановлення [пошук, виявлення 
(констатація автентичності, індивідуалізація), розшук, зустріч] 
особистісного джерела чи збирання [пошук, виявлення (констатація 
автентичності, індивідуалізація), розшук, одержання, закріплення, 
вилучення, упаковка, зберігання, транспортування] речових джерел, 
витребування довідок та отримання зразків речових джерел для 
порівняльного дослідження. 4. Отримання від особистісного чи за 
допомогою речового джерела відомостей про факт у цілому 
(зовнішній чи внутрішній прояв події, діяння, матеріального 
об’єкта) або його окрему сторону через проведення окремих 
процесуальних (слідчих, судових, експертних) і гласних позапро-
цесуальних дій, негласних заходів чи їх комбінацій або операцій. 
5. Оцінка даних відомостей (визначення через аналітико-розумову 
діяльність чи проведення при необхідності певних практичних дій 
значимості, законності, допустимості і доброякісності цих 
відомостей, їх узгодженості і достатності в сукупності з іншими 
відомостями для вирішення певного завдання по правильному 
вирішенню справи (боротьбі з конкретним злочином). 6. Вико-
ристання вказаних відомостей (вибір доказових фактів, групування 
доказів та інших видів антикримінальної інформації та оперування 
ними при обґрунтуванні чи спростуванні виділених доказових 
фактів і прийнятті проміжного та остаточного рішення з метою 
правильного вирішення справи (якісного, ефективного і раціональ-
ного ведення боротьби зі злочином). 7. Документування версію-
вання, планування, організації та обставин встановлення особис-
тісних чи збирання речових джерел, отримання від них 
антикримінальної інформації, її оцінки і використання.  
Удосконалення концепції безперервного ланцюжка процесуаль-

ного документування роботи з джерелами доказів полягає у допуску 
з певною метою до порушення справи огляду і особистого 
дослідження місця події, а з санкції прокурора й будь-якої іншої 
процесуальної дії. У даній меті і повинна полягати відмінність 
антикримінального судочинства до і після порушення справи, коли в 
обох випадках єдиний перелік процесуальних дій, що власно і буде 
забезпечувати безперервний ланцюжок процесуального докумен-
тування роботи з особистісними і речовими джерелами з моменту їх 
виявлення і до розв’язання справи по суті, але різна мета їх 
проведення – отримання відомостей відповідно: а) про присутність в 
події ознак злочину чи відсутність обставин, що обумовлюють 
необхідність відмови у порушенні кримінальної справи; б) про всі 
інші обставини, що можуть мати значення для правильного 
вирішення справи. Окрім цього, всі трасосубстанції (за винятком 
нерухомих, громіздких і тих, що швидко псуються, з яких 
виготовляють похідні речові джерела або які переносять у спе-
ціальні приміщення як своєрідну упаковку) з моменту виявлення 
мають бути у належній упаковці, а поза нею – тільки при проведенні 
процесуальної дії із документуванням стану наявної упаковки, всіх 
щодо них дій і процедури виконання нової упаковки. Доцільна й 
поетапна кодифікація внутрішньо і міжвідомче розрізненого 
законодавства про ведення негласної діяльності із прийняття 
спочатку узгодженого із зацікавленими відомствами єдиного наказу 
з проведення даної діяльності, потім закону і, нарешті, (с. 193) Ордо-
регламентного кодексу України та аналогічного міжнародного 
кодексу, які будуть виключенням із принципу доступності законів, 
мати структуру аналогічну іншим процедурним кодексам у вигляді 
Загальної та Особливої частини із поділом останньої на стільки 
розділів, скільки є допусків таємності, із викладом в кожному яз 
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розділів вичерпного переліку негласних заходів відповідного рівня 
таємності, підстав, суб’єктів і детального порядку їх проведення 
(с. 194).  

Ларин А.М. Что такое кримина-
листика? // Криминалистика и пара-
криминалистика: Научн.-практ. по-
собие. – М.: БЕК, 1996. – С. 1-27. 

Что же это за наука – криминалистика? … Криминалистике – 
науке о расследовании преступлений, посвящена обширная 
литература … (с. 1). Затруднения в вопросе о том, что это за наука 
вызваны еще и тем, что существуют не одна, а две, если не три, во 
многом развивающиеся криминалистики. Одну из них можно 
назвать следственной криминалистикой. Ее сфера – изучение и 
совершенствование приемов, орудий и средств производства 
следственных действий, направленных на собирание доказательств. 
Наряду с этим есть экспертная криминалистика: теория и методика 
криминалистической экспертизы и соответствующие практические 
рекомендации для экспертов; система знаний о возможностях 
физических, технических, химических и иных исследований следов, 
веществ для получения информации об обстоятельствах дела. Эти 
две криминалистики столь различны, как и различны работа 
следователя … и работа эксперта. Наконец, можно говорить о 
третьей, оперативно-розыскной криминалистике, лежащей на 
пересечении следственной криминалистики и теории оперативно-
розыскной деятельности (ОРД). Оперативно-розыскные меры 
негласны, конспиративны и результаты их не представляют 
доказательств, которые могут быть проверены в суде, положены в 
основу приговора (с. 27). 

Лекарь А.Г. Предмет, задачи и 
система курса «Оперативно-розыск-
ная деятельность органов внутрен-
них дел // Оперативно-розыскная 
деятельность органов внутренних 
дел. Общая часть: Учебник / Под ред. 
А.Г. Лекаря, Д.В. Гребельского. – М.: 
УМК МВД СССР, 1972. – С. 6-27.  

Теория оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 
дел есть специальная отрасль знаний, базирующихся на научных 
положениях юридических наук и являющихся теоретическим 
отражением практики предотвращения и раскрытия преступлений, а 
также розыска скрывшихся преступников с помощью негласных 
(с. 22) средств и методов, имеющихся в распоряжении органов 
внутренних дел. Она изучает: оперативно-розыскные средства и 
методы, их применение, регламентируемое нормативными актами, и 
основанную на применении этих средств и методов организацию и 
тактику предотвращения и раскрытия преступлений, а также 
розыска скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести 
(с. 23).  

Лисиченко В.К. К вопросу о 
предмете и содержании советской 
криминалистики // Вторая расш. 
научн. конф. судебных медиков и 
криминалистов. – К.: Киевск. отд. 
укр. НО СМиК, 1958. – С. 92-96. 

Криминалистика – наука о раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений (с. 93).  

Лист Франц // Белогриц-Котля-
ревский Л.С. Новые направления в 
уголовном правоведении // Журнал 
министерства юстиции. – СПб.: Се-
натск. Тип., 1903. – № 2. – С. 152-178. 

Криминалистика – прикладная наука или искусство устанав-
ливает состав преступления и определяет его юридическое послед-
ствие (с. 174). 

Лозинг Э. // Ган И.И. Понятие, зада-
чи и значение криминалистики / 
Судебная газета. Приложение Сбор-
ника Решений Уголовного и Граж-
данского Кассационного Департа-
ментов и Общего Собрания Прави-
тельствующего Сената и Вечного 
Календаря. – СПб., 1903. – № 15. – 
С. 4. 

Криминалистика представляет собой учение о тех принципах, 
которыми должен руководствоваться судебный следователь при 
расследовании преступных деяний (с. 4). 

Локар Э. Руководство по полицей-
ской технике. – 1934. 

Так создался под названием полицейской техники или 
криминалистики способ применения доказательств в уголовном 
процессе, который заключается в систематичном анализе следов, 
оставленных преступником (с. 7). 

Локар Э. Руководство по кримина-
листике: Пер. С. В. Познышева, 

Таким образом, сложилась новая дисциплина с неясно 
определенными границами, которая получала последовательно 
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Н.В. Терзиева / Под ред. С.П. Мит-
ричева. – М.: Изд-во НКЮ СССР, 
1941. – 544 с.  

названия криминалистики, уголовной антропологии у посиланні: 
Локар в данном месте ошибается. Уголовная антропология, 
независимо от сложности даже ее основной предпосылки о 
врожденном преступнике, не имеет по своему содержанию ничего 
общего с криминалистикой. – прим. ред.), научной полиции и 
полицейской техники. Конечно. Слова значат мало, но надо дать им 
точное определение и знать, что ими хотят обозначить. 
Криминология есть наука о преступлении и преступнике. 
Криминальная антропология есть, собственно, естественная история 
преступника. Научная полиция есть учение о применении 
биологических и физических наук к действиям полиции 
безопасности. Такие определения трудно смешать. Кроме того, 
чувствуется, что и те и другие заимствуют – и много – у 
пенитенциарной науки, у уголовного права, психиатрии, судебной 
медицины и токсикологии. … не надо забывать. Что знание 
перечисленных выше наук полезно для уголовного расследования. 
Но за их пределами остается особая область знаний, которую я 
предложил назвать полицейской техникой. Я говорю «техника» и на 
этом слове настаиваю. Действительно, такая отрасль знания есть, 
собственно говоря, искусство, а не наука сноска: И здесь Локар не 
прав. Криминалистика не искусство, а наука – прим. ред.)., так как 
ее содержание образуют методы …, а не законы … Итак, мы будем 
называть полицейской техникой совокупность методов, заим-
ствованных из биологии, физики, химии и в очень незначительном 
количестве из математики (теоремы криптографии) и дающих 
возможность установить доказывающее преступление вещест-
венные улики. Бросается в глаза, что такое определение захватывает 
и судебную медицину, и судебную химию, и психологию 
свидетельских показаний. Поэтому лишь путем выделения, 
очевидно искусственного и неправильного, этих уже прочно 
сложившихся искусств может быть установлена область поли-
цейской техники. Криминалистика поглощает ее и присоединяет к 
ней изучение техники преступлений (сноска: не говоря уже о 
неудачности термина «научная полиция» или «полицейская 
техника», содержание криминалистики значительно шире, чем 
указывает Локар – прим. ред.) (с. 9). 

Лубин А.Ф. Предисловие // Кри-
миналистика. Расследование прес-
туплений в сфере экономики: 
Учебник / Под ред. В.Д. Грабов-
ского, А.Ф. Лубина. – Ниж. Нов-
город: Нижегород. ВШ. МВД 
России, 1995. – С. 5-6. 

При подготовке книги авторский коллектив, во-первых, был со-
лидарен с теми учеными, которые полагают, что криминалистика – 
это наука, изучающая четыре типа закономерностей: а) функ-
ционирования преступной деятельности (закономерности механизма 
преступления); б) следообразования (локализация, вид отображения, 
носители информации и ее относимость); в) установления следов 
(поиск, обнаружение, фиксация и изъятие); г) использования 
«следовой информации» для формирования системы доказательств 
по уголовному делу (с. 5). 

Лукашевич В.Г. Отзыв официаль-
ного оппонента на докторскую дис-
сертацию та автореферат А.А. Ки-
риченко «Основы судебной микро-
логии» // Кириченко А.А. Основы 
судебной микрообъектологии: Моно-
графия. – Харьков: Основа, 1998. – 
С. 1012-1018. 

2.2. Некоторые дефиниции имеют слишком общий (типовой) 
характер, например, «криминалистическая микрология». Если в нем 
заменить слово «микрообъекты», то это определение подойдет к 
любому разделу криминалистики и в целом криминалистики 
(с. 1017-1018). В других определениях сущности понятий 
содержатся не совсем удачные словосочетания, например, «пра-
вильное разрешение» в дефиниции криминалистической микро-
логии, либо оценки и использования запаховой информации при 
помощи обоняния собаки – в дефиниции криминалистической 
одорологии. (с. 1018).  

Лукашов В.А. Предмет теории 
оперативно-розыскной деятельности 
// Оперативно-розыскная дятел-
ность: Учебник / Под ред. 
К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, 
А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 
2002. – С. 95-107. 

В обобщенном виде предмет теории ОРД составляют следующие 
элементы: а) сама теории ОРД, отражающая главные сущностные 
стороны ОРД, ее закономерности и обладающая совокупностью 
логических форм, внутренних связей, связей с научной и 
социальной средой, научным инструментарием; б) кримино-
логические аспекты преступности, криминогенные и антикрими-
ногенные условия внешней среды, непосредственным образом 
влияющие на содержание и характер оперативно-розыскных мер 
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при определении организационных форм и тактических приемов их 
осуществления; в) правовые основы ОРД; г) правовые, органи-
зационно-управленческие, оперативно-тактические, морально-эти-
ческие и оперативно-психологичес-кие отношения в сфере ОРД; 
д) перспективные меры совершенствования правового регулиро-
вания организации и тактики осуществления оперативно-розыскных 
мер борьбы с преступностью (с. 106).  

А.Л. Что такое криминалистика? // 
Журнал министерства юстиции. – 
СПб.: Сенатск. Тип., 1900. – № 9. – 
С. 114-124. 

Читатели наши, вероятно, еще помнят, сколько шума в свое 
время наделала вышедшая несколько лет тому книга профессора 
Ганса Гросса «Руководство для судебных следователей, чинов 
полиции и жандармов». … В течение короткого, сравнительно, 
времени сочинение это выдержало три издания и было переведено 
на несколько языков, в том числе и на русский. … В то время как 
первые два издания носили заглавие (на німецьк. – Ю.Л.), третье 
издание озаглавлено (на німецьк. – Ю.Л.). (с. 114) Таким образом, 
Гросс представляет нам содержание своей книги, как предмет 
особой новой, самостоятельной науки «криминалистики»… (с. 114-
115). В чем же заключается предмет и задачи криминалистики? 
Гросс определяет криминалистику как учение о реальной стороне 
явлений, составляющих предмет науки уголовного права. Сюда 
Гросс относит: а) изучение вещественных доказательств в 
уголовном деле; б) изучение отдельных поступков или явлений, 
составляющих элементы уголовного дела; и в) изучение характера, 
психологических особенностей, привычек и способов деятельности 
участвующих в деле лиц, а именно: судьи (как личности субъекта в 
уголовном деле), свидетелей, экспертов и, главным образом, 
конечно, преступников (как личностей объектов) (с. 115). Книга 
Гросса имеет значение не для одних лишь судебных следователей и 
полицейских чинов, – не менее важное значение она представляет 
для защиты, которая в сообщенных ею сведениях может найти 
богатые средства для обнаружения, а иногда и исправления, 
недостатков предварительного следствия и предотвратить судебную 
ошибку (с. 121). Штосс Карл отказывается признавать крими-
налистику (наводиться позиція цього автора – Ю.Л.) (с. 122). 
Криминалистика заимствует многое из других дисциплин, но это не 
отнимет у нее права на самостоятельное существование, так как весь 
заимствованный материал она перерабатывает исключительно для 
собственных целей (с. 123). И если бы появилось опасение за 
чрезмерное обременение студентов лекциями, то можно было бы 
сделать криминалистику предметом необязательным и преподавать 
его так же как преподается теперь другая важная науки – судебная 
медицина (с. 124).  

Люблинский П.Ю. Предисловие 
редактора перевода // Гельвиг А. 
Современная криминалистика. Мето-
ды расследования преступлений. 
Пер. с нем. Е. Л-ской / Под ред. 
П.Ю. Люблинского. – М.: Изд-во 
«Право и жизнь», 1925. – С. 3-6. 

В ряду вспомогательных наук, обслуживающих потребности 
уголовного правосудия, научной технике исследования доказа-
тельств или, как ее обычно называют в Германии и у нас, 
криминалистике принадлежит в настоящее время значительное 
место. Всего около четверти века тому назад австрийскому ученому 
практику Гансу Гроссу, не без основания именуемому «отцом 
криминалистики», пришла мысль о необходимости связать воедино 
в виде целостной системы разрозненные и часто случайные знания 
из области отдельных наук в целях разработки учения, о 
технических приемах исследования имеющихся в деле улик. Ганс 
Гросс сосредоточил свое внимание на изучении вещественных 
доказательств, имевших до того сравнительно малое значение и 
обычно признававшихся сравнительно второстепенными. Он 
показал, что при помощи научно-технических способов можно 
заставить заговорить, и при этом, очень красноречиво и 
убедительно, этих немых свидетелей Вместо шаткого и 
субъективного доверия к свидетельским показаниям, на которое 
преимущественно приходилось опираться в уголовных делам, 
будущая юстиция будет иметь в своем распоряжении надежные 
объективные доказательства, опирающиеся на сумму точных 
научных знаний. Первый период успехов криминалистики поэтому 
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сопровождался развитием значительного скептицизма по адресу 
личных доказательств, т. е. опирающихся на высказывания 
отдельных лиц (свидетельские показания, показания обвиняемого). 
Вскоре затем немецкий психолог Вильям Штерн опубликовал 
первые свои опыты исследования достоверности свидетельских 
показаний (1903 г.), которые не только подтвердили положения 
Гросса, но, казалось, окончательно подорвали всякое доверие к 
личным доказательствам. Штерн показал, что даже искреннее и 
правдивое показание никогда не может быть подлинной 
фотографией события; свидетели не только многое забывают, но 
еще больше они искажают и дорисовывают своим воображениям. 
Элемент достоверности свидетельских показаний весьма не велик. 
Однако, после периода разочарований относительно свидетельских 
показаний в литературе и практике наступил некоторый перелом. 
При помощи ряда экспериментально-психо-логических методов 
удалось установить, что возможные ошибки в показаниях 
поддаются такому же (с. 3) научному изучению, как и другие 
явления и, что значение этого доказательства может быть 
восстановлено, если к нему суд не будет относиться ни со слепою 
верою, ни со слепым недоверием, а сможет практически и научно 
оценивать его достоверность, основываясь на знания психологии и 
жизненный опыт. Другими словами, и в область личных 
доказательств надлежит ввести те же научные методы исследования, 
заимствуя их, однако, не столько из области естественных наук, 
сколько из наук о человеке (антропологи, физиологии, психологии, 
рефлексологии и пр.). после этого и научное исследование личных 
показаний было включено в область криминалистики, как одна из 
составных ее частей, и в настоящее время вещественные и личные 
доказательства не противопоставляются друг другу, а, напротив 
того, являются тесно связанными друг с другом единством научного 
подхода к их оценке и постоянно подкрепляющих друг друга в 
практике (с. 4). Книжка Гельвига … вышла в свет в самом конце 
1914 г. (с. 6). 

Макалинский П.В. Практическое 
руководство для судебных следо-
вателей, состоящих при окружных 
судах. – СПб.: Тип. Р.Ф. Мюллер, 
1871.  

