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ПРО ЗВ’ЯЗОК КРИМІНАЛІСТИКИ
З ІНШИМИ НАУКАМИ
З’ясовано, що зв’язок криміналістики з іншими науками зумовлений її предметом і завданнями. Проаналізовано наукові підходи до визначення предмета та природи науки «криміналістика». Зазначено, що природа криміналістики породжує необхідність її звернення до досягнень
інших галузей знань і їх пристосування для своїх потреб. Охарактеризовано зв’язки криміналістики з іншими галузями знань з урахуванням її подвійної природи (юридичної та природничотехнічної). Відзначено, що зв’язки між криміналістикою й іншими науками є взаємними, оскільки криміналістика водночас використовує досягнення інших галузей знань для полегшення виконання її завдань і стимулює інші науки на нові досягнення, які дозволяють боротися з кримінальними проявами в нашому суспільстві.
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Постановка проблеми. Криміналістика відіграє важливу роль у забезпеченні належної діяльності з організації ефективного досудового розслідування та судового
провадження. Це наука, метою якої є розроблення нових та вдосконалення існуючих методів, засобів і прийомів збирання, дослідження, оцінки та використання доказів у рамках кримінального провадження. У зв’язку з цим загальноприйнято називати криміналістику прикладною наукою. Адже вона безсумнівно озброює працівників правоохоронних органів знаннями, вміннями та навиками правильного планування, організації та
власне досудового розслідування злочинів окремих видів, а також судового провадження [7, с. 218]. Відповідно очевидними є і її зв’язки з іншими науками, які у своїй сукупності дозволяють вирішувати поставлені перед нею завдання. Тому вважаємо актуальним питання про визначення характеру та змісту наявних зв’язків криміналістики з іншими галузями знань.
Аналіз публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Місце криміналістики в загальній системі наук неодноразово було предметом дослідження у працях В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, О. М. Васильєва, І. О. Возгріна, В. К. Гавло,
Ю. П. Гармаєва, І. Ф. Герасимова, М. В. Даньшина, Л. Я. Драпкіна, В. А. Журавля,
Є. П. Іщенко, О. Н. Колесниченко, В. О. Образцова, М. О. Селіванова, Р. Л. Степанюка, В. Г. Танасевича, С. Н. Чурилова, Б. М. Шавера, В. Ю. Шепітька, А. В. Шмоніна,
М. П. Яблокова, І. М. Якимова та інших учених. Однак, основний масив названих наукових досліджень, як цілком слушно відзначає з цього приводу М. В. Даньшин, позбавлені системного характеру. Проблема місця криміналістики в системі наукового знання комплексно не досліджувалася, в результаті чого питання про наявність і харак© Пчеліна О. В., 2019
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тер системних зв’язків криміналістики з іншими науковими уявленнями в основному
залишалося поза увагою [2, с. 73-74]. У контексті вищезазначеного метою представленої статті є визначення характеру та змісту наявних зв’язків криміналістики з іншими галузями знань.
Виклад основного матеріалу. У наукових джерелах найбільш розповсюдженою є позиція, згідно з якою криміналістика, використовуючи теоретичні положення та методи природничих і технічних наук, за своєю природою є юридичною наукою,
оскільки тісно пов’язана з кримінальним правом, кримінальним процесом і кримінологією, які утворюють блок (цикл) кримінальних наук. Цей зв’язок, на думку вчених,
значною мірою обумовлений спільним об’єктом вивчення цих наук, який утворюють
два взаємопов’язані види людської діяльності: «злочинна діяльність – боротьба зі злочинністю» [5, с. 25]. Разом із тим, ні в кого не викликає сумнівів і той факт, що криміналістика перебуває у певному взаємозв’язку зі спеціальними прикладними галузями знань. Це обумовлюється тим, що криміналістика як спеціальна, комплексна, інтегральна юридична наука має тенденції встановлення її предметних зв’язків з іншими
науками [2, с. 73].
Із зазначеного помітно, що криміналістика насправді є прикладною наукою, яка
імплементує в себе досягнення інших галузей знань. При цьому останні можуть бути як
юридичними, так і неправовими науками. Більше того, варто відмітити, що зв’язок криміналістики з іншими науками є взаємним, двостороннім. Адже природа криміналістичних знань обумовлює необхідність використання досягнень інших наук, у той час як
завдання криміналістики, продиктовані потребами суспільства в наявності нових засобів і методів боротьби зі злочинністю, породжують необхідність розвитку інших галузей знань. У контексті наведеного цілком поділяємо думку, що природа криміналістичних знань – це не комплекс якихось складових частин, не механічне поєднання даних
різних наук, а глибокий синтез знань, об’єднаних у межах предмета та змісту криміналістики [11, с. 21].
