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BADANIA METODOLOGIA KRYMINALISTYCZNEJ
PROFILAKTYKI PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH W
ZAKŁADACH KARNYCH
Autor prowadzi badanie metodologii kryminalistycznej
profilaktyki przestępstw popełnionych w zakładach karnych, którą to
proponuje rozpatrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, jest
to sam proces profilaktyki, jako specyficzne, konkretne działania
podejmowane przez właściwe organy i osoby, przy użyciu
odpowiednich kryminalistycznych technik, taktyk śledczych i metod
dochodzenia niektórych rodzajów przestępstw. Po drugie, jest
częścią kryminalistyki jako nauki, zawierającej swój system
dogmatów
naukowych
i
kompleksowych
zaleceń
O. Batiuk
kryminalistycznych dotyczących zapobiegania przestępczości.
docent
katedry
prawa i
Autor uważa, że właśnie w skutek połączenia tych dwóch
postępowania
karnego
kierunków – praktycznego i teoretycznego – metodologia
kryminalistycznego zapobiegania przestępstw popełnionych w Wschodnioeuropejskiego
Narodowego
zakładach karnych będzie spełniała swoje powołanie, m.in. poprzez
Uniwersytetu
wspieranie tworzenia rekomendacji naukowych i ich praktyczne
im. Lesi Ukrainki
wdrażanie w dochodzeniu przestępstw popełnionych w zakładach
doktor
nauk prawnych,
karnych.
docent
(m.
Łuck,
Ukraina)
Słowa kluczowe: metody, metodologia, kryminalistyka,
przestępstwo, zakłady karne.

THE STUDY OF FORENSIC TECHNIQUES FOR THE PREVENTION OF CRIMES
COMMITTED IN PRISONS
In the provisions of the scientific article the author carries out the research methodology
forensic prevention of crimes committed in prisons, which proposes to consider two aspects.
First, it is the process of prevention as a specific activity legally authorized bodies and persons,
which is based on the use of forensic technology tools, investigation techniques tactics and
methods of investigation of specific crimes. Secondly, it is a branch of forensic science that
contains the system of scientific terms and complex forensic recommendations for crime
prevention. In interrelation of these two trends – practical and theoretical – methods of prevention
of crimes committed in prisons serving its purpose, contributing to the development of scientific
recommendations and their implementation in practice the investigation of crimes committed in
prisons.
Key words: methods, methodology, forensics, crimes, prisons.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ЗЛОЧИНІВ
ВЧИНЕНИХ У ПЕНІТЕНЦІАРНИХ УСТАНОВАХ
У положеннях наукової статті автор,
криміналістичної профілактики злочинів вчинених в
розглядати у двох аспектах. По-перше, це сам
діяльність уповноважених законом органів та
застосування засобів криміналістичної техніки,
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проводить дослідження методики
пенітенціарних установах, яку пропонує
процес профілактики, як специфічна
осіб, що здійснюється на підставі
прийомів слідчої тактики і методів
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розслідування певних видів злочинів. По-друге, це розділ науки криміналістики, який
містить систему наукових положень і комплексних криміналістичних рекомендацій щодо
профілактики злочинів. Саме у взаємозв’язку цих двох напрямів – практичного і
теоретичного – методика профілактики злочинів вчинених в пенітенціарних установах
виконує своє призначення, сприяючи розробці наукових рекомендацій і впровадженню їх в
практику розслідування злочинів вчинених в пенітенціарних установах.
Ключові слова: методи, методика, криміналістика, злочини, пенітенціарні установи.
Постановка проблеми. Проводячи дослідження методики криміналістичної
профілактики варто зауважити, що це синтезуючий розділ криміналістики, що об’єднує
положення криміналістичної техніки і криміналістичної тактики в їх специфічному
застосуванні до умов і завдань конкретного виду злочину. Методику профілактики можна
розглядати у двох аспектах. По-перше, це сам процес профілактики, як специфічна
діяльність уповноважених законом органів та осіб, що здійснюється на підставі
застосування засобів криміналістичної техніки, прийомів слідчої тактики і методів
розслідування певних видів злочинів. По-друге, це розділ науки криміналістики, який
містить систему наукових положень і комплексних криміналістичних рекомендацій щодо
профілактики злочинів. саме у взаємозв’язку цих двох напрямів – практичного і
теоретичного – методика профілактики злочинів виконує своє призначення, сприяючи
розробці наукових рекомендацій і впровадженню їх в практику розслідування. Джерелами
формування методики криміналістичної профілактики є наука, нормативні і емпіричні
положення, які визначають сутність, форми, цілі застосування методичних рекомендацій,
які складають окремі профілактичні криміналістичні методики. До таких джерел відносяться
закон, слідча практика, криміналістична наука і дані інших наук.