Полиция, при производстве дознания, собирает не доказа-
тельства, а только сведения о них, в следствие этого, ей нет 
необходимости действовать явно, открыто, напротив того, гласность 
ее действий может ей повредить, заставив людей трусливых 
придержать свои языки из боязни попасть в прикосновенные к делу 
или свидетели (с. 31). 

Макаренко Є.І. Вступ у кримі-
налістику: Навч. посібник. – Дніпро-
петровськ: АМС України. 2000. – 
194 с.  

Криміналістика – наука про закономірності механізму злочину, 
виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, 
закономірності збирання, дослідження, оцінювання і використання 
доказів и розроблених на ґрунті цих закономірностей спеціальних 
засобів і методів судового дослідження і запобігання злочинам (за 
інтерпретацією Р.С. Бєлкіна) (с. 19) 

Макаренко Н.П. Техника расследо-
вания преступлений: Практическое 
руководство для судебных работ-
ников. – Харьков: Юрид. изд-во 
НКЮ УССР, 1925. – 156 с.  

По определению Ганса Гросса криминалистика или уголовная 
техника есть наука о реальностях уголовного права. В то время как 
материальное право имеет своим предметом изучение преступного 
деяния и наказания, а формальное уголовное право (процесс) 
заключает в себе правила применения материального права, 
уголовная техника является наукой о раскрытии преступлений. Как 
учение о реальностях уголовного права, уголовная техника на 
первый план относит к этим реальностям самого человека 
(преступника, свидетеля, эксперта, судью), затем мир предметов 
неодушевленных и раскрывает перед нами сущность деяний, их 
начало, их составные части, их дальнейшее течение и цели (с. 7).  

Маннс Г.Ю. Криминалистика как 
прикладная дисциплина и предмет 
преподавания // Труды профессоров 
и преподавателей Иркутского уни-
верситета. – Иркутск: ИГУ, 1921. – 
Вып. 2. – С. 145-149. 
 

Предметом криминалистики являются, во-первых, способы 
совершения преступлений, профессиональные особенности и быт 
преступников (их жаргон, их суеверия и т.д.) и во-вторых, приемы 
расследования преступлений, включая идентификацию преступ-
ников (с. 147-148).  
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Маннс Г.Ю. Криминалистика, ее 
значение и место в системе юри-
дического образования // Советское 
право. – М., Л.: Госюридиздат, 1927. – 
№ 6 (24). – С. 68-81. 

Даже само название новой дисциплины нельзя еще считать 
вполне установившимся: в немецкой литературе ее называют 
«криминалистикой», итальянской и французской – «научной» или 
«технической полицией», в русской – «криминалистикой», «научной 
техникой расследования преступлений», «уголовной техникой». 
Наименее удачными из всех перечисленных названий следует 
признать название «научная полиция», введенное в научный язык 
Ничефоро, и термин «техническая полиция, которому отдает 
предпочтение Рейс (с. 70). Наиболее удачным из вышепере-
численных определений следует признать предложенное еще 
Гансом Гроссом название «криминалистика», вполне соответст-
вующее предмету изучения науки (с. 71). Предметом изучения 
криминалистики являются: во-первых, способы совершения 
преступлений, профессиональные особенности и быт преступников, 
их жаргон, их суеверия, короче – все то, что Гросс относит к 
«учению о формах проявления преступности» и, во-вторых, приемы 
расследования преступлений (уголовная тактика и уголовная 
техника) (с. 71). 

Матусовский Г.А. Криминалистика в 
системе научных знаний: Моно-
графия. – Харьков: Высш. шк., 1976. – 
112 с.  

Не являясь наукой об обществе, криминалистика изучает 
объекты, закономерный процесс возникновения которых детерми-
нирован таким социальным явлением, как преступность. Она не 
ставит перед собой задачу исследования преступности как 
социального явления, а изучает ее как явление уголовно-правовое, 
разрабатывая меры борьбы с преступлениями в своем специ-
фическом аспекте, определяемом предметом криминалистической 
науки. В этой связи можно утверждать, что криминалистика 
является наукой о явлениях общественно детерминированных 
(с. 26).  

Матусовский Г.А. Криминалистика в 
системе юридических наук и ее 
межнаучные связи: Автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук. – М., 1980. – 22 с.  

Криминалистика осваивает специфические закономерности 
возникновения следов (процесса следообразования), закономер-
ности эффективной деятельности по применению методов, приемов 
и средств обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов 
преступления как судебных доказательств, осуществляемых в целях 
выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступ-
лений, судебного рассмотрения уголовных дел, закономерности 
развития криминалистики как науки и учебной дисциплины (с. 17). 

Медведев Н.Н. О предмете советской 
криминалистики и ее месте в системе 
научного знания // Проблемы борьбы 
с преступностью. – Иркутск, Омск: 
ИГУ, ОВШМ МВД СССР, 1970. – 
Вып. 1. – С. 171-189.  

Предмет криминалистики составляют не правовые отношения и 
не объекты материального мира, а судебные доказательства, 
каковыми могут быть «любые фактические данные» (ст. 69 УПК 
РСФСР) (с. 178). Таким образом, предмет криминалистики 
специфичен и носит абстрактный характер, хотя основой своей 
имеет различные объекты реальной действительности (с. 179). 
Можно предвидеть возражения относительно того, что предмет 
криминалистики составляют судебные доказательства (с. 179). В 
этом определении (визначення Р.С. Бєлкіна за підручником 1968 р.– 
Ю.Л.) правильно выражена суть предмета криминалистики, 
заключающаяся в судебных доказательствах – их формировании, 
собирании и использовании в расследовании и предупреждении 
преступлений. Однако включение средств и методов в определение 
предмета науки представляется необоснованным, ибо, как 
отмечалось, они не оставляют предмет исследования (с. 180). В 
частности, «обнаружение» целесообразно заменить более широким 
«собирание» доказательств (щодо терміну, який застосований 
О.Р. Ратиновим при визначенні криміналістики – Ю.Л.) (с. 180). 
Диалектическое, богатое по содержанию понимание этих взаимо-
связанных сторон процесса доказывания дает основание определить 
криминалистику как науку о собирании и использовании судебных 
доказательств в целях расследования и предупреждения 
преступлений (с. 183). Немецкий криминалист Штельцер включает в 
предмет криминалистики психологическую сторону расследования 
преступлений, то есть судебную психологию. Чехословацкие крими-
налисты В. Сольнарж и Ян. Пьещак пишут, что криминалистика в 
широком смысле включает в свой предмет судебную медицину, 
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судебную психиатрию, судебную химию и т.д., а Богуслов Немец 
относит к криминалистической тактике криминологию как науки о 
преступнике (с. 185). По нашему мнению, оперативно-розыскная 
деятельность есть, безусловно, часть науки криминалистики, ибо и 
та и другая объединяются единым предметом этой науки (с. 188). 

Миньковский Г.М., Ратинов А.Р.          
О предмете криминалистики и ее 
соотношение с другими отраслями 
научного знания // Вопросы борьбы с 
преступностью. – М.: Юрид. лит., 
1979. – Вып. 30. – С. 130-150. 

Остановимся, прежде всего, на определении науки крими-
налистики и ее предмета. Как известно, предмет науки – это всегда 
определенный комплекс закономерностей (природных или 
социальных) той или иной сферы объективной действительности. 
Задача же науки изучить эти закономерности и находить пути их 
использования для достижения целей практической деятельности. 
Поэтому прав Р.С. Белкин, включив в характеристику кримина-
листики и ее предмета указания на то, что она, как и другие науки, 
познает определенные закономерности образования и сохранения 
следов, собирания и исследования доказательств (в данном случае 
связанные со способами преступных действий). На этой основе 
разрабатываются средства, приемы, методы предупреждения и 
раскрытия преступлений (с. 138). По мнению Э. Штельцера, 
предметом криминалистики являются процессы, закономерности, 
явления и методы, познание которых необходимо для установления 
и исследования, релевантных в правовом, в том числе уголовно-
правовом, отношении фактов, обстоятельств, событий, с целью 
раскрытия – в соответствии с правилами доказывания и предупреж-
дения преступлений (с. 140). 

Митричев С.П. К вопросу о совет-
ской криминалистике // Соц. закон-
ность. – М.: Прокуратура СССР, 
1938. – № 1. – С. 62-66.  

Многие решили, что криминалистика занимается вопросами 
чисто техническими, и поэтому большие вопросы теоретического 
порядка, которые обсуждаются в области права, ее не касаются. Это 
совершенно неправильное представление. Криминалистика нераз-
рывно связана с правовыми науками и все, что касается последних, 
касается и криминалистики (с. 62). ... в нашей юридической 
литературе наименее разработанным участком является крими-
налистика, содержание которой является важнейшая стадия борьбы 
с преступностью – расследование преступлений (с. 63). В нашей 
юридической литературе наименее разработанным участком 
остается криминалистика, несмотря на то, что важнейшая стадия 
борьбы с преступностью – расследование преступлений – составляет 
содержание криминалистики (с. 64). В этих условиях кримина-
листика как целая научная система приемов и способов раскрытия 
преступлений.. сыграет исключительную роль (с. 66). 

Митричев С.П. Предмет советской 
науки криминалистики и ее место в 
системе юридических наук // Соц. 
законность. – М.: Гос. изд-во юрид. 
лит., 1952. – № 3. – С. 15-26. 

Советская криминалистика как отрасль судебного права является 
наукой о технических средствах, тактических приемах и методах 
выполнения действий, предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом и направленных на раскрытие и расследование 
преступлений, обнаружение и изобличение виновных (с. 19). 
Советская криминалистика как отрасль судебного права, является 
наукой о технических средства, тактических приемах и методах, 
применяемых для выполнения предусмотренных уголовно-
процессуальным законом действий по обнаружению, собиранию, 
фиксации и исследованию доказательств в целях раскрытия, 
расследования преступлений (с. 25-26).  

Митричев С.П. Основные теорети-
ческие вопросы советской кримина-
листики: Автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. – М., 1954. – 32 с.  

Советская криминалистика как специальная юридическая 
дисциплина является наукой о технических средствах, тактических 
приемах и методах, применяемых для выполнения предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом действий судебных и 
следственных органов по обнаружению и собиранию, фиксации и 
исследованию доказательств в целях расследования преступлений, 
направленных против Советского государства и установленного им 
правопорядка (с. 8). 

Митричев С.П. Предмет и задачи 
советской криминалистики // Пре-
дмет, метод и система советской 
криминалистики: Учеб. пособие. – 
М.: ВЮЗИ, 1956. – С. 3-24. 

Советская криминалистика является наукой о раскрытии 
преступлений (с. 3). Советская криминалистика как специальная 
юридическая дисциплина является наукой о технических средствах, 
тактических приемах и методах, применяемых для выполнения 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий 
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судебных и следственных органов по обнаружению и собиранию, 
фиксации и исследованию доказательств в целях расследования 
преступлений, направленных против Советского государства и 
установленного им правопорядка (с. 24). 

Митричев С.П. Введение в курс 
советской криминалистики // Со-
ветская криминалистика: Учеб. 
пособие. В 2 ч. / Под ред. С.П. Мит-
ричева, Н.В. Терзиева. – М.: ВЮЗИ, 
1958. – Ч. 1. – С. 3-22. 

Советская криминалистика является наукой о раскрытии и 
расследовании преступлений. Ее задача заключается в том, чтобы 
путем изучения и обобщения следственной, судебной и экспертной 
практики и активного использования данных, естественных и 
технических наук разрабатывать наиболее совершенные приемы и 
методы раскрытия и расследования преступлений (с. 3). 

Митричев С.П. Предмет науки 
советской криминалистики // Кри-
миналистика: Учебник / Под ред. 
С.А. Голунского. – М.: Госюриздат, 
1959. – С. 5-7. 

Советская криминалистика является наукой о расследовании 
преступлений в целях их раскрытия и предупреждения (с. 5).  

Митричев С.П. Введение в курс 
советской криминалистики. Гл. I // 
Советская криминалистика: Учеб. 
пособие. В 2 ч. / Под ред. С.П. Ми-
тричева, Н.В. Терзиева. – М.: ВЮЗИ, 
1962. – Ч. 1. – С. 3-27. 

Таким образом, можно дать следующее развернутое определение 
криминалистики: советская криминалистика является наукой о 
технических средствах, тактических приемах и методах, приме-
няемых для выполнения предусмотренных уголовно-процес-
суальным законом действий по обнаружению, собиранию, фиксации 
и исследованию доказательств, в целях расследования и 
предупреждения преступлений (с. 6). 

Митричев С.П. Введение в курс 
советской криминалистики // Крими-
налистика: Учебник / Под ред. 
С.П. Митричева, Н.П. Шаламова. – 
М.: Юрид. лит., 1963. – С. 3-24. 

Таким образом, советская криминалистика является наукой о 
технических средствах, тактических приемах и методах, приме-
няемых для выполнения предусмотренных уголовно-процес-
суальным законом действий по обнаружению, собиранию, фиксации 
и исследованию доказательств в целях расследования и 
предупреждения преступлений (с. 7). 

Митричев С.П. Предмет советской 
криминалистики // Теоретические 
основы советской криминалистики 
(Введение в науку): Учеб. пособие. – 
М.: ВЮЗИ, 1965. – С. 15-25. 

Таким образом, советская криминалистика является специальной 
юридической дисциплиной о технических средствах, тактических 
приемах и методах, применяемых для выполнения предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом следственных действий по 
обнаружению, собиранию, фиксации и исследованию доказательств 
в целях раскрытия и предупреждения преступлений (с. 21). 

Митричев С.П. Введение в курс 
советской криминалистики // Кри-
миналистика: Учебник / Под ред. 
С.П. Митричева, Н.П. Шаламова. – 
М.: Юрид. лит., 1966. – С. 3-27. 

Советская криминалистика – это наука о технических средствах, 
тактических приемах и методах, применяемых для выполнения 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий по 
обнаружению, собиранию, фиксации и исследованию доказательств 
в целях расследования и предупреждения преступлений (с. 4). 

Митричев С.П. Предмет, задачи, 
система и метод советской крими-
налистики // Криминалистика: Учеб-
ник / Под ред. С.П. Митричева, 
Н.А. Селиванова, Н.П. Шаламова. – 
М.: Юрид. лит., 1973. – С3-22. 

Советская криминалистика – это наука о технических средствах, 
тактических приемах и методах, применяемых для выполнения 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий по 
обнаружению, собиранию, фиксации и исследованию доказательств 
в целях расследования и предупреждения преступлений (с. 5). 

Михеенко М.М. Отзыв официаль-
ного оппонента на докторскую дис-
сертацию и автореферат А.А. Кири-
ченко «Основы судебной ми-
крологии» // Кириченко А.А. Основы 
судебной микрообъектологии: Моно-
графия. – Харьков: Основа, 1998. – 
С. 1003-1007. 

Общетеоретическим и практическим аспектам использования 
микрообъектов посвящены работы многих криминалистов, в том 
числе и на уровне кандидатских и докторских диссертаций, однако 
эти исследования создают лишь фундаментальную базу для нового 
междисциплинарного направления по изучению микрообъектов – 
судебной микрологии, которая развилась в рамках нескольких наук, 
обслуживающих судебную деятельность (криминалистики, уго-
ловного процесса, судебной медицины и др.), но вышла за их 
границы и требует научного обоснования и комплексного 
исследования (с. 1003). … Диссертант разработал … предмет и 
систему судебной микрологии именно как междисциплинарного 
направления исследований, результаты которого используются не 
только при разрешении уголовных дел, но и в гражданском 
судопроизводстве и административном процессе, и который тесно 
связан не только с криминалистикой, но и с науками уголовного, 
гражданского и административного процесса, судебной медицины и 
др., обслуживающими судебную деятельность (с. 1005). 
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Натансон В.М. Основы техники рас-
следования преступлений в конс-
пективном изложении. – Вып. 1. – 
Харьков: Тип. ВУСПС им. П. Ива-
нова, 1925. – 59 с.  

Техника же расследования преступлений имеет своей целью 
изучение способов раскрытия преступлений и является подсобной, 
прикладной отраслью человеческого знания (с. 6). Вот почему центр 
тяжести в собирании и закреплении до суда доказательств 
виновности фактически переносится на работу розыскных органов и 
предварительного следствия, и эта работа должна создавать 
краеугольный камень обвинения. Как проводить эту работу для 
получения практических результатов, по существу, и есть предмет 
«Техники расследования преступлений» (с. 7). 

Ничефоро А. // Маннс Г.Ю. Крими-
налистика, ее значение и место в 
системе юридического образования // 
Советское право. – М.; Л.: Гос-
юридиздат, 1927. – № 6 (24). – С. 69. 

Задачу научной полиции составляет применение научного 
знания в деле установления личности преступника, а также 
выяснение участия его в совершении преступления и орудий, при 
помощи которых оно выполнено. (с. 69) (Г. Манс цитує фран-
цузькою роботу А. Нічефоро «Научная полиция и научно-судебное 
расследование»1907 р. виданная – Ю.Л.). 

Образцов В.А. О совершенствовании 
некоторых криминалистических оп-
ределений в свете интеграции и 
дифференциации знаний в крими-
налистике // Актуальные проблемы 
советской криминалистики. – М.: 
Всесоюзн. ин-т предупр. преступл., 
1987. – С. 16-28. 

Советская криминалистика изучает закономерные особенности 
преступлений и некоторых других связанных с ними явлений, а 
также закономерные особенности возникающей в результате их 
отражения информации и на основе их познания разрабатывает 
средства, приемы и методы собирания и использования указанной 
информации в процессе выявления, раскрытия, пресечения и 
предупреждения преступлений (с. 24).  

Образцов В.А. Понятие, объект, 
предмет криминалистики // Кри-
миналистика: Учебник / Под ред. 
В.А. Образцова. – М.: Юрист, 1995. – 
С. 5-7. 

Все сказанное дает основание для определения криминалистики 
как науки о средствах и механизме (технологии) поисково-
познавательной деятельности в уголовном процессе (с. 7). 

Образцов В.А. Основы криминалис-
тики: Учеб. пособие. – М.: Юрист, 
1996. – 160 с.  

Поэтому и называется криминалистика наукой о технологии 
(механизме) и средствах ППД в уголовном судопроизводстве. 
(Можно дать и другое более лаконичное определение 
криминалистики, называя ее наукой о практическом следоведении в 
уголовном процессе) (с. 11). 