Таким чином, неможливо з’ясувати характер і зміст наявних зв’язків криміналістики з іншими науками без попереднього визначення її предмета. Це зумовлено тим, що,
як зазначає В. А. Журавель, дослідження наукознавчих проблем криміналістики передбачає необхідність з’ясування її місця в системі наук та визначення характеру міжнаукових зв’язків, які зумовлені природою криміналістики, предметом її дослідження, колом
завдань, що постають перед цією галуззю знань. Криміналістику традиційно відносять
до числа наук кримінально-правового циклу, що динамічно розвиваються. Вона за своєю
природою має багатоаспектні міжнаукові зв’язки з різноманітними галузями знань. При
цьому ці зв’язки не обмежуються суто юридичною спрямованістю, а стосуються технічних і природничих наук. І це не випадково, оскільки в різні історичні періоди криміналістику розглядали як природничо-технічну науку, науку подвійної природи або юридичну
науку [3, с. 227].
У зв’язку із вищезазначеним вважаємо, що для того, щоб з’ясувати місце криміналістики в системі наук, потрібно передусім визначити її предмет і завдання. Саме природа криміналістики породжує необхідність її звернення до досягнень інших галузей знань
і їх пристосування для своїх потреб. У той же час інші науки, з урахуванням наявних суспільних викликів на вдосконалення методів боротьби зі злочинністю, розробляють їх. Відповідно прослідковується тісний і взаємний зв’язок між науками. Як зазначає В. А. Журавель, останніми роками сфера застосування криміналістичних знань значно розширилася
і на цей час предметно не обмежується лише кримінальними правопорушеннями, а поширюється на суспільні відносини, які потребують правового регулювання [3, с. 228].
Так, розповсюдженою та загальновживаною є позиція, згідно з якою криміналістику визначають насамперед як юридичну науку, основу, «стрижень» якої незалежно від
впливу на неї науково-технічного прогресу становлять дані її загальної теорії, тактики і
методики розслідування [3, с. 229]. Ще за часів побудови «унікальної» радянської криміналістики було розпочато обґрунтування криміналістики не як допоміжної науки, що пристосовує досягнення інших наук до вирішення завдань кримінального судочинства, а як
«науки про розслідування» [8, с. 226].
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Зокрема, В. Ю. Шепітько, поділяючи думку про юридичну природу криміналістики, відзначає, що потреба в криміналістиці, використання її даних у різних сферах,
певні процеси інтеграції та диференціації наукового знання не змогли привести до суттєвої зміни предмета криміналістики, котра, як і раніше, залишається наукою про закономірності злочинної діяльності і її відображення у джерелах інформації» [12, с. 43].
Тобто вчений зазначає, що криміналістика – це юридична наука, яка вивчає закономірності злочинної діяльності та закономірності криміналістичної діяльності. Дещо подібну позицію відстоюють і автори підручника «Криміналістика», визначаючи криміналістику в сучасних умовах як систему знань про закономірності утворення (формування, виникнення), виявлення (встановлення), фіксації, вилучення, дослідження, оцінки
та використання інформації, придатної для перевірки чи встановлення будь-яких фактів, подій, явищ, а також про розробку на основі пізнаних закономірностей прийомів,
способів, методів, методик, технологій, інструментів, матеріалів, приладів та їх комплексів та інших засобів оптимізації роботи з такою інформацією. При цьому відзначається, що криміналістика за своєю природою є системою багатогранних знань, які використовуються у різних сферах суспільного життя [6, с. 11, 18]. Саме в такій деталізації предмета криміналістики й проявляються основні напрямки використання досягнень різних галузей знань для вирішення основних завдань як криміналістики, так і
кримінального провадження зокрема.
Разом із тим, варто відзначити той факт, що помилково обмежувати предмет криміналістики, визначаючи її виключно як юридичну науку. Це пояснюється тим, що неможливо здійснювати кримінальне провадження без використання відповідних засобів і методів, які розробляються та базуються на досягненнях інших наук, природа яких не є правовою. Зокрема, це стосується такого розділу криміналістики як криміналістична техніка.
У зв’язку із зазначеним поділяємо позицію вчених стосовно того, що криміналістиці притаманна подвійна природа, яку інколи іменують інтегрованою чи синтетичною. У контексті зазначеного вбачається правильною думка П. І. Тарасова-Радіонова щодо існування в
криміналістиці двох напрямів – основного (розслідування злочинів) і допоміжного (методи дослідження окремих видів речових доказів). Якщо перший напрям за своєю суттю є правовим, то другий – технічним, так як базується на переробленні та пристосуванні
для цілей розслідування кримінальних правопорушень досягнень природничих і технічних наук. Неправовий характер другого напряму криміналістики пов’язується не з безпосередньою діяльністю слідчого, а з діяльністю експерта-спеціаліста з питань, що потребують спеціальних знань [10, с. 153 – 154].
