
Шевчук В. М. ФОРМАЛІЗАЦІЯ У КРИМІНА
ЛІСТИЦІ (англ, formalization - форма
лізація) - метод криміналистики, що 
являє собою процес відображення кри
міналістичних знань про об’єкти піз
нання у формалізованому вигляді, ґрун
тується на формально-логічному під
ході й полягає у наданні абстрактним 
положенням конкретної форми шляхом
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використання формальної мови. Форма
лізація як особлива форма розумової ді
яльності здійснюється за допомогою 
операцій зі знаками. Такий процес роз
глядається як подання певних знань у ви
гляді формальної системи, в якій береть
ся до уваги не змістове їх значення, 
а лише формалізована форма. Формалі
зація передбачає викладення професій
них знань формальною або частково 
формальною мовою, коли до об’єктів 
вивчення застосовується формальний 
метод дослідження. Ф. у к., органічно 
вплітаючись і доповнюючи існуючі ме
тоди, становить одну з можливостей удо
сконалення пізнавальної діяльності. Роз
виваючи наявну систему методів за ра
хунок формалізованих процедур, можна 
досягти значно більшої глибини пізнава
них явищ і підвищити ефективність про
цедур розслідування, здійснити пере
творення криміналістичного знання в бік 
більшої систематизації і структурування, 
підвищуючи тим самим прогностичну 
функцію існуючих теоретичних побу
дов. Особливо широкі можливості ме
тод формалізації має при розробленні 
типових програм вирішення окремих 
завдань розслідування, які умовно мож
на назвати окремими програмами.
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ФОРМИ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІА
ЛІСТА ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАН
НЯ - зовнішній вияв способу організа
ції його дій у разі участі у слідчій (роз- 
шуковій) дії. Виокремлюються такі 
Ф. з. с. п. ч. р.: 1) організаційно-техніч
на, що включає такі підвиди: а) органі
заційна допомога - планування вико
ристання складних технічних пристро
їв чи приладів слідчим або членами 
СОГ; планування щодо використання 
пересувної криміналістичної лаборато
рії та ін.; б) підготовча допомога - від
бувається при організації і плануванні 
проведення окремих слідчих (розшуко- 
вих) дій; в) технічна - тобто допомога 
у виявленні, вилученні й фіксації до
казів, у використанні науково-технічних 
засобів (напр., проведення фотографу
вання при огляді місця події чи обшу
ку), у накресленні схем, планів, крес
лень або у складанні протоколу слідчої 
(розшукової) дії відповідно до ст. 237 
КПК України. Здійснення фотозйомки, 
відео- і звукозапису слідчої (розшуко
вої) дії доцільно доручати спеціалістові; 
2) консультативна, що прямо передба
чена ч. 1 ст. 71 КПК України; 3) інфор
маційна, за якої спеціаліст бере участь 
у формулюванні й постановці запитань 
учасникам вербальних слідчих (розшу- 
кових) дій; 4) аналітична, що виявляєть
ся при аналізі результатів слідчої (роз
шукової) дії і перевірці чи оцінюванні 
висновку експерта при залученні остан
нього, та ін.; 5) пошукова допомога - 
здійснюється, приміром, інспектором- 
кінологом із використанням службово- 
розшукового собаки; 6) допомога 
у формі надання «висновку спеціаліс
та», що може здійснюватися за резуль
татами участі спеціаліста у слідчій (роз-
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