Образцов В.А. Криминалистика как 
наука // Криминалистика: Курс 
лекций. – М.: АРПО РФ, 1996. –       
С. 5-24. 

Криминалистика – это наука о технологии и средствах прак-
тического следоведения (поисково-познавательной деятельности) в 
уголовном судопроизводстве (с. 5). Понятие субъекта указанной 
деятельности (пошукової і пізнавальної – Ю.Л.) можно рассмат-
ривать в узком и в широком смысле слова (с. 13). В узком смысле – 
это представитель органов. ведущих борьбу с преступностью, 
человек, профессионально занимающийся этим в силу служебного 
положения – следователь, оперативный работник органа дознания, 
руководитель следственного или оперативно-розыскного подраз-
деления, прокурор, надзирающий за оперативно-розыскной 
деятельностью, дознанием, следствием, соблюдением законности 
ИТУ, и в некотором смысле судья (с. 13-14). К этой же категории 
лиц близко примыкает судебный эксперт … (с. 14). Таким образом, 
предметом криминалистики охватываются две группы законо-
мерностей: 1. Закономерности организации и осуществления 
практического следоведения (познающе-преобразующей системы). 
2. Закономерности, лежащие в основе подготовки совершения 
преступлений, противодействия правоохранительным органам и 
отражение этой деятельности (познаваемой системы) (с. 16-17).  

Образцов В.А. Криминалистика как 
учебная дисциплина // Криминалис-
тика: Курс лекций. – М.: АРПО РФ, 
1996. – С. 24-28. 

В основу данного проекта положена идея рассмотрения 
криминалистики как науки о технологии и средствах практического 
следоведения (поисково-познавательной деятельности) работников 
правоохранительных органов и экспертных учреждений (с. 26).  

Образцов В.А. Криминалистика как 
наука // Криминалистика: Учебник / 
Под ред. В.А. Образцова. – М.: 
Юрист, 1997. – С. 5-24. 

Криминалистика – это наука о технологии и средствах прак-
тического следоведения (поисково-познавательной деятельности) в 
уголовном судопроизводстве (с. 5). Объектом криминалистического 
изучения и обеспечения является поисково-познавательная деятель-
ность (практическое следоведение) в уголовном судопроиз-водстве, 
осуществляемая уполномоченным лицом (с. 10). 
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Образцов В.А. Криминалистика как 
наука и учебная дисциплина // 
Криминалистика: Учебник / Под ред. 
В.А. Образцова. – М.: Юрист, 2001. – 
С. 21-45. 

Криминалистика – это наука о технологии и средствах 
практического следоведения (поисково-познавательной деятель-
ности) в уголовном судопроизводстве (с. 21). Объектом криминалис-
тического изучения и обеспечения является поисково-познаватель-
ная деятельность (практическое следоведение) должностных лиц, 
органов, профессионально ведущий борьбу с преступностью 
уголовно-правовыми средствами, а также специалистов экспертно-
криминалистических подразделений и судебных работников, 
осуществляющих правосудие по уголовным делам (с. 26). 

Образцов В.А. Криминалистика как 
наука и учебная дисциплина // 
Криминалистика: Учебник / Под ред. 
В.А. Образцова. – М.: Юрист, 2002. – 
С. 21-45. 

Криминалистика – это наука о технологии и средствах 
практического следоведения (поисково-познавательной деятель-
ности) в уголовном судопроизводстве (с. 21). Объектом кримина-
листического изучения и обеспечения является поисково-познава-
тельная деятельность (практическое следоведение) должностных 
лиц, органов, профессионально ведущий борьбу с преступностью 
уголовно-правовыми средствами, а также специалистов экспертно-
криминалистических подразделений и судебных работников, 
осуществляющих правосудие по уголовным делам (с. 26). 

Очерки. История русского права. 
История уголовного права и судо-
производства: По лекциям М. Дьяко-
нова. – Юрьев, 1905. – 139 с.  

Начиная, с 15-го века в России происходило зарождение и 
становление сыскного производства, где под сыском в специальном 
смысле разумелись дела, возбуждение которых было обязанностью 
органов суда, помимо частных жалоб и исков. 

Павлов С.В. Функції та завдання 
криміналістики (теоретико-приклад-
ний аспект): Автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – К.: НАВС України, 
2003. – 17 с.  

Автор запропонував наступний перелік функцій криміналістики 
сучасного періоду розвитку: констатуюча, інтерпретаційна, еврис-
тична, прогностична, практико-прикладна, комунікативна, навчаль-
на, виховна, критична... Практико-прикладна – забезпечення 
практики попередження, розкриття, розслідування злочинів та 
інших видів юридичної практики (с. 9). В роботі визначається зміст 
таких напрямків юридичної практики як: право утворення, 
правозастосування і правоохоронна. Усі вони тим чи іншим чином 
знаходяться в сфері наукових інтересів криміналістики та 
користуються її здобутками (с. 11). Так, сприяння криміналістики 
адміністративному та цивільному процесу, адвокатській практиці, 
звертання фахівців цих галузей до розробок та пропозицій 
криміналістів є помітним свідчення її правової суті. Таке розуміння 
правового характеру криміналістики значно ширше ніж запропо-
новане в навчальній літературі. Її вплив на інші галузі правознавства 
свідчить про інтеграцію криміналістики до юридичної науки. Значно 
зростає використання досягнень криміналістики неправовими 
науковими галузями. Це є проявом входження криміналістики також 
і в процеси загальнонаукової інтеграції. Все частіше виникає 
необхідність в огляді, скажімо, місць екологічних катастроф, 
техногенних аварій и т. д., що не завжди супроводжується 
порушенням кримінальних справ (с. 12-13). Українські військові все 
частіше залучаються до різноманітних міжнародних миротворчих 
операцій. На жаль, цілком можливо, що виникнуть ситуації, коли 
необхідно встановити особу загиблого або розшукувати його на 
територіях, які не підконтрольні уряду та т. п. Таким чином, 
вивчивши напрями науково-дослідної діяльності, сфери практики, 
які сьогодні обслуговує криміналістика, маємо можливість точніше 
визначити коло конкретних завдань щодо реалізації кожної з 
функцій криміналістики. Так, наприклад, головним завданням щодо 
реалізації констатуючої функції, на думку здобувача, можна назвати 
глибоке вивчення різноманітних проявів буття, які відносяться до 
предмета та об’єкта криміналістики та будь-яким чином мають 
значення або впливають на криміналістичні дослідження. Завдання 
другого рівня полягають у вивчення конкретних сфер навколишньої 
дійсності, які входять до інтересів криміналістики, а саме: 
а) завдання вивчення наукового знання в цілому: насамперед, 
вивчення досягнень та сучасного стану науково-дослідної діяльності 
в юридичних науках, до яких належить криміналістика. Особливо це 
стосується науки кримінального процесу та кримінального права; 
узагальнення даних про стан фундаментальних наукознавчих 
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досліджень з метою подальшого вдосконалення власних галузевих 
розробок загальнотеоретичного плану; аналіз досягнень у 
природничих та технічних науках з метою з’ясування можливостей 
подальшого їх запозичення та пристосування для цілей 
криміналістики; б) завдання вивчення практики у широкому її 
розумінні: вивчення правоохоронної, правознавчої практики взагалі, 
а особливо слідчої та експертної практики; дослідження практики 
протиправної діяльності; вивчення практики правомірної поведінки 
громадян; аналіз нормативних, технологічних, психологічних та 
інших особливостей конкретних сфер суспільної діяльності для 
виявлення «криміногенних зон» з метою розробки заходів по 
попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів в конкретних 
галузях виробничої, мистецької та інших видів практики; вивчення 
практики науково-дослідної діяльності; в) завдання самопізнання 
(рефлексії) науки криміналістики: вивчення передумов виникнення 
галузі; вивчення розвитку науки на різних етапах її існування. Це 
повинно здійснюватись з урахуванням різноаспектних особливостей 
галузі на різних етапах. Сюди може війти вивчення біографічних 
відомостей про вчених-криміналістів, певної суспільно-політичної 
ситуації, в якій існувала та розвивалась наука і т.п. Безумовно, сюди 
необхідно внести вивчення історії окремих складових системи 
науки, а також розвиток уявлень про ті чи інші конкретні теоретичні 
проблеми; (с. 13) вивчення сучасного стану науки в усіх її, як 
зовнішніх, так і внутрішніх проявах. Що стосується інших функцій 
криміналістики, то головними завданнями щодо їх реалізації можуть 
бути наступні: інтерпретаційної – теоретичне тлумачення за 
допомогою понятійно-категоріального апарата криміналістики, 
сутності достовірно відомих, описаних, сформульованих законо-
мірностей, явищ та процесів; прогностичної – формування 
достовірного прогнозу стану існуючих та появи невідомих об’єктів, 
явищ, процесів, закономірностей, які мають або матимуть відно-
шення до предмету криміналістики; практико-прикладної – 
забезпечення та підтримка «каналів» інформаційного обміну кримі-
налістики з іншими галузями знання та практикою; навчальної – 
впровадження в навчальний процес наукових теоретичних розробок 
та практичних рекомендацій; виховної – забезпечення за допомогою 
криміналістичних методів, засобів та рекомендацій правового 
виховання громадян; кримічної – пошук та встановлення недоліків, 
слабких сторін, недоробок у криміналістиці в усіх її проявах. 
Запропонована вище система конкретизуючих завдань стосується 
криміналістики в цілому (с. 14). 

Пантелеев И.Ф. Теоретические 
проблемы советской криминалис-
тики. – М.: Юрид. лит., 1980. – 124 с.  

Введение в определение криминалистики процессуальной 
категории «расследование»неизбежно затушевывало бы четкие 
границы между предметом уголовного процесса и предметом 
криминалистики (4). Как предупреждать преступления учит 
криминология, как их расследовать – учит наука уголовного 
процесса, раскрывающая правовые формы и средства рассле-
дования. Криминалистика учит не тому, как расследовать 
преступление, а как их раскрывать (с. 14). Криминалистика является 
наукой о раскрытии преступлений (с. 18). 

Пантелеев И.Ф. Предмет, система и 
задачи криминалистики // Основы 
криминалистики: Учеб. пособие / 
Под ред. И.Ф. Пантелеева. – М.: 
ВЮЗИ, 1984. – С. 3-19. 

Советская криминалистика – наука о раскрытии преступлении. 
Раскрыть преступление, значит выявить все характеризующие его 
признаки и установить лицо, совершившее преступление. Раскрытие 
преступлений осуществляется в двух формах: в форме уголовно-
процессуальной и в форме оперативно-розыскной деятельности 
(с. 4).  

Пантелеев И.Ф. Предмет, система и 
задачи криминалистики // Кримина-
листика: Учебник / Под ред. 
И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – 
М.: Юрид. лит., 1984. – С. 3-21. 

Советская криминалистика является наукой о раскрытии 
преступлении. Раскрыть преступление – это значит выявить все 
характеризующие его признаки и установить лицо, совершившее 
преступление. Преступление раскрывается посредством уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности (с. 4) у 
посиланні: Термин «раскрытие преступлений» в данном учебнике 
употребляется в широком смысле. Некоторые авторы придают ему 
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более узкое значение, понимая под раскрытием преступления часть 
процесса расследования до момента появления в деле обвиняемого 
(с. 4).  
Предметом изучения криминалистики являются закономерности, 

характеризующие процесс раскрытия преступлений (с. 6). 
Пантелеев И.Ф. Предмет, система и 
задачи криминалистики // Кримина-
листика: Учебник / Под ред. 
И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – 
М.: Юрид. лит., 1988. – С. 3-25. 

Советская криминалистика является наукой о раскрытии 
преступлении. Раскрыть преступление – значит выявить все 
характеризующие его признаки и установить, кем оно совершено (с. 
5) у посиланні: Термин «раскрытие преступлений» употребляется в 
данном учебнике в широком смысле. Некоторые авторы придают 
ему узкое значение, понимая под раскрытием преступления 
деятельность правоохранительных органов лишь до момента 
возбуждения уголовного дела (с. 5). Предметом изучения крими-
налистики являются закономерности, характеризующие процесс 
раскрытия преступлений (с. 6). 

Пантелеев И.Ф. Предмет, система и 
задачи криминалистики // Крими-
налистика: Учебник / Под ред. 
И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – 
М.: Юрид. лит., 1993. – C. 3-24. 

Раскрыть преступление – значит выявить все характеризующие 
его признаки и установить лицо, совершившее преступление. 
Раскрытие преступлений осуществляется в двух формах: в форме 
уголовно-процессуальной и в форме оперативно-розыскной деятель-
ности (с. 4-5). Криминалистика – наука о раскрытии преступлений 
(с. 5) у посиланні вказано наступне «Термин «раскрытие преступ-
лений» здесь употребляется в широком смысле. Некоторые авторы 
придают ему более узкое значение, понимая под раскрытием 
преступления деятельность правоохранительных органов до мо-
мента возбуждения уголовного дела» (с. 5). 

Пахомов А.В. Криминалистика 
(краткий конспект лекций). – М.: 
МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2000. – 320 с.  

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, а также закономерностях собирания, исследования, 
оценки и использования закономерностей средствах и методах 
судебного исследования и предотвращения преступлений (с. 3). 
Объекты криминалистики – факты, явления и процессы, в которых 
проявляется действие указанных закономерностей: преступная 
деятельность; деятельность по выявлению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений; материальные объекты, выступающие в 
качестве вещественных доказательств; процессы формирования и 
дачи показаний свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми, приемы 
получения этих показаний и т.д. (с. 4). 

Платонов Д.И. Понятие, предмет, 
объекты и задачи криминалистики // 
Криминалистика: Конспект лекцій       
в схемах / Авт. и сост. Д.И. Плато-
нов. – М.: Приор, 1999. – С. 4-5. 

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступ-
ления, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств, расследования и предотвращения 
(с. 4). 

Поль К.Д. Предисловие // Естес-
твенно-научная криминалистика 
(Опыт применения научно-техни-
ческих средств при расследовании 
отдельных видов преступлений): 
Пер. с нем. издания 1981 г. / Под ред. 
В.Я. Колдина. – М.: Юрид. лит., 
1985. – С. 15. 

Естественнонаучная криминалистика (в англосаксонской терми-
нологии – «судебная наука») занимается реконструкцией преступ-
ного деяния на основе исследования вещественных доказательств (у 
посиланні: Термин «вещественные доказательства» понимается 
автором в широком смысле и охватывает всю материальную 
обстановку преступления – прим. отв. ред.). При этом их 
морфологическое строение устанавливается физико-техническими, 
константы вещества – физико-химическими, а его состав – хими-
ческими исследованиями (с. 15).  

Попов В.И. Розыскная деятельность 
при расследовании преступлений: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 
М.: МГУ, 1965. – 36 с.  

Что касается сущности розыскной деятельности, то она пред-
ставляет собой определенную законом форму борьбы с преступ-
ностью, регламентируемую подзаконными актами и заключа-
ющуюся в применении специальных криминалистических приемов 
для предотвращения преступлений, раскрытия совершенных 
преступлений, для установления и задержания преступника и для 
решения вопросов, ответы на которые не удается получить 
следственным путем. Таким образом, имеется ввиду взаимодействие 
в процессуальном расследовании преступлений следственных 
действий и мероприятий розыскной деятельности (с. 9). Теория 
розыска входит в качестве составной части в науку криминалистику 
и разрабатывается криминалистами с позиции советского уголовно-
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процессуального права. Если уголовный процесс предписывает 
условия и порядок предварительного следствия, то на долю 
криминалистики выпадает разработка тактических приемов 
следствия и розыска и научно-технических средств, применяя 
которые следователь и органы дознания отыскивают, собирают, 
анализируют, проверяют, оценивают доказательственный материал, 
задерживают подозреваемого, избирают меры пресечения обвиня-
емому, обеспечивают возмещение материального ущерба и решают 
иные задачи, возникающие в ходе расследования (с. 10). Розыскная 
деятельность входит в предмет криминалистики как важный 
элемент борьбы с преступностью и разрабатывается в аспекте 
взаимодействия со следственными действиями (с. 11). В системе 
науки криминалистики розыскная деятельность должна занимать 
соответствующее место как важный элемент раздела «Тактика 
следственных и розыскных действий» и включаться в определение 
предмета науки (с. 12). Розыскная деятельность всех видов 
осуществляется с помощью розыскных криминалистических прие-
мов (с. 14). В процессе расследования преступлений следователь не 
ограничивается только производством следственных действий, он 
оказывается вынужденным применять и розыскные приемы (с. 16). 

Попов В.И. Советская криминалис-
тика и ее роль в претворении 
ленинского принципа неотврати-
мости наказания за совершенное 
преступление // Некоторые вопросы 
борьбы с преступностью /Сб. науч. 
тр. – Алма-Ата: Изд-во Казахстан, 
1970. – С. 57-64. 

Призванная содействовать делу ликвидации преступности, 
советская криминалистика является наукой, которая на основе 
обобщения передовой практики советских органов по борьбе с 
преступностью и привлечения достижений философских, естест-
венных и технических наук разрабатывает в рамках уголовно-
процессуального закона рекомендации по собиранию и исследо-
ванию доказательств, по установлению личности и розыску преступ-
ников, используемые предварительным следствием, дознанием, 
судом в целях выяснения истины и претворения ленинского 
принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление, 
а также в целях предупреждения преступлений (с. 61). 

Попов В.И. Некоторые вопросы 
развития советской криминалистики 
// Ученые записки казахского гос.  
ун-та. – Алма-Ата, 1970. – Т. 9. – 
С. 232. 

Советская криминалистика может быть определена как наука о 
раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений (с. 232). 

Порубов Н.И., Закатов А.А. Предмет, 
задачи и система курса советской 
криминалистики. Криминалистика в 
системе научного знания // Семи-
нары по криминалистике: Учеб.-
метод. пособие. – Мн.: Вышєйшая 
шк., 1984. – С. 7-13. 

Соответственно этому советская криминалистика определяется 
как наука о закономерностях возникновения, собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений (с. 8). 

  

Порубов Н.И. Предмет, система и 
задачи криминалистики, ее приклад-
ное значение // Андреев И.С., Гра-
мович Г.И., Порубов Н.И. Крими-
налистика: Учеб. пособие / Под ред. 
Н.И. Порубова. – Мн.: Вышєйшая 
шк., 1997. – С. 5-9. 