Виклад основних положень. Ми вважаємо, що криміналістична профілактика
складається з загальних та окремих прийомів і методів. Сукупність криміналістичних
прийомів і методів, які мають загальний характер і можуть застосовуватися для
попередження всіх злочинів, була визначена як загальна методика криміналістичної
профілактики, що є самостійною частиною науки поряд із криміналістичною технікою,
криміналістичною (слідчою) тактикою й методикою розслідування окремих видів злочинів.
Прийоми та методи, що застосовуються для профілактики тільки конкретних видів
злочинів, – це окрема методика криміналістичної профілактики1.
На певні труднощі у розробленні засобів і методів криміналістичної профілактики
злочинів, якими і пояснюється складність формування концептуальних і практичних засобів.
Вважаємо, що методи з’ясування причин конкретного злочину є складовою методики
розслідування окремих видів злочинів. До предмета криміналістики, на його думку,
належать і такі заходи, як організація охорони майна, правильна система обліку
матеріальних цінностей і контролю за їх витрачанням тощо.
До предмета криміналістичної профілактики варто відносити техніко-криміналістичні
засоби захисту об’єктів від злочинних посягань. Ці засоби можуть використовуватися з
метою отримання, нагромадження та надання інформації про знаряддя і засоби, які
використовуються під час учинення злочинів, і осіб, схильних до їх вчинення. До предмета
криміналістичної профілактики також належать техніко-криміналістичні засоби, прийоми і
методи виявлення, фіксації та дослідження криміногенних обставин; тактичні прийоми і
засоби їх найбільш ефективного виявлення й усунення, а також запобігання і припинення
злочинів; криміналістичні методи або системи прийомів виявлення та усунення причин і
умов скоєння злочинів, а також припинення і попередження злочинів.
1

Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства: Підручник. 2-е вид., – К.; Одеса: Либідь, 1991. – 280 с.
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На наш погляд до криміналістичної профілактики слід зараховувати криміналістичні
засоби, прийоми і методи, які ґрунтуються на досягненнях науки криміналістики, а також
розроблені представниками технічних і природничих наук і застосовуються з метою
виявлення, дослідження та усунення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів і
правопорушень.
Ми вважаємо, що складовою науки криміналістики є розроблення питань
профілактики злочинів і на основі вивчення обстановки та умов, в яких вчинюються
різноманітні злочини, способів їх учинення, узагальнення слідчої та судової практики
криміналістика розробляє профілактичні заходи. До них належать: 1) технічні засоби
попередження злочинів; 2) технічні й тактичні прийоми виявлення під час розслідування та
судового розгляду умов, які сприяють учиненню злочинів; 3) тактика попередження намірів
учинення або припинення злочинів.
На нашу думку, в методику криміналістичної профілактики слід включати методи і
прийоми:
1. спрямовані на виявлення причин та умов, які сприяють учиненню злочинів;
2. вивчення і дослідження причин та умов, які сприяють скоєнню злочинів;
3. усунення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів;
4. контролю за усуненням таких причин та умов.
Виявлення причин та умов, які сприяють учиненню злочинів, є складовою
всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин справи.
Під причинами злочину розуміють ті дієві обставини дійсності, що оточують особу,
які викликали у неї інтереси і мотиви для вчинення певного злочину. Причину злочину може
бути встановлено тільки тоді, коли буде виявлено причиново-наслідковий зв’язок між
зазначеними обставинами дійсності та злочином, що було вчинено особою під впливом цих
обставин.