Тому, враховуючи вищенаведені наукові погляди з визначення предмету та природи криміналістичної науки, цілком поділяємо думку С. П. Лапти та Р. Л. Степанюка стосовно необхідності визначити подвійну природу криміналістики та розширити реальні можливості проводити наукові дослідження у галузі криміналістики не лише юристами, а й фахівцями з інших галузей знань [8, с. 231]. А із зазначеного можна помітити, що
й зв’язок криміналістики з іншими науками також полягає в інтеграції досягнень інших
наук і пристосуванні їх до вирішення власних завдань [4, с. 54].
Так як криміналістика характеризується поєднанням юридичної та природничотехнічної природи, то логічним є той факт, що вона перебуває у тісних зв’язках як з
юридичними науками, так і з іншими прикладними галузями знань, у тому числі природних і технічних. При цьому, як слушно відзначає В. А. Журавель, наявність тісних взаємин криміналістики з природничими і технічними науками не є випадковою,
оскільки однією з функцій саме криміналістики є трансформація, творче перероблення й адаптація доробку цих галузей знань для створення нового наукового продукту [3, с. 231].
Говорячи про зв’язки криміналістики з правовими науками, варто відзначити,
що основний вплив на неї справляють саме науки кримінально-правового циклу. Зокрема, мова йде про кримінальне процесуальне право, кримінальне право, кримінологію, теорію оперативно-розшукової діяльності. Як зазначають П. Д. Біленчук, Г. С. Семаков, процесуальний закон є формою реалізації криміналістичної техніки та слідчої
і судової тактики в методиці розслідування конкретних видів злочинів. Тому збирають
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і досліджують докази тільки згідно з нормами кримінального процесуального законодавства [1, с. 115]. А значить і криміналістичні положення повинні співпадати із законодавчими приписами, не суперечити їм.
Поряд із кримінальним процесуальним правом невід’ємний вплив на криміналістику здійснює і теорія оперативно-розшукової діяльності. Цей зв’язок виражений насамперед у прийомах, що використовуються, засобах виявлення та збирання джерел доказової інформації, виявлення ознак злочину. Проте оперативно-розшукова діяльність
вирізняється мобільністю, негласністю застосування технічних засобів і тактичних прийомів, унаслідок чого збирають тільки орієнтовну інформацію, а не доказову. Для того,
щоб орієнтовна інформація набула статусу доказової, її потрібно задокументувати процесуальними засобами. Під час проведення слідчих (розшукових) дій і негласних слідчих (розшукових) дій застосовують різні оперативно-технічні засоби [1, с. 115].
Не менший вплив на науку «криміналістику» здійснює кримінальне право, оскільки такі категорії останнього як «склад злочину», «спосіб злочину», «співучасть у злочині» й інші є визначальними для багатьох теоретичних положень криміналістики. Зокрема, кримінально-правова характеристика злочинів окремих видів є базою для формування
криміналістичної характеристики відповідних злочинів і розроблення рекомендацій щодо
завдань розслідування і засобів їх вирішення [5, с. 25].
Окремо слід відзначити, що названі вище науки (кримінальне процесуальне право, кримінальне право, теорія оперативно-розшукової діяльності) напряму залежать від
положень нормативно-правових актів, які регулюють сферу охорони прав і свобод людини та громадянина від суспільно небезпечних діянь. Ураховуючи, що вітчизняне законодавство є мінливим, особливо в останні роки реформування системи судоустрою та правоохоронної діяльності, згадані галузі права та відповідні їм науки зазнали суттєвих змін
у частині регулювання діяльності з виявлення, розкриття, розслідування та попередження
кримінальних правопорушень, а також кваліфікації останніх. Названі зміни, безперечно,
змінили усталений підхід до класифікації кримінальних правопорушень і їх кваліфікації,
до процедури їх досудового розслідування та судового провадження, до порядку застосування негласних заходів у рамках кримінального провадження. В результаті зазнають змін
і положення криміналістичної науки, зокрема в частині криміналістичної тактики та криміналістичної методики.
Разом із тим, варто погодитися з твердженням М. В. Даньшина з приводу того,
що криміналістика є спеціальною, комплексною, інтегральною юридичною наукою, бо
володіє різнобічними зв’язками з багатьма галузями юридичної науки і використовує
їхні знання у своїх цілях. При цьому вона не втручається у сфери інших юридичних
наук і механічно не поглинає їх. І в той самий час сама не розчиняється в інших знаннях.