Криминалистика – это наука о закономерностях образования, 
выявления, исследования и использования фактических данных о 
следах преступной деятельности, служащих основой для разработки 
средств, приемов и методов раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений (с. 6). 

 

Порубов Н.И. Предмет, система и 
задачи криминалистики, ее приклад-
ное значение в раскрытии, расследо-
вании и предотвращении преступ-
лений // Андреев И.С., Грамо-
вич Г.И., Порубов Н.И. Курс 
криминалистики: Учеб. пособие / 
Под ред. Н.И. Порубова. – Мн.: 
Вышєйшая шк., 2000. – С. 5-9. 

Криминалистика – это наука о закономерностях образования, 
выявления, исследования и использования фактических данных о 
следах преступной деятельности, служащих основой для разработки 
средств, приемов и методов раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений (с. 6).  

Постика И.В. Основные проблемы 
криминалистической науки, раскры-
тия и расследования преступлений в 
восточно-европейских странах: Ав-

Как показывает проведенный анализ, точки зрения Г. Катоны 
(ВР), Е. Конечны (ПР), М. Басараба, И. Мирчева, К. Сучиу, 
И. Ангелеску, И.Р. Константина, Л. Комана (СРР), Ж. Алексича 
(СФРЮ) на понятие, предмет и систему криминалистики не 



Етапізація роботи з особистісними і речовими джерелами антикримінальної інформації 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 205 

тореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М.: 
ВЮЗШ МВД СССР, 1991. – 45 с.  

отличается в значительной степени развития от положений 
советской криминалистики 50-70-х годов, исходя из чего они не 
требуют дальнейшего освещения. 
Наряду с этим рассматриваются некоторые дискуссионные 

вопросы общей теории криминалистики, затрагиваемые в работах 
криминалистов восточноевропейских стран (с. 12). 

Потапов С. М., Николаевский Н.А. 
Предисловие // Шнейкерт Г. Вве-
дение в уголовную технику / Пер. с 
нем. под ред. С. М. Потапова, 
Н.А. Николаевского. – М.: Гостех-
издательство, 1926. – С. 5-6. 

Научна разработка способов собирания и систематизации 
материалов, способствующих раскрытию преступлений путем 
идентификации личности преступника, составляет одну из 
важнейших задач уголовной техники (с. 5). 

Потапов С. М. Введение в кримина-
листику: Учеб. пособие. – М.: Изд. 
РИО ВЮА Красной Армии, 1946. – 
124 с.  

Криминалистика представляет систему научных, технических и 
тактических методов раскрытия преступлений, систему, охваты-
вающую вместе с тем методику расследования отдельных видов 
преступлений, так называемую частную методику (с. 5). 
Криминалистика является наукой о судебных доказательствах – 

наукой доказательственного права (с. 7).  
Програма навчальної дисципліни 
«Криміналістика» / С.А. Кириченко, 
Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач / За 
наук. ред. О.А. Кириченка. – К.: РВВ 
КІВС, 2004. – 80 с.  

Розгорнуте визначення поняття криміналістики за першою 
концепцією виглядає наступним чином. Криміналістика є мето-
дичною (неправовою, антиделіктною) юридичної наукою, яка на 
основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них 
інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її оцінки і 
використання, розробляє гласні технічні засоби і загальні прийоми 
їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих проце-
суальних (слідчих, судових, експертних) і гласних позапроце-
суальних дій чи їх комбінацій, а також гласні методики із виявлення, 
припинення, розкриття і досудового розслідування злочинів, 
судового (слідчого) розв’язання кримінальних справ, виконання 
судових (слідчих) рішень, проведенню роботи із особами протягом 
дії строку судимості та інших заходів із попередження злочинів. 
Стисле визначення поняття криміналістики як методичної 
(неправової, антиделіктної) юридичної науки, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими та речовими джерелами 
інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, розробляє 
гласні засоби боротьби зі злочинами на кожній із стадій її 
проведення (с. 68). Саме з огляду на це, має на існування й друга 
концепція визначення поняття і системно-структурної будови 
криміналістики, яка в такому випадку розглядається як методична 
юридична наука, яка на основі пізнання закономірностей роботи з 
особистими і речовими джерелами інформації, що має значення для 
боротьби з будь-якими правопорушеннями (проступками, спорами, 
деліктами), розробляє гласні технічні засоби та загальні прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих процедурних і 
гласних позапроцедурних дій чи їх комбінацій і гласні методичні 
рекомендації з проведення цієї боротьби на всіх її стадіях (с. 69). За 
першою концепцією під ордистикою розуміється є методичною 
(неправовою, антиделіктною) юридичної наукою, яка на основі 
пізнання закономірностей виникнення і встановлення особистих і 
збирання речових джерел, отримання від них інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинами, її оцінки і використання, 
розробляє гласні технічні засоби і загальні прийоми їх застосування, 
тактичні прийоми проведення окремих процесуальних (слідчих, 
судових, експертних) і гласних позапроцесуальних дій чи їх 
комбінацій, а також гласні методики із виявлення, припинення, 
розкриття і досудового розслідування злочинів, судового (слідчого) 
розв’язання кримінальних справ, виконання судових (слідчих) 
рішень, проведенню роботи із особами протягом дії строку 
судимості та інших заходів із попередження злочинів (с. 75). 

Програма по криминалистике. – М.: 
УУЗ НКЮ СССР, 1937. – 44 с.  

Криминалистика – наука о технике и тактике расследования 
преступлений. Уголовная техника – система приемов исследования 
вещественных доказательств и физических, телесных признаков в 
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целях розыска, опознания, идентификации лиц и предметов, 
фигурирующих в следственных делах. Уголовная тактика – система 
приемов предварительного следствия, дающих возможность на 
основании изучения особенностей обстановки каждого конкретного 
следственного дела наиболее эффективно и с наименьшей тратой 
сил и средств реализовать в этом деле требования уголовного, 
материального и процессуального права.  

Ратинов А.Р. Психологические ос-
новы расследования преступлений: 
Дис. … д-ра юрид. наук. – М.: 
ВИИПР МПП, 1966. – 51 с.  

Предметом криминалистики нужно считать закономерности 
возникновения, обнаружения и использования доказательств, 
оптимизации процессуальной деятельности по раскрытию, 
расследованию и предупреждению преступлений (с. 48).  

Робоча навчальна програма та інше 
методичне забезпечення спецкурсу 
«Сучасні проблеми юриспруденції» / 
О.А. Кириченко, А.П. Огородник, 
С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, 
Ю.Д. Ткач, О.С. Тунтула. – Мико-
лаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра 
Могили, 2005. – 32 с.  

Методичні засоби боротьби зі злочинами. Загальна харак-
теристика гласних технічних засобів і загальних правил поводження 
з ними, тактичних прийомів проведення окремих процесуальних 
(слідчих, судових, експертних) і гласних позапроцесуальних дій чи 
їх комбінацій, а також гласних методичних рекомендацій по 
боротьбі зі злочинами на кожній зі стадій її проведення як складових 
частин криміналістичної методики боротьби зі злочинами (с. 20).  

Ратинов А.Р. Психологические осно-
вы расследования преступлений: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 
М.: ВИИПР МПП, 1967. – 41 с.  

Рассмотрев вопрос о соотношении гласных и негласных эле-
ментов в работе следователя, автор указывает на опасность 
преждевременной огласки некоторых материалов расследования, в 
том числе через печать и радио, и предлагает принципиальное 
решение вопроса о том, какие сведения могут быть оглашены (с. 13) 
определение понятия криминалистики не дается, хотя тезис о 
закономерностях работы с доказательствами проходит красной 
нитью через весь текст автореферата – Ю.Л.). 

Роганов С.А. Криминалистика: По-
собие для подготовки к экзаменам. – 
СПб.: Питер, 2003. – 400 с.  

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, сбора, исследования, оценки и использования дока-
зательств и основанных на познании этих закономерностей сред-
ствах и методах судебного исследования и предотвращения преступ-
лений. (у посилані: Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. – Т. 1: 
Общая теория криминалистики. – М., 1997. – Т. 1: Общая теория 
криминалистики С. 73-115) (с. 12). Предмет криминалистики 
представляет собой совокупность объективных закономерностей, 
знание которых необходимо для успешного расследования и 
предотвращения преступлений. Предмет криминалистики состав-
ляют: а) закономерности механизма преступления; б) законо-
мерности возникновения информации о преступлении и его 
участниках; в) закономерности сбора (обнаружение, фиксация, 
изъятие), исследования (анализ содержания доказательств), оценки 
(относимость, допустимость, достоверность, достаточность) и 
использования доказательств (в процессе доказывания по уголов-
ному делу), т. е. закономерности работы с доказательствами; г) 
разработки специальных средств, методических рекомендаций»по 
работе с доказательствами, организации и планированию предва-
рительного расследования и судебного следствия, предотвращению 
преступлений»(у посиланні: Возгрин А.И. Курс криминалистики. 
Основы методики преподавания. – СПб., 1998. – С. 49. Такие 
методические рекомендации, адресованные практическим работ-
никам, являются результатом изучения вышеуказанных трех групп 
закономерностей (с. 13).  

Россинская Е.Р. Предмет, задачи, 
система и методы криминалистики // 
Криминалистика: Учебник / Под 
ред. А.Г. Филиппова, А.Ф. Волын-
ского. – М.: Спарк, 1998. – С. 3-14. 

Таким образом, криминалистика – наука о закономерностях 
механизма преступления, возникновения информации о преступ-
лении и его участниках, а также закономерностях собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств и основанных 
на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений (с. 4). 

  
Россинская Е.Р. Криминалистика. 
Вопросы и ответы: Учеб. пособие. – 
М.: Закон и право, 1999. – 351 с.  

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступ-
ления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, а также закономерностях собирания, исследования, 
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оценки и использования доказательств и основанных на познании 
этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследо-
вания и предупреждения преступлений (с. 7). Судебное иссле-
дование на современном этапе должно трактоваться расширительно 
как всякая юрисдикционная деятельность компетентных органов по 
раскрытию и расследованию преступлений, судебному разби-
рательству не только уголовных, но и гражданских дел, дел об 
административных правонарушениях, арбитражных споров. 
Поэтому нет никаких препятствий для значительно более активного 
распространения криминалистических подходов к собиранию, 
исследованию и использованию доказательств на гражданский и 
арбитражный процесс, административное производство (с. 8). 

Россинская Е.Р. Природа кримина-
листики и тенденции ее развития // 
Криминалистика: Учебник / Под ред. 
А.Ф. Волынского. – М.: Закон и 
право, 1999. – С. 8-23. 

Таким образом, связи криминалистики с вышеуказанными 
науками уже никак нельзя считать «частными и локальными». Об 
этом свидетельствует взаимопроникновение криминалистики и 
естественных (технических) наук, связь криминалистики с тради-
ционными правовыми областями знания (уголовным, гражданским и 
административным правом, процессуальным правом и др.) и 
практикой (с. 11). Криминалистика представляет собой единый 
сплав знаний, а не совокупность наук, и является наукой не 
комплексной (поскольку комплексирование предполагает объеди-
нение отдельных знаний, а не слияние их), а синтетической природы 
(с. 11-12). Судебное исследование на современном этапе должно 
трактоваться расширительно как всякая юрисдикционная деятель-
ность компетентных органов по раскрытию и расследованию 
преступлений, судебному разбирательству не только уголовных, но 
и гражданских дел, дел об административных правонарушениях, 
арбитражных споров. Поэтому нет никаких препятствий для 
значительно более активного распространения криминалистических 
подходов к собиранию, исследованию и использованию доказа-
тельств на гражданский и арбитражный процессы, админи-
стративное производство (с. 13). Приведенное выше определение 
предмета криминалистики на данном этапе не требует уточнений, 
поскольку расширение сферы применения криминалистических 
рекомендаций пока не повлекло за собой появление новых объектов, 
изучаемых криминалистической наукой. Объектами кримина-
листики остаются, с одной стороны – преступность, преступление, а 
с другой – предварительное расследование, судебное разбира-
тельство, предупреждение преступлений. (с. 13) Тенденция развития 
криминалистической тактики включает: 4. Разработка тактики 
судебного следствия … 5. Разработка путей и форм использования 
рекомендаций криминалистической тактики в гражданском, 
административном и арбитражном судопроизводстве (про 
аналогічні тенденції інших частин криміналістики мова не йде – 
Ю.Л.), с. 22. (предмет криміналістики не сформульовано – Ю.Л.). 

Россинская Е.Р. Криминалистика: 
Курс лекций. – М.: НОРМА, 2003. – 
432 с.  

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма 
преступления, возникновения информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей средствах и методах судебного исследования и 
предотвращения преступлений (с. 9). 

Рушайло В.Б. Введение // Основы 
оперативно-розыскной деятельности: 
Учебник для вузов. Спец. лит. / Под 
ред. В.Б. Рушайло. – 2-е изд. – СПб.: 
Изд-во Лань, 2000. – С. 3-6. 

При этом авторы выделяют два направления в развитии теории 
оперативно-розыскной деятельности. Первое формируется в 
результате создания в России, странах СНГ, Балтии и 
существования в других зарубежных странах оперативно-
розыскного законодательства, регулирующего различные виды, 
направления, аспекты и устанавливающего оперативно-розыскной 
статус оперативно-розыскных ведомств. Второе, традиционное 
(существовавшее до 1992 года) направление в виде организации и 
тактики, отражающее основные организационные и тактические 
категории, институты оперативно-розыскной деятельности в 
ведомственных нормативных актах. Оно неизбежно будет носить 
закрытый характер, а его ключевые моменты будет предметом 
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исследований, имеющие соответствующие ограничительные грифы 
использования (с. 4).  

Салтевський М.В., Лукашевич В.Г., 
Глібко В.М. Навчально-довідковий 
посібник з криміналістики: Навч. по-
сібник. – К.: ІСД МО України, УЮА, 
1994. – 180 с.  

Предметом науки криміналістики виступають закономірності, 
що лежать у сфері судового дослідження і вивчаються з метою 
встановлення істини у кримінальному судочинстві (с. 18). 

 

Салтевський М.В. Предмет, система і 
задачі науки криміналістики // 
Криміналістика: Навч.-довід. посіб-
ник. – К.: Правник, 1996. – С. 16-20. 

(наводиться україномовний переклад визначень криміналістики 
Р.С. Бєлкіним (1987), С. П. Митричевим і І.Ф. Криловим (1989), 
О.М. Васильєвим (1980), М.П. Яблоковим і В.Я. Колдіним (дата не 
вказана – Ю.Л.), після чого йде такий текст: «Визначення О.В. Ва-
сильєва, а також М.П. Яблокова і В.Я. Колдіна майже тотожні, 
оскільки вони сформульовані вчителем і учнями на кафедрі 
Московського Університету. Разом з тим визначення Яблокова і 
Колдіна більш сучасне», с. 16; уточнене визначення Р.С. Бєлкіна 
(1987), після чого йде текст: «Суттєве доповнення – інформація про 
механізм злочину, використовується для одержання відомостей про 
учасника злочину. В зв’язку з цим визначення стало більш точним», 
с. 17; – Ю.Л.).  

Салтевский М.В. Криминалистика. В 
современном изложении юристов: 
Учеб.-практ. пособие. – Харьков: 
Рубикон, 1997. – 432 с.  

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступ-
ления, возникновения источников информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средств и методов судебного 
исследования и предотвращения преступлений по Р.С. Белкину 
(с. 17-18). 

Салтевський М.В. Криміналістика у 
2-х т. Ч. 1. – Харків: Консум, Основа, 
1999. – 416 с.  

Наводяться визначення криміналістики, сформульовані 
С.П. Мітричевим (1967-1973 рр.), Р.С. Бєлкіним (1966 р.), з підруч-
ника «Криминалистика социалистических стран» за ред. 
В.Я. Колдіна (1986 р.) після чого й йде такий текст: Зараз усі три 
визначення предмета криміналістики є рівноправними. При цьому 
кафедра криміналістики Національної юридичної академії України 
віддає перевагу інформаційному підходу як найбільш загальному і 
сучасному (с. 8). 

Седова Т.А. Теория и практика дока-
зывания при идентификации объек-
тов на основе структуры и состава: 
Автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – 
Л.: ЛГУ, 1987. – 44 с.  

Новая нетрадиционная трактовка предмета криминалистики, 
предложенная Р.С. Белкиным, является единственно правильной, 
поскольку отражает объективный процесс развития кримина-
листики. Новая трактовка предмета криминалистики правильно 
определяет ее место в системе научного знания и кладе конец все 
еще продолжающейся дискуссии об определении криминалистики 
как относительно самостоятельной науки (В.Г. Даев, 1982). Однако 
автор не может согласиться с мнением тех ученых, которые считают 
предметом криминалистики закономерности возникновения 
доказательств, формирования доказательств и т.д. Подобные 
определения криминалистики превращают эту частную науку в 
науку о познании и отвлекают от изучения непосредственного 
объекта (с. 19).  

Селиванов Н.А. К вопросу о понятии 
и системе криминалистики // Воп-
росы борьбы с преступностью. – М.: 
Юрид. лит., 1977. – Вып. 26. – 
С. 100-109. 

Криминалистика – это наука о закономерностях возникновения 
судебных доказательств, а также общих методах, технике, тактике и 
методике их собирания и исследования в целях расследования и 
предупреждения преступлений (с. 104). … Для обозначения форм 
работы с доказательствами в данном определении употребляется два 
слова «собирание» и «исследование». Представляется, что этих 
терминов вполне достаточно, поскольку они достаточно емки. В 
широком значении термин «собирание доказательств» охватывает 
их обнаружение, фиксацию и изъятие, а термин «использование 
доказательств» – их исследование и оценку, применение в 
тактических, оперативных целях, а также для обоснования 
обвинительных актов и судебных приговоров (с. 104). 

Селиванов Н.А. Советская кримина-
листика: система понятий: Моногра-
фия. – М.: Юрид. лит., 1982. – 144 с.  

Таким образом, предметом криминалистики является совокуп-
ность всех изучаемых ею объектов и всех результатов соответ-
ствующих научных разработок. Сюда входят: закономерности 
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возникновения доказательств, проявляющиеся в способах и 
механизме преступлений, следообразования; общекриминалис-
тические методы; технические средства; приемы следственной 
тактики; рекомендации по расследованию и предупреждению 
преступлений; практика предварительного следствия, судебного 
рассмотрения уголовных дел и производства криминалистических 
экспертиз (с. 11-12).  

