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МЕТОДИ КРИМІНАЛІСТИКИ, ПРОБЛЕМА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Науковці не мають чіткої думки щодо терміну криміналістики та її
методів. Одні вважають, що це правова наука або навчальна дисципліна,
а інші – техніка. Тому виникає потреба у вирішенні питання, які ж
саме методи вона використовує.
Метод (від грец. — «спосіб») — систематизована сукупність
кроків, дій, які необхідно вчинити, щоб вирішити певне завдання або
досяг- ти певної мети. Методологія (від грец. — вчення про методи) —
система принципів, методів і способів організації і побудови теоретичної і
практичної діяльності людей; в той же час методологія є вченням про
цю систему понять і їх взаємозв’язків.
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Методологія криміналістики — це пошук мети, набір прийомів,
методів, засобів, способів, принципів досягнення мети:
1. Теоретичної мети — дійсного знання;
2. Практичної мети — прийомів і способів того, як досягти
бажаної практичної мети і не схибити проти істини, або того, що ми
вважаємо дійсним знанням.
В криміналістиці виділяють два методи пізнання: теоретичний і
практичний. Теоретичний метод є методом який визначається як загальні
засади закону розвитку матеріального світу, є загальною філософською
основою та виступає як засіб пізнання криміналістики. Практичний метод
використовує прийоми та способи на практиці, а також має чітку мету для
виконання поставленої задачі.
Також методи можна поділити на загальні і спеціальні. Загальні
методи — це методи, які використовуються у більшості наук і сфер
практичної діяльності. В свою чергу загальні методи мають дві групи.
Першу групу складають: спостереження, порівняння, експеримент,
моделювання. Друга група об'єднує математичні методи: вимір,
обчислення, геометричні побудови, математичне моделювання.
Спеціальними є методи, сфера вживання яких обмежена однією
або декількома науками. Як і загальні, спеціальні методи поділяються на
дві групи. До першої групи можна віднести криміналістичні методи, які
розроблюються криміналістичною наукою і використання яких є
можливим тільки нею. Серед них виділяють техніко-криміналістичні
методи, вживані в області техніко-криміналістичних наукових досліджень:
трасологичні, одорологічні, балістичні і інші галузі кріміналістичної
техніки. Другу групу складають спеціальні методи
інших
наук.
Спеціальними методами інших наук є: фізичні, хімічні і физико-хімічні,
біологічні, антропометричні, соціологічні, психологічні методи, а також
багато інших.
Отже, якщо враховувати всі зазначені методи, то можна дійти до
висновку, що метод криміналістики — це спосіб вивчення й дослідження,
який використовується у криміналістиці для пізнання її предмета та
об'єктів.
Також термін «криміналістика» можна визначити як правову науку,
її задачі, функції та завдання, які належать до правової сфери, та яка була
створена для регулювання кримінально-процесуальних наук. Її методи
запозичені з інших наук та використовуються для досягнення поставлених
задач та цілей, які стоять перед нею.
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TACTICAL FEATURES OF INTERROGATION OF JUVENILE
SUSPECTS (ACCUSED)
By its nature, interrogation is a complex multifaceted investigative
(search) action, which often takes place in a conflict situation. A conflict
situation is understood as a combination of circumstances of interests of the
investigator (as a representative of the state) investigating a criminal offense and
the interrogated person.
A wide range of tactics aimed at overcoming the conflict situation has
been developed. They can be used both separately and in combination. These
techniques are tactical, logical, psychological and complex. In order to choose
the most appropriate and effective, it is necessary to take into account the
presence or absence of the interviewee's experience, data that compromise him,
question the integrity or, conversely, indicate the positive qualities of his
personality, obedience, integrity, sexual, physical , psychological and age
characteristics. In this regard, the interrogation of juvenile suspects (accused)
has certain features.
The peculiarity of the interrogation of minors is not in the premature
assessment of reliability, but in those methods, techniques, which, given the
peculiarities of the child's development, can obtain from him the most complete
and reliable information. level of knowledge, limited range of even generally
accepted concepts, lack of proper experience, professional knowledge, elevated
emotional state during perception and uncritical perception, inability to properly
evaluate actions, a kind of slang, increased tendency to suggestion, fantasizing.
All this must be taken into account when choosing tactics. [1]
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