Криміналістика лише синтезує їхні різні дослідження з питань протидії злочинності, що
проводяться представниками інших юридичних наук, реципіює окремі їхні досягнення і
положення, які стикаються до певної міри з проблемами злочинності, творчо адаптує подібні запозичення для своїх потреб, а окремими з них керується у напрямку розробки і
застосування власного арсеналу знань. Спираючись на все це, криміналістика формулює
і обґрунтовує власні висновки, положення та рекомендації. Запозичені таким чином знання використовуються в криміналістиці також для створення і вдосконалення власного
понятійного апарату. Окремі методи інших юридичних наук використовуються, переорієнтовуються при здійсненні криміналістикою основного свого спеціального призначення – слугувати для розкриття і розслідування злочинів [2, с. 76].
Так, структура криміналістичної тактики повинна включати не тільки рекомендації стосовно тактичних прийомів проведення слідчих (розшукових) дій, а й негласних слідчих (розшукових) дій. Щодо криміналістичної методики, то вона повинна витікати із принципових положень з доказування злочинів, сформульованих науками кримінального процесу та кримінального права [9, с. 91 – 92]. Зокрема, з урахуванням поділу кримінальних правопорушень на кримінальні проступки та злочини, а також відповідного поділу досудового розслідування на такі форми як дізнання та досудове слідство, наукові підходи до визначення видів і структури криміналістичної методики теж
зазнають змін.
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Поряд із вищезазначеним особливе місце в системі зв’язків криміналістики з іншими науками займають неправові галузі знань. Зокрема, мова йде про природничі та суспільні науки, такі як фізика, хімія, біологія, кібернетика, інформатика, судова медицина,
судова психіатрія, судова експертологія, судова психологія, логіка, теорія управління, наукова організація праці тощо. Напрацювання цих наук дозволяє розробляти, а також пристосовувати для досягнення завдань криміналістики технічні засоби та прийоми їх використання. Як приклад, у вітчизняній криміналістичній науці й експертній діяльності
останнім часом активно впроваджується використання досягнення такого вчення науки
біології, як біометрія. Зокрема, особлива увага приділяється застосуванню методів генетичної ідентифікації особи.
Висновки. Отже, характеризуючи наявні зв’язки криміналістики з іншими
науками, можливо окреслити їх як взаємні й зумовлені її природою. Криміналістика використовує досягнення інших галузей знань для полегшення виконання своїх
завдань, які тісно переплітаються із завданнями кримінального провадження. Водночас потреби криміналістичної науки нерідко стимулюють інші науки до нових досягнень (звершень), які дозволяють боротися з кримінальними проявами в нашому
суспільстві.
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SUMMARY
Pchelіna O. V. Relation of forensics with other sciences. The article states that
criminalistics plays an important role in ensuring proper activities for the organization of effective
pre-trial investigation and judicial proceedings. It is a science that pursues the goal of developing
new and improving existing methods, tools and techniques for collecting, researching, evaluating and
using evidence in a criminal proceeding. Accordingly, its connections with other sciences, which in
their totality allow to solve the tasks set before it, are obvious. It was found out that the connection
of ccriminalistics with other sciences is due to its subject and tasks. The scientific approaches to
the definition of the subject and nature of science “criminalistics” are analyzed. It is noted that
the nature of criminalistics raises the need for its appeal to the achievements of other branches of
knowledge and their adaptation for their needs. The links between criminalistics and other branches of
knowledge, taking into account its dual nature (legal and natural-technical), are described. It is noted
that criminalistics is in fact an applied science that implements the achievements of other branches
of knowledge. At the same time, the latter can be both legal and inappropriate sciences. It is noted
that the main impact on criminalistics is precisely the science of the criminal-legal cycle–criminal
procedural law, criminal law, criminology, the theory of operational and investigative activities. It
is indicated that a special place in the system of links of criminalistics with other sciences is taken
by the illegal branches of knowledge (physics, chemistry, biology, cybernetics, informatics, forensic
medicine, forensic psychiatry, forensic psychology, logic, management theory, scientific organization
of labor, etc.). It is noted that the links between criminalistics and other sciences are reciprocal, since
criminalistics simultaneously uses the achievements of other branches of knowledge to facilitate the
fulfillment of its tasks and stimulates other sciences to new achievements that allow the struggle with
the criminal manifestations in our society.
Keywords: criminalistics, science, communication, system, branch of knowledge, subject, nature.
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