Селиванов Н.А. Введение в курс 
криминалистики // Криминалистика: 
Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, 
Л.Я. Драпкина. – М.: Высш. шк., 
1994. – С. 5-18. 

Криминалистика может быть определена как наука, изучающая 
закономерности возникновения, собирания и использования следов 
преступления, обобщенные характеристики и признаки преступных 
посягательств, способствующих их раскрытию, и разрабатывающая 
на данной основе технические, тактические и методические 
рекомендации, методы и приемы расследования (с. 6-7). 

Скакун О.Ф. Поняття і система 
юридичної науки // Теорія держави 
та права: Підручник / Пер. з рос. – 
Харків: Консум, 2001. – С. 3-7. 

Криміналістика (від лат. сгіmіnаlis – стосується злочину, 
обвинувачення) – науки про тактику, методику розкриття і розсліду-
вання злочинів і застосування науково-технічних засобів у боротьбі 
з ними (с. 4). 

Скригонюк М.І. Криміналістична 
термінологія: Навч. посібник. – К.: 
ВПЦ «Київськ. ун-т», 2003. – 135 с.  

Криміналістика – наука про характеристики злочинів, що 
сприяють їх розкриттю і розслідуванню, слідах злочинів, 
закономірностях їх виникнення, виявлення, вилучення (збирання) 
дослідження і використання, техніку, тактику і методику відпо-
відного розслідування (с. 59). 

Степашин С.В. Законодательное 
определение задач оперативно-ро-
зыскной деятельности. Сущность и 
основные аспекты оперативно-
розыскного процесса // Основы 
оперативно-розыскной деятельности: 
Учебник для вузов. Спец. лит. / Под 
ред. В.Б. Рушайло. – 2-е изд. – СПб.: 
Изд-во Лань, 2000. – С. 8-74. 

Сказанное свидетельствует в пользу того, что поиск и фиксация 
фактических данных криминального характера – ключевая задача 
оперативно-розыскной деятельности и соответствующего опера-
тивно-розыскного процесса, предопределяющая его систему. Задачи 
оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные оперативно-
розыскными законами стран СНГ и Балтии. 1. Выявление преступ-
лений, установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших (тут і далі наведені витяги із відповідних нормативних 
актів – Ю.Л.) (с. 12). 2. Сбор информации, сведений, данных и иные 
действия по обеспечению безопасности государства и общества 
(с. 13). 3. Предупреждение преступлений (с. 14). 4. Пресечение 
преступлений. 5. Раскрытие преступлений (с. 15). 6. Осуществление 
розыска лиц. 7. Защита прав и законных интересов граждан (с. 168. 
Охрана государственных секретов. 9. Обеспечение безопасности 
субъектов ОРД. 10. Поддержание режима, установленного 
уголовно-исполнительным законодательством. 11. Возмещение 
ущерба (с. 17) (заподіяного злочином – Ю.Л.) (с. 18) (цій ж завдання 
повторені на с. 28-33 – Ю.Л.) Тем не менее, обратившись к ст. 2. ч. 1 
ст. 8, ч. 1 ст. 9 Закона РФ «О милиции», мы не увидим в числе задач, 
как в целом милиции, так и криминальной милиции такой 
проблемы, как выявление противоправных деяний (с. 18). Подводя 
итог сказанному по поводу соотношения задач ОРД и оперативно-
розыскного процесса, необходимо отметить, что в статье 
оперативно-розыскного закона, посвященной задачам ОРД, 
целесообразно было бы увидеть, что ключевой задачей оперативных 
подразделений органов, осуществляющих ОРД, является поиск и 
фиксация фактических данных о противоправной деятельности 
отдельных лиц и групп в целях: а) предупреждения и пресечения 
правонарушений, осуществления уголовного судопроизводства, 
производства об административных правонарушениях, а также 
производства о нарушениях порядка в пенитенциарных 
учреждениях; б) содействия органам, осуществляющих ОРД, друг 
другу по оптимальному исполнению возложенных на них 
обязанностей; в) содействия иным, чем оперативные подразделения, 
службам правоохранительного органа по разрешению возложенных 
на них задач (с. 24). Таким образом, оперативно-розыскной процесс 
можно определить как применение в определенном порядке 
компетентными должностными лицами оперативных подразделений 
органов, осуществляющих ОРД, положений оперативно-розыскного 
законодательства и детализирующих их норм подзаконных 
нормативных актов в интересах решения задач ОРД сообразно 
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предусмотренным законом основаниям проведения оперативно-
розыскных мероприятий (с. 27). Объектом оперативно-розыскного 
процесса является сфера и инфраструктура социально-аномальных 
проявлений, прежде всего противоправных, совершаемых, как 
правило, профессионально и организованно (с. 52). 

Строгович М.С. Уголовный процесс 
и криминалистика // Учебник 
уголовного процесса. – М.: Юрид. 
изд-во НКЮ СССР, 1938. – С. 22. 

Криминалистика есть дисциплина, изучающая научно-техни-
ческие приемы собирания и исследования доказательств (с.  22). 
В своем конкретном содержании наука криминалистика 

строилась до сих пор почти исключительно применительно к 
условиям расследования уголовных преступлений и сводилась к 
сумме научно-технических методов следствия. Но несомненно, что 
ряд криминалистических приемов и методов имеет непосред-
ственное применение и к сфере гражданского процесса, так как и по 
гражданским делам требуется научная обоснованность исследо-
вания ряда доказательств. В целом криминалистика входит в состав 
науки судебного права, является ее частью, как вспомогательная 
дисциплина в отношении уголовного и гражданского процессов 
(с. 22). Криминалистика находит все более и более широкое 
применение в следственной и судебной практике … (с. 22). 

Строгович М.С. Предмет кримина-
листики и ее соотношение с уго-
ловным процессом // Труды Военно-
юридической академии Красной 
Армии. – Ашхабад: Воен. юрид. 
акад. Кр. Армии, 1942. – Вып. 2. – 
С. 6-11. 

К предмету криминалистики относятся лишь научные приемы 
обнаружения и исследования вещественных доказательств и следов 
преступлений, приемы, заимствованные из естественных и 
технических наук и приспособленных к использовании при 
расследовании преступлений. … (с. 6). Вопросы тактики и методики 
расследования преступлений целиком относятся к предмету науки 
уголовного процесса (с. 11). 

Строгович М.С. Учебник уголовного 
процесса. – М.: ОГИЗ, 1946. 

К предмету криминалистики относятся научные приемы 
обнаружения и исследования вещественных доказательств и следов 
преступлений, приемы, заимствованные из естественных и 
технических наук и приспособленных к использовании при 
расследовании преступлений. Вопросы тактики и методики 
расследования преступлений целиком относятся к предмету науки 
уголовного процесса (с. 28). 

Строгович М.С. // Во ВНИИ крими-
налистики Прокуратуры СССР. 
Предмет советской криминалистики 
и ее место в системе юридических 
наук // Соц. законность. – М.: 
Госюриздат, 1952. – № 3. – С. 77-80. 

Теперь криминалистика представляет собой сложную комп-
лексную науку. В одной части она является наукой технической, 
приспосабливающей к нуждам расследования данные разных 
отраслей научного знания, в другой – наукой юридической, вклю-
чающей в себя и следственную тактику и методику расследования 
отдельных видов преступлений (с. 79). 

Строгович М.С. // Уголовный 
процесс / Под ред. М.С. Строговича. 
– М.: Юрид. лит, 1968. – Т.1. 

Криминалистика – это наука, изучающая методы исследования, 
основанные на положениях естествознания, техники и обобщении 
следственной практики (с. 101, 102). 

Танасевич В.Г. О предмете кримина-
листики (в порядке обсуждения) // 
Вопросы борьбы с преступностью. – 
М.: Юрид. лит., 1976. – Вып. 24. – 
С. 114-130. 

Предмет криминалистики – это система средств, приемов и 
методов деятельности, правомочных на то органов по раскрытию и 
предупреждению преступлений, состоящая в выявлении, собирании 
и исследовании фактических данных, на основании которых 
устанавливаются общественно-опасные деяния и виновность лиц, их 
совершивших, а также принимаются меры по предупреждению 
преступлений (с. 121). 

Танасевич В.Г. Дискуссионные воп-
росы соотношения предметов уго-
ловно-процессуальной науки, крими-
налистической тактики и методики 
раскрытия преступлений // Се-
ливанов Н.А., Танасевич В.Г., Эйс-
ман А.А., Якубович Н.А. Советская 
криминалистика. Теоретические проб-
лемы: Монография. – М.: Юрид. 
лит., 1978. – С. 35-51. 

Иначе говоря, можно дать такое определение: предмет кри-
миналистики – это система средств и методов деятельности 
правомочных органов по раскрытию и предупреждению преступ-
лений, состоящая в выявлении, собирании и исследовании 
фактических данных, на основании которых устанавливаются 
общественно-опасные деяния и виновность лиц, их совершивших, а 
также принимаются меры по предупреждению преступлений (с. 43).  

Тарасов-Радионов П.И. Советская 
криминалистика (предмет и метод) // 
Соц. законность. – М.: Госюриздат, 

А.И. Винберг, давая несколько отличное от прежних опреде-
ление советской криминалистики (мається на увазі визначення 
криміналістики з видання: Криминалистика: Учебник. В 2 ч. / Под 
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1951. – № 7. – С. 6-15. ред. А.И. Винберга, С. П.Митричева. – М.: Госюриздат, 1950. – Ч. 1. – 
С. 4. – Ю.Л.), сводит задачу советской криминалистики к работе с 
доказательствами, совершенно не отражая в отличии от 
предыдущих такие важные разделы советской криминалистики, как 
методика расследования отдельных видов преступлений, розыск, 
которые непосредственно не связаны с работой с доказательствами 
(с. 12). Правильнее было бы считать, что советская криминалистика 
является наукой о правовых тактических и технических приемах и 
методах раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, 
совершаемых против Советского государства и установленного им 
порядка, а также о научно-технических приемах экспертного 
исследования отдельных видов вещественных доказательств по 
заданиям судебных и следственных органов (с. 13).  

Терзиев Н.В. К вопросу о системе 
советской криминалистики // Право-
ведение. – М., 1961. – № 1. – С. 153-
155. 

Советская криминалистика – есть наука о раскрытии, расследо-
вании и предупреждении преступных посягательств, направленных 
против советского строя или нарушающих установленный в СССР 
социалистический правопорядок (с. 153). 

Титов А.М. Криміналістика: посіб-
ник для самостійного вивчення дис-
ципліни. – Донецьк: РВЛ Дон УЕП, 
2008. – 182 с.  

Криміналістика – наука про закономірності механізму злочину, 
виникнення джерел інформації про злочин і його учасників, законо-
мірності збирання, дослідження, оцінювання та використання 
доказів і розроблених на ґрунті цих закономірностей спеціальних 
технічних засобів і методів судового дослідження і запобігання 
злочинам (за Р.С. Бєлкіним) (с. 7). 

Тихенко С. И. Развитие советской 
криминалистики на Украине // 
Криминалистика и научно-судебная 
экспертиза. – К.: Изд-во КГУ, 1948. – 
№ 2. – С. 5-24.  

Криминалистика является наукой о приемах и методах 
обнаружения и исследования доказательств в целях расследования 
преступлений (с. 5). 

 

Тихиня В.Г. Теоретические проб-
лемы применения данных кримина-
листики в гражданском судопроиз-
водстве: Монография. – Мн.: Высш. 
шк., 1983. – 159 с.  

Криминалистика – наука, которая разрабатывает методы, приемы 
и средства собирания, исследования и оценки доказательств на 
основе познания их закономерностей. Криминалистика имеет 
«выходы»в сферу гражданского судопроизводства. Своим конкрет-
ным содержанием она, на наш взгляд, связана в гражданском 
судопроизводстве с процессуальной деятельностью суда, направ-
ленной на собирание, представление, исследование и оценку 
доказательств (с. 13). 

Тихиня В.Г. Теоретические проб-
лемы применения данных кримина-
листики в гражданском судопроиз-
водстве: Автореф. дис.. д-ра юрид. 
наук. – Л.: ЛГУ, 1984. – 32 с.  

Криминалистика как наука изучает закономерности возник-
новения, собирания, исследования, оценки и использования доказа-
тельств в целях раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений. По мнению диссертанта, она призвана также, изучать 
эти закономерности применительно к судебной деятельности по 
рассмотрению и разрешению гражданских дел. Поэтому при 
конструировании определения предмета криминалистики, как отме-
чается в диссертации, должны быть приняты во внимание (с. 10).  

Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. 
Криминалистика // Юридическая 
энциклопедия // Под ред. М.Ю. Ти-
хомирова. – М.: Издание гр-на 
Тихомирова М.Ю., 1997. – С. 218. 

Криминалистика (от лат. criminalis – относящийся к преступ-
лению) – наука о средствах и механизме (технологии) поисково-
познавательной деятельности в уголовном процессе. Кримина-
листика изучает стратегию, а также оперативные, тактические и 
технические методы предупреждения и раскрытия преступлений 
(с. 218). 

Ткач Ю.Д., Кириченко С.А., Ки-
риченко Ю.О. Можливості вдоскона-
лення окремих теоретичних основ 
криміналістики // Актуальні проб-
леми держави і права / Зб. наук. 
праць. – Одеса: Юрид. літ., 2003. – 
Вип. 20. – С. 115-120. 
 

Запропоновані О.А. Кириченком визначення предмету кримі-
налістики та ордистики за першою і другою концепцією можуть 
бути вдосконалити наступним чином. За першою концепцією і 
розгорнутим визначенням під криміналістикою доцільно розуміти 
юридико-методичну науку, яка на основі пізнання закономірностей 
виникнення і встановлення особистих і збирання речових джерел, 
отримання від них інформації, її оцінки і використання у боротьбі зі 
злочинами, має розробити гласні технічні засоби і загальні прийоми 
їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих проце-
суальних (слідчих, судових, експертних) і гласних позапроце-
суальних дій чи їх комбінацій, гласні методики із виявлення, 
припинення, розкриття і досудового розслідування злочинів, 
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судового (слідчого) розгляду кримінальних справ і виконання 
судових (слідчих) рішень, проведення роботи із особами протягом 
дії строку судимості та інших заходів із попередження злочинів. З 
огляду на це, ордистика є юридико-методичною наукою, яка на 
основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них 
інформації, її оцінки і використання у боротьбі зі злочинами, має 
розробити негласні технічні засоби і загальні прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих негласних 
заходів чи їх комбінацій, методики із виявлення, припинення, 
розкриття і досудового розслідування злочинів, судового (слідчого) 
розгляду кримінальних справ і виконання судових (слідчих) рішень, 
проведення роботи із особами протягом дії строку судимості та 
інших заходів із попередження злочинів. Стислі визначення 
вказаних юридико-методичних наук, які доцільно наводити в межах 
їх навчальних курсів до розгляду питань про стадії і складові 
частини методики боротьби зі злочинами, основні групи джерел 
інформації та етапи роботи з ними, можуть бути подані у такому 
вигляді: 1. Криміналістика – є юридико-методичною наукою, яка на 
основі (с. 117) пізнання закономірностей роботи із особистими та 
речовими джерелами інформації, має розробити складові частини 
гласної методики боротьби зі злочинами на кожній із стадій її 
проведення. 2. Ордистика – є юридико-методичною наукою, яка на 
основі пізнання закономірностей роботи із особистими та речовими 
джерелами інформації, має розробити складові частини негласної 
методики боротьби зі злочинами на кожній із стадій її проведення. 
За другою концепцією розгорнуті визначення доцільно викласти 
так: 1. Криміналістика є юридико-методичною наукою, яка на основі 
пізнання закономірностей виникнення і встановлення особистих і 
збирання речових джерел, отримання від них інформації, її оцінки і 
використання у боротьбі із правопорушеннями, захисті інтересів 
держави та осіб, має розробити гласні технічні засоби і загальні 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
процесуальних (досудових, судових, експертних) і гласних 
позапроцесуальних дій чи їх комбінацій і гласні методики із 
виявлення, припинення і розкриття правопорушень, досудового чи 
судового розв’язання справ про них, виконання судових рішень, 
проведення роботи з особами протягом дії строку судимості та 
інших заходів із попередження правопорушень. 2. Ордистика – є 
юридико-методичною наукою, яка на основі пізнання 
закономірностей виникнення і встановлення особистих і збирання 
речових джерел, отримання від них інформації, її оцінки і 
використання у боротьбі із правопорушеннями, захисті інтересів 
держави та осіб, має розробити негласні технічні засоби і загальні 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
негласних заходів чи їх комбінацій і негласні методики із виявлення, 
припинення і розкриття правопорушень, досудового чи судового 
розв’язання справ про них, виконання судових рішень, проведення 
роботи з особами протягом дії строку судимості та інших заходів із 
попередження правопорушень. Стислі визначення криміналістики та 
ордистики за другою концепцією більш правильно викласти 
наступним чином: 1. Криміналістика – є юридико-методичною 
наукою, яка на основі пізнання закономірностей роботи із 
особистими та речовими джерелами інформації, має розробити 
складові частини гласної методики боротьби із правопорушеннями і 
захисту інтересів держави та осіб на кожній із стадій її проведення. 
2. Ордистика – є юридико-методичною наукою, яка на основі 
пізнання закономірностей роботи із особистими та речовими 
джерелами інформації, має розробити складові частини негласної 
методики боротьби із правопорушеннями і захисту інтересів 
держави та осіб на кожній із стадій її проведення (с. 118). 
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Ткач Ю.Д., Кириченко С.А., 
Кириченко Ю.А. Актуальные проб-
лемы юриспруденции: продолжение 
дискуссии / Под ред. А.А. Киричен-
ко. – Ивано-Франковск: Изд-во Плай, 
2003. – 158 с.  
 

Тогда под криминалистикой целесообразно понимать мето-
дическую юридическую науку, которая на основе познания 
закономерностей возникновения и установления личных и 
собирания вещественных источников, получения от них 
информации, ее оценки и использование в борьбе с преступлениями, 
разрабатывает гласные технические средства и общие приемы их 
применения, тактические приемы проведения отдельных процес-
суальных (судебных, следственных (с. 30), экспертных) и гласных 
внепроцессуальных действий или их комбинаций и гласные 
методики по выявлению, пресечению, раскрытию и досудебному 
расследованию преступлений, судебному рассмотрению уголовных 
дел, исполнению судебных (следственных) решений, проведению 
работы с лицом в течение срока судимости и других мероприятий по 
предупреждению преступлений. Ордистику в этой связи предла-
гается рассматривать как методическую юридическую науку, 
которая на основе познания закономерностей возникновения и 
установления личных и собирания вещественных источников, 
получения от них информации, ее оценка и использование в борьбе 
с преступлениями, разрабатывает негласные технические средства и 
общие приемы их применения, тактические приемы проведения 
отдельных негласных мероприятий или их комбинаций и негласные 
методики по выявлению, пресечению, раскрытию и досудебному 
расследованию преступлений, судебному рассмотрению уголовных 
дел, исполнению судебных (следственных) решений, проведению 
работы с лицом в течение срока судимости и других мероприятий по 
предупреждению преступлений (с. 31).  

Ткач Ю.Д., Кириченко С.А., Ки-
риченко Ю.О. Періодизація роз-
витку, поняття і система кримі-
налістики: Лекція № 1 / За ред. 
О.А. Кириченка. – Одеса: НД РВВ 
ОЮІ НУВС, 2003. – 70 с.  

Підводячи підсумок проведеному дослідженню проблем 
визначення поняття криміналістики, можна дійти висновку, що у 
дефініції даної науки мають бути відображені такі основні 
поняттєутворюючі ознаки:  

1. Природа криміналістики – методична юридична наука.  
2. Засоби боротьби зі злочинами: гласні технічні засоби та 

загальні прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення 
окремих процесуальних (слідчих, судових, експертних) та гласних 
позапроцесуальних дії чи їх комбінацій, гласні методики боротьби 
за кожній із стадій її проведення.  

3. Стадії боротьби зі злочинами: виявлення, припинення, 
розкриття та досудове розслідування злочинів, судове (слідче) 
розв’язання кримінальних справ, виконання судових (слідчих) 
рішень, проведення роботи із особами протягом строку судимості та 
інших заходів по запобіганню злочинам.  

4. Закономірності роботи з особистими та речовими джерелами: 
виявлення і встановлення особистих та збирання речових джерел, 
отримання від них інформації, її оцінка та використання. 

5. Сутність інформації, з якою працює криміналістика: 
інформація, що має значення для боротьби зі злочинами.  
Найбільш обґрунтованою конструкцією визначення поняття 

криміналістики доцільно визнати таку: криміналістика є методич-
ною юридичною наукою, яка на основі пізнання закономірностей 
роботи з особистими та речовими джерелами інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинами, розробляє гласні засоби 
боротьби зі злочинами на кожній із стадій її проведення (с. 36). 
Підводячи підсумок сказаному, можна дійти висновку, що 

розгорнуте визначення поняття криміналістики більш доцільно 
представити таким чином: криміналістика є методичною юридичної 
наукою, яка на основі пізнання закономірностей виникнення і 
встановлення особистих і збирання речових джерел, отримання від 
них інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її 
оцінки і використання, розробляє гласні технічні засоби і загальні 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
процесуальних (слідчих, судових, експертних) і гласних 
позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а також гласні методики із 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
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злочинів, судового (слідчого) розв’язання кримінальних справ, 
виконання судових (слідчих) рішень, проведенню роботи із особами 
протягом дії строку судимості та інших заходів із попередження 
злочинів. 
Стисле визначення поняття криміналістики, яке доречно 

використовувати у навчальному курсі до розгляду основних 
поняттєутворюючих ознак даної науки, може сформульовано 
наступним чином: криміналістика є методичною юридичною 
наукою, яка на основі пізнання закономірностей роботи з 
інформацією, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє гласні засоби цієї боротьби на кожній із стадій її ведення 
(с. 39). 
Підсумовуючі викладене і враховуючі те, що для формулювання 

поняття криміналістики за другою концепцією в основному можуть 
бути застосовані підходи першої концепції, може бути 
запропонована наступна розгорнута дефініцію даної науки: 
криміналістика є методичною юридичною наукою, яка на основі 
пізнання закономірностей виникнення і встановлення особистих і 
збирання речових джерел, отримання від них інформації, її оцінки і 
використання у боротьбі із правопорушеннями, захисті інтересів 
держави та осіб, має розробити гласні технічні засоби і загальні 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
процесуальних (досудових, судових, експертних) і гласних 
позапроцесуальних дій чи їх комбінацій і гласні методики із 
виявлення, припинення і розкриття правопорушень, досудового чи 
судового розв’язання справ про них, виконання судових рішень, 
проведення роботи з особами протягом дії строку судимості та 
інших заходів із попередження правопорушень. 
Зрозуміло, що й у даній ситуації також доцільно запропонувати 

стисле визначення поняття криміналістики як методичної 
юридичної науки, яка на основі пізнання закономірностей роботи із 
особистими та речовими джерелами інформації, має розробити 
складові частини гласної методики боротьби із правопорушеннями і 
захисту інтересів держави та осіб на кожній із стадій її проведення. 
Завершуючи розгляд проблем визначення поняття криміна-

лістики, доцільно приєднатися до висновку О.А. Кириченка, що 
«постановка питання про практичне втілення цієї концепції 
предмета криміналістики ще не є достатньо підготовленою. Адже ж 
новітнє визначення предмета криміналістичної науки й за першою 
концепцією істотно порушує традиційні погляди на це, а тому 
вимагає певного часу для того, щоб стати загально визнаним, що без 
проведення широкої дискусії, у тому числі у перебігу спеціальних 
науково-практичних конференцій, зробити буде дуже важко. Тільки 
після того, як більшість вчених та практиків зрозуміють 
необхідність цих змін, коли видання нових підручників з кримі-
налістики буде здійснюватися хоча б переважно за першою 
концепцією, можна буде перейти й до практичного втілення в життя 
й другої концепції предмету криміналістики» (с. 44). 
За першою концепцією визначення поняття ордистики під 

останньою доцільно розуміти є методичною юридичної наукою, яка 
на основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них 
інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її оцінки і 
використання, розробляє негласні технічні засоби і загальні 
прийоми їх застосування, тактичні прийоми проведення окремих 
негласних заходів чи їх комбінацій, а також негласні методики із 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
злочинів, судового (слідчого) розв’язання кримінальних справ, 
виконання судових (слідчих) рішень, проведенню роботи із особами 
протягом дії строку судимості та інших заходів із попередження 
злочинів (с. 59). 
Ордистику за другою концепцією доцільно визначити як 

методичну юридичну науку, яка на основі пізнання закономірностей 
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виникнення і встановлення особистих і збирання речових джерел, 
отримання від них інформації, її оцінки і використання у боротьбі із 
правопорушеннями, захисті інтересів держави та осіб, має 
розробити негласні технічні засоби і загальні прийоми їх 
застосування, тактичні прийоми проведення окремих процесуальних 
(досудових, судових, експертних) і негласних позапроцесуальних 
дій чи їх комбінацій і негласні методики із виявлення, припинення і 
розкриття правопорушень, досудового чи судового розв’язання 
справ про них, виконання судових рішень, проведення роботи з 
особами протягом дії строку судимості та інших заходів із 
попередження правопорушень (с. 60). 

Ткач Ю.Д., Кириченко С.А., Кири-
ченко Ю.А. Систематизация литера-
турных данных о предмете и системе 
криминалистики: Учеб.-справ. посо-
бие. В 3 ч. / Под ред. проф. А.А. Ки-
риченко. – Ивано-Франковск: Изд-во 
Плай, 2004. – Ч. 1: Библиография. – 
67 с.  

Учитывая, что многочисленные работы А.А. Кириченко 
содержат поэтапное и в известной степени вариантное развитие 
данной проблемы, Ю.Д. Ткач подверг обобщающему анализу 
результаты этих исследований, которые могут быть представлены 
таким образом, когда в отношении определения: (с. 48). 1. Понятия 
криминалистики: 1.2.1. Определены основные понятиеобразующие 
признаки дефиниции криминалистики: 1.2.1.3. Закономерности 
работы с личными и вещественными источниками информации          
(с отражением этапов работы с ними по такой схеме: возникновение 
и установление личных источников, собирание и исследование 
вещественных источников, получение от них информации, ее 
оценка и использование), на основе познания которых и должны 
разрабатываться составные части гласной методики (с. 49). 
1.2.4. Разработана концепция этапов работы с личными источниками 
(установление личных источников, получение от них информации 
путем проведения отдельных процессуальных и гласных вне-
процессуальных действий, оценка и использование этой инфор-
мации) и вещественными источниками (собирание и исследование 
вещественных источников, оценка и использование полученной 
информации; элементы собирания вещественных источников: 
обнаружение, состоящие из поиска вероятных мест или носителей и 
выявления самих вещественных источников; фиксация, в том числе 
документирование, изъятие, упаковка, хранение и транспортировка), 
1.2.5. Подчеркнуто, что способ получение информации (порядок 
применения составных частей гласной и негласной методики 
борьбы с преступлениями) определяет разновидности информации, 
используемой в борьбе с преступлениями: криминалистическая и 
ордистическая, разновидности криминалистической информации: 
доказательственная и ориентирующая (с. 50). С учетом этого 
Ю.Д. Ткач полагает возможным апробировать свой вариант 
развернутого определения понятия криминалистики как методи-
ческой юридической науки, которая на основе познания 
закономерностей возникновения и установления личных и 
собирания вещественных источников, получения от них инфор-
мации, ее оценки и использования в борьбе с преступлениями, 
разрабатывает гласные технические средства и общие приемы их 
применения, тактические приемы проведения отдельных процес-
суальных (следственных, судебных, экспертных) и гласных 
внепроцессуальных действий или их комбинаций, гласные методики 
выявления, пресечения, раскрытия и досудебного расследования 
преступлений, судебного (следственного) разрешения уголовных 
дел, выполнения судебных (следственных) решений, проведения 
работы с лицами в течение срока судимости и иных мероприятий по 
предупреждению преступлений (с. 53). 

Ткач Ю.Д. Поняття і системно-
структурна будова криміналістики: 
Дис. … канд. юрид. наук за спе-
ціальністю 12.00.09. – Одеса: ОЮІ 
УВС України, 2004. – 556 с.  

Найбільш обґрунтованою конструкцією визначення поняття 
криміналістики доцільно визнати таку: криміналістика є мето-
дичною (неправовою, антиделіктною) юридичною наукою, яка на 
основі пізнання закономірностей роботи з особистими та речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, 
розробляє засоби гласного ведення даної боротьби на кожній із її 
стадій (с. 267). 
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На думку дисертанта, по суті так найбільш обґрунтовано 
формулювати й стисле визначення поняття криміналістики (356, 
с. 35, 37; 357, с. 226 та ін.), яке доцільно розміщувати у навчальному 
курсі до розгляду основних поняттєутворюючих ознак даної науки, 
оскільки їх деталізація у дефініції виглядає вже зайвою. 
Проте без розгорнутого визначення поняття криміналістики, як 

вважає дисертант, не обійтися, оскільки саме таке визначення є так 
сказати «понятійно-категоріальним еталоном» даної науки, який 
дозволяє більш чітко представити її основні ознаки: завдання, 
предмет, об’єкти і міжнауковий статус.  
З урахуванням результатів проведеного дослідження дисертант 

дійшов висновку, що розгорнута дефініція криміналістики, яка може 
претендувати на визначення в основному поняття даної науки, 
більш доцільно представити таким чином: криміналістика є 
методичною (неправовою, антиделіктною) (с. 93) юридичною 
наукою, яка на основі пізнання закономірностей виникнення і 
встановлення особистих і збирання речових джерел, отримання від 
них інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її 
оцінки і використання, розробляє гласні засоби ведення даної 
боротьби у вигляді гласних технічних засобів і загальних прийомів 
їх застосування, тактичних прийомів проведення окремих проце-
суальних (слідчих, судових, експертних) і гласних позапроцесуаль-
них дій чи їх комбінацій, а також гласних методик із виявлення, 
припинення, розкриття і досудового розслідування злочинів, 
судового (слідчого) розв’язання кримінальних справ, виконання 
судових (слідчих) рішень, проведенню роботи із особами протягом 
дії строку судимості та інших заходів із попередження злочинів 
(с. 94). 
Підсумовуючи викладене і враховуючи те, що для визначення в 

основному поняття криміналістики за другою концепцією можуть 
бути застосовані підходи першої концепції, дисертант пропонує 
наступну розгорнуту дефініцію даної науки: криміналістика є 
методичною (неправовою, антиделіктною) юридичною наукою, яка 
на основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них 
інформації, що має значення для боротьби з правопорушеннями і 
захисту спеціальних інтересів держави та осіб, її оцінки і 
використання, розробляє засоби гласного ведення даної боротьби і 
захисту у вигляді гласних технічних засобів і загальних прийомів їх 
застосування, тактичних прийомів проведення окремих проце-
суальних (досудових, судових, експертних) і гласних позапро-
цесуальних дій чи їх комбінацій і гласних методик із виявлення, 
припинення і розкриття правопорушень, досудового чи судового 
розв’язання справ про них, виконання судових рішень, проведення 
роботи з особами протягом дії строку судимості та інших заходів із 
попередження правопорушень. 
Зрозуміло, що й у даній ситуації також доцільно запропонувати 

стисле визначення поняття криміналістики як методичної (непра-
вової, (с. 101) антиделіктної) юридичної науки, яка на основі 
пізнання закономірностей роботи із особистими і речовими 
джерелами інформації, що має значення для боротьби з право-
порушеннями і захисту спеціальних інтересів держави та осіб, 
розробляє засоби гласного ведення даної боротьби і захисту на 
кожній з їх стадій (с. 102). 

Ткач Ю.Д. Теоретичні основи кримі-
налістики (періодизація, поняття, 
система, міжнауковий статус): Моно-
графія / За наук. ред. О.А. Кири-
ченка. – Одеса: Вид-во ОЮІ НУВС, 
2007. – 176 с.  

Найбільш обґрунтованою конструкцією визначення поняття 
криміналістики доцільно визнати таку: криміналістика є мето-
дичною (с. 71) (неправовою, антиделіктною) юридичною наукою, 
яка на основі пізнання закономірностей роботи з особистими та 
речовими джерелами інформації, що має значення для боротьби зі 
злочинами, розробляє засоби гласного ведення даної боротьби на 
кожній із її стадій (с. 72). 
З урахуванням результатів проведеного дослідження можна 

дійти висновку, що розгорнута дефініція криміналістики, яка може 
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претендувати на визначення в основному поняття даної науки, 
більш доцільно представити таким чином: криміналістика є 
методичною (неправовою, антиделіктною) юридичною наукою, яка 
на основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них інфор-
мації, що має значення для боротьби зі злочинами, її оцінки і 
використання, розробляє гласні засоби ведення даної боротьби у 
вигляді гласних технічних засобів і загальних прийомів їх 
застосування, тактичних прийомів проведення окремих проце-
суальних (слідчих, судових, експертних) і гласних позапроцесуаль-
них дій чи їх комбінацій, а також гласних методик із виявлення, 
припинення, розкриття і досудового розслідування злочинів, 
судового (слідчого) розв’язання кримінальних справ, виконання 
судових (слідчих) рішень, проведенню роботи із особами протягом 
дії строку судимості та інших заходів із попередження злочинів 
(с. 72). 
Підсумовуючи викладене і враховуючи те, що для визначення в 

основному поняття криміналістики за другою концепцією можуть 
бути застосовані підходи першої концепції, може бути запро-
понована наступна розгорнута дефініцію даної науки: криміна-
лістика є методичною (неправовою, антиделіктною) юридичною 
наукою, яка на основі пізнання закономірностей виникнення і 
встановлення особистих і збирання речових джерел, отримання від 
них інформації, що має значення для боротьби з правопорушеннями 
і захисту спеціальних інтересів держави та осіб, її оцінки і 
використання, розробляє засоби гласного ведення даної боротьби і 
захисту у вигляді гласних технічних засобів і загальних прийомів їх 
застосування, тактичних прийомів проведення окремих процесуаль-
них (досудових, судових, експертних) і гласних позапроцесуальних 
дій чи їх комбінацій і гласних методик із виявлення, припинення і 
розкриття правопорушень, досудового чи судового розв’язання 
справ про них, виконання судових рішень, проведення роботи з 
особами протягом дії строку судимості та інших заходів із 
попередження правопорушень. 
Зрозуміло, що й у даній ситуації також доцільно запропонувати 

стисле визначення поняття криміналістики як методичної (непра-
вової, антиделіктної) юридичної науки, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи із особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для боротьби з правопорушеннями і 
захисту спеціальних інтересів держави та осіб, розробляє засоби 
гласного ведення даної боротьби і захисту на кожній з їх стадій 
(с. 72). 
Викладені положення і порівняльне дослідження понад 150 

існуючих варіантів визначення поняття криміналістичної науки 
дають підстави дійти висновку, що під криміналістикою за 
розгорнутим визначенням її поняття за першою концепцією треба 
розуміти методичну (неправову, антиделіктну) юридичну науку, яка 
на основі пізнання закономірностей виникнення і встановлення 
особистих і збирання речових джерел, отримання від них 
інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її оцінки і 
використання, розробляє гласні технічні засоби і загальні правила 
поводження з ними, тактичні прийоми проведення окремих 
процесуальних (досудових, судових, експертних) і гласних поза-
проце-суальних дій чи їх комбінацій, а також гласні методики із 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
злочинів, судового (досудового) розв’язання кримінальних справ, 
виконання судових (досудових) рішень, проведення роботи із 
особами протягом дії строку судимості і здійснення інших заходів із 
попередження злочинів). 
Для порівняння ордистику за цим же підходом доцільно 

розглядати методичною (неправовою, антиделіктною) юридичною 
наукою, яка на основі пізнання закономірностей виникнення і 
встановлення особистих і збирання речових джерел, отримання від 
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них інформації, що має значення для боротьби зі злочинами, її 
оцінки і використання, розробляє негласні технічні засоби і загальні 
правила поводження з ними, тактичні прийоми проведення окремих 
негласних заходів чи їх комбінацій, а також негласні методики із 
виявлення, припинення, розкриття і досудового розслідування 
злочинів, судового (досудового) розв’язання кримінальних справ, 
виконання судових (досудових) рішень, проведення роботи із 
особами протягом дії строку судимості і здійснення інших заходів із 
попередження злочинів. 
У межах навчального курсу криміналістики та ордистики не 

варто викладати вказані розгорнуті визначення цих наук, оскільки їх 
основні поняттєутворюючі ознаки мають бути попередньо 
розглянуті і їх деталізація у даному контексті вже виглядає зайвою. 
Це виправдано лише у випадках окремого наукового дослідження 
вказаних питань; дисертаційне, монографічне тощо.  
З огляду на це, зроблено висновок про необхідність формування 

й стисле визначення криміналістики та ордистики за першою 
концепцією, яке по суті має повторювати лише конструкцію таких 
дефініцій: 1. Криміналістика – є методичною (неправовою, анти-
деліктною) юридичною наукою, яка на основі пізнання 
закономірностей роботи з особистими і речовими джерелами 
інформації, що має значення для (с. 135) боротьби зі злочинами, 
розробляє засоби гласного ведення даної боротьби на кожній із її 
стадій. 2. Ордистика – є методичною (неправовою, антиделіктною) 
юридичною наукою, яка на основі пізнання закономірностей роботи 
з особистими і речовими джерелами інформації, що має значення 
для боротьби зі злочинами, розробляє засоби негласного ведення 
даної боротьби на кожній із її стадій. 
Що ж стосується другої концепції визначення поняття вказаних 

юридичних наук, то за розгорнутим визначенням криміналістика 
має бути представлена як методична (неправова, антиделіктна) 
юридична наука, що на основі пізнання закономірностей 
виникнення і встановлення особистих і збирання речових джерел, 
отримання від них інформації, що має значення для боротьби з 
правопорушеннями, її оцінки і використання, розробляє гласні 
технічні засоби і загальні правила поводження з ними, тактичні 
прийоми проведення окремих процесуальних (досудових, судових, 
експертних) і гласних позапроцесуальних дій чи їх комбінацій, а 
також гласні методики із виявлення, припинення, розкриття і 
досудового розслідування чи іншого дослідження правопорушень, 
судового (досудового) розв’язання справ про відповідні право-
порушення, виконання судових (слідчих) рішень, проведенню 
роботи із особами протягом дії строку судимості із здійснення 
інших заходів із попередження правопорушень.  
Стисле визначення криміналістики за другою концепцією вигля-

дає так: Криміналістика – є методичною (неправовою, антиделікт-
ною) юридичною наукою, яка на основі пізнання закономірностей 
роботи з особистими і речовими джерелами інформації, що має 
значення для боротьби зі злочинами, розробляє засоби гласного 
ведення даної боротьби на кожній із її стадій. 
Звідси стає зрозумілим, яким самим має бути розгорнуте і стисле 

визначення поняття ордистики за даною концепцією. При цьому 
варто підкреслити, що зараз доцільне втілення у життя визначення 
поняття і системно-структурної будови криміналістики та ордистики 
лише за першою концепцією щодо боротьби зі злочинами, оскільки 
дані визначення і так є принципово новими у порівнянні з 
існуючими, а тому потребують певного часу для їх більш-менш 
широкого сприйняття. Лише після цього будуть створені умови вже 
для впровадження другої концепції визначення поняття і системно-
структурної будови криміналістики та ордистики за другою 
концепцією щодо боротьби зі всіма правопорушеннями (с. 136).  
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Трегубов С.Н. Введение // Рейс Р.А. 
Научная техника расследования пре-
ступлений: Курс лекций. – СПб.: 
Сенатская типография, 1912. –        
С. 1-4. 

Профессор Лозанского университета Рудольф-Арчибальд Рейс 
называет область знания, которой он посвятил свои силы, «научной» 
или «технической полицией». Признавая насколько неясен и 
неопределенен термин «научная полиция», введенные в употреб-
ление итальянской школой криминалистов, проф. Рейс удерживает 
это название только в силу его общепризнанности в романских 
государствах, лично предпочитая ему термин «техническая 
полиция» или «технические методы следственного производства». К 
этой дисциплине он относит изучение характера и формы 
деятельности преступников и применение научных методов 
исследования к раскрытию преступлений (с. 1). 

Трегубов С.Н. Основы уголовной 
техники: Научно-практические прие-
мы расследования преступлений: 
Практическое руководство для су-
дебных деятелей. – Петроград: 
Издание юридического книжного 
склада «Право», 1915. – 334 с.  

Проф. Рейсс называет данную область знания «научною 
полицией» (police scientifique). Сознавая, насколько неясен и 
неопределенен подобный термин, введенный в употребление 
итальянскими криминалистами, и лично предпочитая ему 
описательное название «технические методы судебного рассле-
дования», проф. Рейс удерживает, однако, за своим курсом термин 
«научная полиция», лишь в силу его общепризнанности в романских 
государствах. Немецкие ученые относят эту научную дисциплину к, 
так называемой, «криминалистике». Но последняя, понимаемая 
даже в узком смысле, объемлет не только применение технических 
знаний в судебном деле, но и изучение психологических методов 
исследования. В широком же смысле под криминалистикой 
понимаются все вспомогательные для уголовного права науки. На 
русском языке еще нет соответствующего общепринятого термина 
для излагаемого нами предмета. Считая, что название всякой 
прикладной науки должно, по возможности, точнее выражать ее 
содержание, т. е. её предмет и цели его изучения, я нахожу, что 
такому требованию наиболее отвечает название «уголовная 
техника», заключающее в себя определение и предмета изучения, 
каковыми являются технические методы исследования, и цели (с. 
IX) его изучения, состоящей в применении этих методов на 
практике в уголовном суде (с. X). Проходили века за веками, мысль 
и знание прогрессировали во всех сферах жизни человечества, 
коренным образом изменялись и совершенствовались методы 
исследования как теоретических, так и прикладных наук, а в 
судебном процессе вплоть до наших дней продолжает 
господствовать все тот же способ обнаружения истины посредством 
свидетельских показаний. Правда, существовавшая долгие годы, но 
вовсе не гарантировавшая торжества истины на суде, формальная 
теория доказательств уступила своё место внутреннему судейскому 
убеждению. … Во главе этих судей (коллегии присяжных 
заседателей – Ю.Л.), чуждых юридического образования и 
профессионального навыка, вещественные (с. 2) доказательства 
более осязательны и понятны, чем показания свидетелей и 
основанные на них умозаключения обвинителя или защитника. 
Судьи, вышедшие из среды обывателей, не без разумного основания 
относятся к свидетельским показаниям с некоторой степенью 
скептицизма и часто не считают убедительным даже согласное с 
обстоятельствами дела сознание подсудимого. Для убеждения 
необходим более достоверный материал – то, что закон называет 
вещественными доказательствами. Однако, пока последние не 
подвергнуты научному исследованию, они – немые свидетели. 
Только посредством методического оснащения их научным знанием 
и практическими наблюдениями можно заставить их говорить и при 
этом с убедительною доказательностью и всем понятною ясностью. 
А для такого исследования необходимо применение методов 
физических и биологических наук, обуславливающее участие в 
судебном производстве эксперта, опытного в уголовной технике. К 
такому же выводу о необходимости коренной реформы в приемах 
судебного расследования привели и труды ученых в области 
экспериментальной психологии. Работами Штерна, Врешнера, 
Борста, Листа и других установлено, что главное основание 
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современного уголовного процесса – свидетельские показания, – 
независимо от умышленной лжи, в значительной степени 
представляются недостоверным доказательством, вследствие 
недостаточной точности восприятия впечатлений и ошибок памяти 
даже у самых добросовестных свидетелей (с. 3). Не претендуя на 
самостоятельное научное знание, уголовная техника является 
прикладной, преследующей практические цели научной 
дисциплины, тесно связанной с уголовно-процессуальным правом, и 
имеет своим предметом изучение наиболее целесообразных 
способов и приемов применения методов естественных и 
технических знаний к исследованию преступлений и установлению 
личности преступника (с. 14). Нам приходилось слышать указания, а 
иногда даже и упреки, что уголовная техника в некоторых своих 
частях захватывает не принадлежащие ей области судебной 
медицины, и что поэтому многое, в чем техническая экспертиза 
считает себя компетентною, должно быть из нее изъято и передано в 
руки судебных врачей. Мы полагаем, что все это плод недора-
зумения. Судебная медицина также не самостоятельная отрасль 
знания, преследующая практические цели служить судебному делу в 
раскрытии истины, как и уголовная техника. Скажем больше, 
судебная медицина – такая же отрасль уголовной техники, как и 
судебно-медицинская экспертиза – специальный вид общей научно-
технической экспертизы (с. 14). Поэтому не только не может быть и 
речи о каком-либо принципиальном разграничении судебной 
медицины от уголовной техники, но и практически нежелательно, 
чтобы можно чаще технический эксперт и судебный врач сливались 
в одном лице (с. 15). 

Филиппов А.Г. Предмет, система и 
задачи науки криминалистики // 
Криминалистика: Учеб. пособие в 
схемах / Под ред. А.Г. Филиппова. – 
М.: Новый Юрист, 1998. – С. 3-5. 

Предлагаются схемы, текстуальное изложение которых могут 
быть представлены таким образом: Предмет отечественной 
криминалистики (по Р.С. Белкину): 1. Закономерности: а) механизма 
преступления; б) возникновения информации о преступлении и его 
участниках; в) собирания, исследования, оценки и использования 
доказательств. 2. Специальные средства и методы судебного 
исследования и предотвращения преступлений (с. 3). 

Фридман И.Я. Судебная экспертиза и 
вопросы предупреждения преступ-
лений: Автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. – М., 1974. – 40 с. 

Длительное время проблема предупреждения преступлений 
являлась наименее разработанной, некоторые правовые науки и, в 
частности, криминалистика не уделяли ей внимания. При 
определении предмета криминалистики и ее задач вопросы профи-
лактики не упоминались. Критически анализируя различные опре-
деления предмета криминалистики, автор отмечает, что отнесение в 
дальнейшем к криминалистике вопросов профилактики повлекло за 
собой и необоснованные попытки отнесения к ее предмету 
общественных мер воздействия, мер по воспитанию граждан, расши-
рительную трактовку криминалистики как науки о расследовании и 
предупреждении преступлений. Попытки включить в кримина-
листику всю проблему предупреждения преступлений основаны на 
непонимании предмета криминологии, на смешении этих двух наук, 
работающих над проблемой предупреждения преступлений с 
различных сторон (с. 8-9). Криминалистика своими специальными 
криминалистическими средствами помогает криминологии в анализе 
причин преступлений, в установлении условий, способствующих 
совершению определенных преступлений, в разработке мер, направ-
ленных на устранение этих условий. Криминалистика подготавливает 
рекомендации организационного и технического характера (в том 
числе и разрабатывает специальные технические средства) направ-
ленных на пресечение конкретных преступлений, предупреждение 
преступлений и правонарушений, аналогичных расследуемому (с. 10-
11). Хотя определение предмета криминалистики Р.С. Белкиным 
является дискуссионным, диссертанту представляется правильной 
идея о наличии в криминалистике системы частных кримина-
листических теорий (учений) Совместно с другими крими-
налистическими теориями учение о профилактике составляет часть 
предмета криминалистики, раздел ее общей научной теории (с. 13). 
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О’Хара Ч.Е, Остербург Дж.В. Руко-
водство по криминалистике. Приме-
нение физических наук в раскрытии 
преступлений. – Нью-Йорк, 1972.  

Криминалистика – это наука о применении методов физики для 
раскрытия преступлений (с. Х).  

Холист Бруно Криминалистика: 
Учебник. – 9-е изд. – Варшава: 
Юрид. изд-во ПВН, 2000. – 1241 с. 
(на польск.)  

В румынском языке есть заменяемые термины «кримина-
листика» и «полицейская техника». В англо-американском языке 
применяется много понятий-синонимов. В Великобритании слово-
сочетания «cri-minal investigation» и «crime detection» употребляются 
уже десятилетиями. В этой классической стране детективам трудно 
себе представить возможность обходиться без этих терминов. Линас 
и Родес давно используют в области криминалистической техники 
понятия «forensic chemistry»и «scientific criminal investigation». В 
США многие авторы, например, Ч.Е. О’Хара и Дж. В. Остербург и, 
особенно, К.П. О’Брайен и Р.К. Салливан, а также Теркер на 
протяжении длительного времени пытались многочисленные 
понятия «police science», «scientific criminal investigation», «forensic 
science», «crime detection»и др. охватить термином «кримина-
листика». О’ Хара использует термин «криминалистика»в своем 
фундаментальном труде «Fundamentals of Criminal Investigation»как 
объединяющий все естественные науки, которые могут иметь 
значение для раскрытия преступлений, особенно, в отношении 
вещественных доказательств. В американской полицейской школе 
(обучении) термин «криминалистика»(«criminalistics») еще не 
принят. Еще не известно ни одно полицейское учебное заведение, в 
котором бы был принят термин «криминалистика». Во многих 
федеральных полицейских учреждениях США встречается 
невыразительный и многозначных термин «law enforcement art», 
объем которого в равной степени охватывает как кримина-
листические функции расследования, так и самооборону без 
применения оружия, обучение стрельбе и т.п. К области 
естественнонаучных методов исследования преимущественно имеет 
отношение термин «forensic science». Однако следует подчеркнуть, 
что Х. Шредерман считает криминалистическую технику понятием, 
стоящим над тактикой (с. 23). Разнообразие определений 
криминалистики возникло, прежде всего, из-за различного пони-
мания сути этой науки, а также круга ее вопросов. Некоторые 
авторы считают, что криминалистика занимается только адаптацией 
достижений разных наук, особенно естественных наук, к нуждам 
уголовного процесса. Приводится определение Ч.Е. О’Хара и 
Дж.В. Остербург (с. 23). Согласно другим взглядам, кримина-
листика охватывает тактику и технику преступления, а также 
тактику и технику следствия. Приводит определение кримина-
листики П. Хрошовским. (с. 23). Наконец, следует указать, что 
целью криминалистики является познание методов преступления, 
разработка методов следствия и профилактики. Приводится 
определение криминалистики В. Гутекунст (с. 24). Приводится 
определение криминалистики Р.С. Белкиным, сформулированное в 
Курсе советской криминалистики 1977 г. издания (с. 24). Авторы 
новейшего немецкого учебника утверждают, что криминалистика – 
это наука о методах и средствах предупреждения, раскрытия 
преступлений, связанных с привлечением лиц к ответственности и 
розыском вещей. Принимая традиционное деление криминалистики 
на криминалистическую тактику и технику, в качестве третьего 
столба, на который она опирается, выделяется криминалистическая 
стратегию, понимаема как рациональное сотрудничество поли-
цейский сил для реализации целей криминальной полиции. В 
качестве дополнительного элемента определения понятия кримина-
листики принимается во внимание логистика, которая охватывает 
знание методов служебного и материального обеспечения полиции 
для профилактической и репрессивной (карательной) борьбы с 
преступностью. Авторы раскрывают методику практической 
криминалистики, а также теорию криминалистики и приходят к 
выводу, что до сих пор понятие, содержание, правовые основания и 
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методы криминалистики не получили системного исследования 
(с. 24). На профилактические функции криминалистики обращает 
внимание М. Кулицки. Приводится определение криминалистики 
этим автором (с. 25.). Криминалистика – это наука об исследовании 
уголовной среды, о совершении преступлений и установлении лиц, 
их совершивших, о розыске доказательств и о доказывании в деле, а 
также предупреждении преступлений (сноска) (с. 24). Приводится 
определение криминалистики, сформулированное З. Чечот и Т. То-
машевским (с. 25). Криминалистика есть наука о методах установ-
ления факта преступления, способа его совершения, изобличения 
виновных и предупреждения преступлений и иных негативных 
общественных явлений (с. 25). 

Хрошовский П. Криминалистика. – 
Варшава, 1958 (на польск.).  

Криминалистика исследует способы и средства совершения 
преступлений, а также разрабатывает методы, служащие раскрытию 
преступлений, установлению и задержанию преступника (с. 13). 

Чельцов М.А. Рецензия / Соц. закон-
ность. – М., 1945. – № 9. – С. 24. 

Предметом криминалистики является техника обнаружения, 
закрепления и обработки вещественных доказательств (с. 24). 

Чельцов М.А. Уголовный процесс и 
криминалистика // Уголовный про-
цесс: Учебник для юридических 
вузов / Под ред. М.А. Чельцова. – М.: 
Госюридиздат, 1948. – С. 32-33. 

Область же криминалистики – это техника обнаружения, закреп-
ления и обработки вещественных доказательств, построенная на 
применении методов естественных и технических наук, приспособ-
ленных к специальным целям уголовного процесса (с. 32). 

Чельцов М.А. Советский уголовный 
процесс: Учебник. – 2-е изд. – М.: 
Госюридиздат, 1951. – 512 с.  

В тесной связи с уголовным процессом находится кримина-
листика. Криминалистика «разрабатывает приемы научно-
технического и тактического содержания, использование которых 
способствует успеху расследования» (у посиланні: «Кримина-
листика, часть 1. – М., 1950, стр.6») (с. 26). 

Чельцов М.А. Уголовный процесс и 
криминалистика // Уголовный про-
цесс: Учебник / Под ред. М.А. Чель-
цова. – М.: Юрид. лит., 1969. –    
С. 29-30. 

Советская криминалистика является наукой о технических средства, 
тактических приемах и методах, применяемых для выполнения 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий по 
обнаружению, собиранию, фиксации и исследованию доказательств в 
целях раскрытия и предупреждения преступлений (с. 29). 

Чечот З., Томашевский Т. Общая 
криминалистика. – Тогинь, 1996. (на 
польск.). 

Криминалистика – практическая наука, которая разрабатывает 
основы действий в отношении технических средств и методов 
лабораторных исследований в целях предупреждения роста 
преступности и раскрытия преступлений, а также выявления фактов, 
имеющих доказательственное значение в уголовном (предва-
рительном и судебном) или ином, (например, в гражданском) 
процессе (с. 16). 

Шавер М.Б. Предмет и метод 
советской криминалистики // Соц. 
законность. – М., 1938. – № 5-6. – 
С. 66-82. 

Отсюда, ясно, что криминалистика изучает приемы и методы 
совершения преступлений, следы, остающиеся в результате 
совершения преступных действий или оставляемые преступником, и 
данные естественных и технических наук в целях приспособления 
всего этого к задачам расследования преступлений (с. 66). 

Шавер М.Б. Предмет и метод 
советской криминалистики и приме-
нение ее к расследованию отдельных 
видов преступлений: Автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. – М.: Ин-т права 
Академии наук СССР, 1939. – 24 с.  

Криминалистика изучает приемы и методы совершения 
преступлений, следы, остающиеся в результате совершения 
преступных действий или оставляемые преступником, и данные 
естественных и технических наук в целях приспособления всего 
этого к задачам расследования преступлений (с. 10). 

Шавер Б.М. Введение. Предмет, ме-
тод и система криминалистики // Ша-
вер М.Б., Винберг А.И. Кримина-
листика: Учебник для юридических 
школ. – М.: Юрид. изд-во НКЮ 
СССР, 1940. – С. 3-7. 

Криминалистика – это наука о приемах и методах обнаружения и 
исследования доказательств, используемых в целях раскрытия 
преступлений, обнаружения и опознания преступников (с. 3). 

 

Шавер Б.М. Введение. Предмет, 
метод и система криминалистики // 
Шавер М.Б., Винберг А.И. Крими-
налистика: Учебник для юриди-
ческих школ. 2-е изд. – М.: Юрид. 
изд-во НКЮ СССР, 1945. – С. 3-7. 

Таким образом, криминалистика – это наука о приемах и методах 
собирания, обнаружения, фиксации и исследования доказательств, 
используемых в целях раскрытия преступления, розыска и 
опознания преступника (с. 3).  
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Шепітько В.Ю. Поняття і значення 
криміналістики // Криміналістика: 
Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – 
К.: Видавничий Дім «Ін Юре»,        
2001. – 684 с.  

Криміналістика – це наука про закономірності злочинної 
діяльності та її відображення в джерелах інформації, які слугують 
основою для розробки засобів, прийомів і методів збирання, 
дослідження, оцінки і використання доказів з метою розкриття, 
розслідування, судового розгляду та попередження злочинів (с. 7). 

Шепітько В.Ю. Криміналістика. 
Енциклопедичний словник (україн-
сько-російський і російсько-україн-
ський) / За ред. В.Я. Тація. – Харків, 
2001. – 560 с.  

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступ-
ления, возникновения источников информации о преступлении и его 
участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и 
использования доказательств и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средствах и методах судебного 
исследования и предотвращения преступлений (с. 345).  

Шепитько В.Ю. Криминалистика: 
Курс лекций. – Харьков: Одиссей, 
2003. – 352 с.  

Криминалистика – наука о закономерностях преступной деятель-
ности и ее отражении в источниках информации, служащих основой 
для разработки средств, приемов и методов собирания, 
исследования, оценки и использования доказательств с целью 
раскрытия, расследования, судебного разбирательства и предупреж-
дения преступлений. Криминалистика служит целям раскрытия, 
расследования, судебного разбирательства и предупреждения 
преступлений (с. 7). Судебное разбирательство также невозможно 
без использования криминалистических знаний. В суде необходимы 
тактические приемы проведения судебных действий, применение 
научно-технических средств (например, звукозаписи), методические 
рекомендации по рассмотрению отдельных категорий уголовных 
дел. Речь идет фактически о судебной криминалистике (с. 7). В 
последние годы появились новые взгляды на природу кримина-
листики. Это рассмотрение криминалистики как науки синте-
тической природы (Р.С. Белкин) (с. 12). 

Шляхов А.Р. Предмет, метод и 
система криминалистической экспер-
тизы: Учеб.-метод. пособие. – М.: 
ВКУЮ МЮ РФСР, 1960. – 20 с.  
 

По общепринятому определению С. П. Митричева кримина-
листика есть наука о расследовании и раскрытии преступлений. В 
криминалистике, по нашему мнению, имеется две самостоятельных 
и отличных друг от друга части – следственная техника и 
криминалистическая экспертиза. Каждая из этих частей имеет свой 
предмет, метод и систему. Методику криминалистической 
экспертизы следует выделить из курса криминалистики, дав этой 
науке название «Теория криминалистической экспертизы» (с. 5). 
Сущность и процессуальная природа следственной тактики и 
методики криминалистической экспертизы различны подобно тому, 
как различна компетенция и форма деятельности эксперта и 
следователя (с. 6). Содержание науки криминалистической экспер-
тизы составляет система научно-техни-ческих методов и приемов, 
которые используются экспертами-криминалистами при исследо-
вании вещественных доказательств, для дачи заключений по 
вопросам, поставленным судебно-следственным органам (с. 10).  

Шляхов А.Р. Рецензия на учебное 
пособие «Советская криминалис-
тика: ч. 1, под ред. С.П. Митричева, 
Н.В. Терзиева. – М., 1958. – 428 с. // 
Правоведение. – Л.: ЛГУ, 1961. – 
Вып. XVIII. – С. 165-169. 

В учебном пособии дается определение предмета советской 
криминалистики как науки о раскрытии и расследовании 
преступлений (с. 165). Приведенное определение предмета совет-
ской криминалистики является общепринятым, а указанная система 
криминалистики стала традиционной. Они правильно отражали 
состояние советской криминалистики на определенном этапе ее 
развития. Однако в настоящее время это определение, по нашему 
мнению, содержит в себе противоречие и не соответствует 
складывающейся практике. Включение в предмет науки крими-
налистики теории криминалистической экспертизы и следственной 
тактики вряд ли сейчас можно считать оправданным, ибо их 
содержание и процессуальное значение различно (с. 166).  

Шляхов А.Р. Сущность кримина-
листической техники, ее структура и 
соотношение с криминалистической 
экспертизой // Вопросы теории 
криминалистики и судебной экс-
пертизы. – М., 1969. – Вып. 1. – С. 6. 
 
 

Предмет криминалистической техники составляют законо-
мерности, обусловливающие происхождение и природу доказа-
тельств, а равно и методы их обнаружения, изъятия, фиксации и 
исследования (с. 6). 
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Штибер В., Шнейкерт Г. Прак-
тическое руководство для работ-
ников уголовного розыска. Пер. с 
нем. – М.: Гостехиздат, 1925. – 193 с.  

Учение об уголовной полиции обнимает ту часть учения о 
полиции вообще, которая относится к раскрытию виновников 
совершенных преступлений. … Поэтому задача уголовной полиции 
в равной мере относится к области юридической и админи-
стративной; она составляет особое связующее звено между 
юстицией и полицией (с. 4). 

Штосс К. Что такое кримина-
листика?15 // Что такое крими-
налистика? // Журнал министерства 
юстиции. – СПб.: Сенатск. Тип., 
1900. – № 9. – С. 122. 
  

Криминалистика не является особой наукой, поскольку у нее нет 
самостоятельного содержания. Все, что относится к изучению самой 
личности преступника, его быта и обстановки, – составляет предмет 
криминальной антропологии и криминальной социологии; все, что 
касается техники совершения преступлений, хотя и имеет 
теоретическое значение для законодателя при определении состава 
преступления и соответствующего наказания, и практическое – для 
судьи при отыскании истины, – но составляет ближайшую задачу 
уголовной полиции; главнейшая же часть содержания кримина-
листики относится к области науки уголовного судопроизводства, 
указывая новые пути к отысканию истины, но, не внося какой-либо 
коренной реформы уголовного процесса (с. 122). 

Шумилов А.Ю. Предмет и система 
учебного курса «Оперативно-ро-
зыскная деятельность» // Оператив-
но-розыскная деятельность: Учебник 
/ Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Ов-
чинского, А.Ю. Шумилова. – М.: 
ИНФРА-М, 2002. – С. 119-120. 

ОРД как учебная дисциплина (учебный курс) есть основанная на 
научно-теоретических исследованиях устоявшаяся система знаний о 
сущности и содержании ОРД, служащая цели обучения спе-
циалистов в области юриспруденции (прежде всего подготовки 
профессиональных кадров для правоохранительных органов и 
спецслужб России) (с. 119). Предметом же открытой учебной 
дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность»являются объек-
тивные закономерности, обусловливающие необходимость приме-
нения российскими оперативно-розыскными органами специальных 
сил, средств, методов (гласных и конфиденциальных) для защиты 
человека, общества и государства от преступных посягательств 
(с. 119). Закономерности, составляющие предмет учебного курса, 
классифицируются путем объединения в две подсистемы: 
1) закономерности, характеризующие общественные отношения в 
ОРД, которые подлежат соответствующему правовому регулиро-
ванию (прежде всего, возникающие в связи и по поводу совершения 
преступления и необходимости его обнаружения); 2) законо-
мерности организации, тактики и методики ОРД правоохрани-
тельных органов и спецслужб (с. 119). 

Шурухнов Н.Г. Криминалистика: 
Учебник. – М.: Юрист, 2003. – 639 с.  

Предмет криминалистики составляют закономерности: 1. Прояв-
ления механизма преступления. 2. Собирания следов и иной 
информации. 3. Исследования, оценки и использования следов и 
иной информации. 4. Использования специальных средств, методов, 
рекомендаций раскрытия, расследования, судебного разбират-
ельства и предотвращения преступлений (с. 12). Таким образом, 
криминалистика – это наука о закономерностях проявления меха-
низма преступления, собирания, исследования, оценки и 
использования следов и иной информации и основанных на 
познании этих закономерностей средствах, приемах, рекомендаций 
раскрытия, расследования, судебного разбирательства и 
предотвращения преступлений. Сноска: Мы основываемся на 
определениях, данных Р.С. Белкиным и его многочисленных 
исследованиях, посвященных проблемам криминалистики (с. 12). 

Эйсман А.А. «Введение в кримина-
листику» – учение о предмете, сис-
теме, методах и истории кримина-
листики // Селиванов Н.А., Танасе-
вич В.Г., Эйсман А.А., Якубо-
вич Н.А. Советская криминалистика. 
Теоретические проблемы: Моногра-
фия. – М.: Юрид. лит., 1978. – С. 3-25. 

Предмет науки – это совокупность всех объектов, на которые 
направлена познавательная деятельность, и всех разработок, 
конструкций, программ, технологий, являющихся продукцией 
науки, ориентированных на достижение практических целей (с. 6).  

                                                           
15Мається на увазі стаття Штос К. Что такое криминалистика? // Швейцарский журнал уголовного права, 1900. – Тетради 1 и 2.         

(на нем.).  
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Эйсман А.А. Криминалистика в сис-
теме юридических наук // Селива-
нов Н.А., Танасевич В.Г., Эйс-
ман А.А., Якубович Н.А. Советская 
криминалистика. Теоретические проб-
лемы: Монография. – М.: Юрид. 
лит., 1978. – С. 29-34. 

В определении же предмета криминалистики в числе специ-
фических для нее объектов, как правило, называют «технические 
средства», «тактические приемы» и «методику» раскрытия (рассле-
дования) преступлений (с. 31). Можно ли считать указание на 
«технические средства», «тактические приемы», «методику» 
достаточными для строгого и четкого отграничения предмета 
криминалистики и предмета науки уголовного процесса? Думается, 
что да … (с. 32). Все эти вопросы, находящиеся по степени 
детализации и конкретизации ниже уровня нормативного 
регулирования (на субпроцессуальном уровне), и составляют то, что 
принято обозначать техническими, тактическими и методическими 
средствами и приемами раскрытия преступлений, собирания и 
исследования доказательств. Именно они и являются основными 
объектами науки криминалистики (с. 33). 

Эксархопуло А.А. Предмет, система 
криминалистики // Криминалистика: 
Учебник / Под ред. Т.А. Седовой, 
А.А. Эксархопуло. – СПб.: Изд-во 
СПб. ун-та, 1995. – С. 3-8. 

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма 
преступления и деятельности по его раскрытию и расследованию, 
осуществляемой с использование специальных средств, приемов и 
методов, разрабатываемых на основе познания этих законо-
мерностей, достижений естественных, технических и иных наук, а 
также обобщения практики, с целью установления истины по 
уголовному делу и предотвращения преступлений (с. 6). 

Эксархопуло А.А. Предмет, задачи и 
система криминалистики // Крими-
налистика: Учебник / Под ред. 
Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. – 
СПб.: Изд-во Лань, 2001. – С. 12-24. 

Криминалистика – это наука о закономерностях, имеющих место 
в механизме совершения преступления и деятельности, направ-
ленной на установление истины по уголовному делу, а также на 
предотвращение преступлений, осуществляемой уполномоченными 
на то правоохранительными органами с использованием спе-
циальных средств, приемов и методов, достижений естественных, 
технических и иных наук, а также обобщения практики (с. 18).  

Элькинд П.С. Наука советского уго-
ловного процесса и смежные отрасли 
знания // Уголовный процесс: Учеб-
ник / Отв. ред. Н.С. Алексеев, 
В.З. Лукашевич, П.С. Элькинд. – М., 
1972. – С. 3-36.  

Советская криминалистика является наукой о технических сред-
ствах, тактических приемах и методах, применяемых для выполнения 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий по 
обнаружению, собиранию, фиксации и исследованию доказательств в 
целях раскрытия и предупреждения преступлений (с. 36). 

Яблоков Н.П. Объект и предмет 
криминалистического изучения // 
Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 11. – 
Право. – М., 1997. – № 1. – С. 20-30. 

Предметом криминалистического изучения применительно к 
деятельности по раскрытию и расследованию преступлений 
являются поисково-познавательные процессы в ходе такой 
деятельности, требующих от следователя и других помогающих ему 
криминалистов соответствующего технико-технологического и 
тактико-методического подхода к ее осуществлению (с. 28). 

Яблоков Н.П. Криминалистика: 
Краткий учебный курс. – М., 2001. – 
371 с.  
 

Криминалистика – наука, исследующая закономерности преступ-
ного поведения и преступной деятельности, механизм их отражения в 
источниках информации, а также особенности деятельности по 
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, 
разрабатывающая на этой основе средства и методы раскрытия, 
расследования, предупреждения преступлений с целью надлежа-щего 
применения материальных и процессуальных правовых норм (с. 4). 

Яблоков Н.П. Криминалистика в 
вопросах и ответах: Учеб. пособие. – 
М.: Юрист, 2003. – 224 с.  

Предметом изучения криминалистики считаются проявления 
определенных закономерностей преступной деятельности и сами эти 
закономерности (с. 43). Следовательно, криминалистику можно опреде-
лить как науку, исследующую закономерности преступных деяний, 
механизм их отражения в источниках информации, а также 
особенности деятельности по раскрытию, расследованию и предупреж-
дению преступлений, разрабатывающую на этой основе с использо-
ванием данных юридических и иных наук средства и методы указанной 
деятельности с целью обеспечения надлежащего применения уголовно-
процессуальных и уголовно-правовых норм (с. 44). 

Якимов И.Н. Наука раскрытия пре-
ступлений // Рабоче-крестьянская 
милиция. – М.: Госюриздат, 1923. – 
№ 2-3. – С. 47-49. 

Криминалистика является наукой о раскрытии преступлений. 
Она изучает преступника, фактическую сторону преступлений, 
способы их совершения и методы раскрытия и одной из своих задач 
ставит разработку наиболее рациональных способов предупреж-
дения и ликвидации начавшихся преступлений.  
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Якимов И.Н. Практическое руко-
водство к расследованию преступ-
лений. – М.: Издание ЗАГОТХОЗа 
Милиции Республики, 1924. – 404 с.  

Автор задался целью дать в систематическом и популярном 
изложении сведения по уголовной технике и тактике, необходимые 
при производстве дознаний, разбросанные по многочисленным 
трудам по данному вопросу. По совершенно понятным причинам 
при изложении уголовной тактики указаны только те способы и 
приемы, которые не носят секретного характера, т.к. с последними 
работники розыска и милиции могут ознакомиться по специальным 
секретным инструкциям (с. 3). Сначала появились отдельные 
научные способы раскрытия преступлений практического характера, 
затем теоретические труды по отдельным вопросам техники 
раскрытия преступлений, и, в конце концов, на фундаменте этого 
научного материала постепенно сложилась новая наука, получившая 
название «уголовной техники». Не будучи самостоятельной научной 
дисциплиной, уголовная техника является прикладною наукою, 
преследующей практические цели, связанные с уголовным 
процессом, и имеет своим назначением изучение целесообразных 
способов и приемов применения научных и технических знаний к 
установлению личности преступника и расследованию преступ-
лений в той его стадии, которая называется предварительным 
производством (с. 5). 

Якимов И.Н. Криминалистика. Руко-
водство по уголовной технике и 
тактике. – М.: НКВД РСФСР, 1925. – 
415 с.  

Таким образом, криминалистика, как наука, имеет своим пред-
метом изучение наиболее целесообразных способов и приемов 
применения методов естественных, медицинских и технических 
наук к расследованию преступлений и изучению физической и 
моральной личности преступника, а своей целью ставит помощь 
правосудию в раскрытии материальной истины в уголовном деле 
(с. 3).  

Якимов И.Н. Криминалистика: Уго-
ловная тактика. – М.: НКВД РСФСР, 
1929. – 312 с.  

Уголовная техника изучает применение научных способов и 
приемов, большей частью взятых из других наук, особенно из 
химии, физики, естествознания и медицины, к расследованию 
отдельных элементов или обстоятельств преступлений и регистра-
ции, физических примет преступников. Уголовная тактика изучает 
преступников и способы совершения преступлений для выработки 
наилучших методов их раскрытия, для чего используется научный 
материал, собранный и разработанный уголовной техникой (с. 3).  

Яновська О.Г. Кримінально-проце-
суальне право України: Навч.-метод. 
посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 207 с.  
 

Кримінальний процес як узагальнююче поняття включає в себе 
три різноаспектних значення:  

1) кримінальний процес – врегульована законодавчими нормами 
діяльність юридичних і фізичних осіб, спрямована на виявлення і 
розкриття злочинців, покарання винних осіб та на захист прав і 
законних інтересів громадян та суспільства (кримінально-
процесуальна діяльність); 

2) кримінальний процес – це наукова галузь знань, яка вивчає 
теоретичні і практичні аспекти врегульованої законодавчими 
нормами діяльності юридичних і фізичних осіб, спрямованої на 
виявлення і розкриття злочинів, покарання винних осіб та на захист 
прав і законних інтересів громадян та суспільства;  

3) кримінальний процес – це навчальна дисципліна, предметом 
якої є сукупність норм, які регулюють кримінально-процесуальну 
діяльність, та практика їх застосування (с. 39). 

 
 