Як правило, під час учинення злочину діє причиновий комплекс, який включає не
тільки соціально-економічні або політичні чинники, але й соціально-психологічні. Соціальнопсихологічні детермінанти є панівними. Вони включають елементи економічної, політичної,
правової, побутової психології особи, оскільки різні особи, що перебувають в об’єктивно
рівних матеріальних умовах, обирають різні шляхи своєї поведінки як кримінального, так і
некримінального характеру. З огляду на це важливу роль у разі визначення причин злочину
відбуває правильне встановлення мотивації вчиненого діяння.
До умов, що сприяли вчиненню злочину, належать обставини дійсності, наявність
яких уможливила вчинення злочину або полегшила його вчинення. До умов, що сприяли
вчиненню злочину, можуть належати, наприклад, відсутність охорони на об’єкті, з якого
було викрадено матеріальні цінності; відсутність належного виховного контролю з боку
батьків або опікунів чи піклувальників у разі вчинення неповнолітніми злочинів, пов’язаних
із незаконним обігом наркотиків тощо.
Виявлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину в місцях позбавлення волі,
може здійснюватися не тільки в ході проведення слідчих дій (наприклад, під час допиту
обвинуваченого у разі поставлення питання про те, що спонукало його вчинити цей злочин;
під час огляду місця події – через встановлення наявних систем охорони предмета
злочинного посягання тощо) але й шляхом аналізу відомостей, наявних у матеріалах
справи.
Процес виявлення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину в місцях
позбавлення волі, відображається у процесуальних документах. Результатом цього
процесу є подання органу дізнання, слідчого, прокурора у кримінальній справі. Орган
дізнання, слідчий, прокурор, установивши причини та умови, що сприяли вчиненню
злочину, вносять у відповідний державний орган, громадську організацію або посадовій
особі подання про вжиття заходів для усунення цих причин і умов.
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Таким чином, подання є заключним елементом процесу виявлення причин і умов, які
сприяють учиненню злочинів в місцях позбавлення волі, та одночасно одним із заходів для
усунення таких причин та умов. Більше того, подання є офіційною підставою для контролю
за усуненням причин та умов, які сприяють учиненню злочинів. Не пізніше як у місячний
строк відповідним державним органом, громадською організацією або посадовою особою
за поданням має бути вжито необхідних заходів і про їх результати повідомлено особу, яка
його надіслала.
У разі залишення посадовою особою подання без розгляду орган дізнання, слідчий
чи прокурор зобов’язані вжити заходів, передбачених ст.ст. 254-257 Кодексу України про
адміністративні правопорушення1.
Вважаємо, що складання подання не є криміналістичним методом. Але інформація,
яка міститься у цьому документі, є наслідком використання різноманітних методів, у тому
числі й криміналістичних. Подання – це процесуальна форма криміналістичної
профілактики.
Крім подання про вжиття заходів для усунення причин і умов, що сприяли вчиненню
злочину, інформацію про них необхідно зафіксувати також в інших процесуальних
документах –протоколах слідчих дій.
Саме під час проведення слідчих дій спостерігається єдність криміналістичних
методів тактики, методики й техніки, спрямованих на виявлення причин та умов, що
сприяли вчиненню злочину.
Особливе значення для профілактики злочинів в місцях позбавлення волі має
криміналістична техніка. Усунення причин і умов, що сприяють учиненню злочинів,
пов’язано з розробленням спеціальних захисних науково-технічних засобів та методів
профілактики злочинності.
Підставою розробки технічних засобів профілактики є вивчення та узагальнення
слідчої, оперативно-розшукової та експертної практики виявлення причин та умов, що
сприяли вчиненню злочинів в місцях позбавлення волі. З метою розроблення науковотехнічних засобів протидії злочинності вивчаються типові способи вчинення певних видів
злочинів в місцях позбавлення волі.
На відміну від інших криміналістичних засобів технічні засоби профілактики
застосовуються до вчинення злочинного діяння. Їх використання має превентивний
характер. Вони перешкоджають учиненню злочину або допомагають його виявленню.
На наш погляд, розвиток технічних засобів профілактики злочинів в місцях
позбавлення волі має такі основні напрями:
1) удосконалення захисту документів від підроблення (розроблення бланків різних
типів документів; запропонування певних реквізитів документів; нанесення спеціальних
захисних сіток; застосування поліграфічних особливостей виготовлення документів;
використання спеціального захисного чорнила чи відбитків печаток тощо);
2) розроблення профілактичних приладів і пристроїв (наприклад, пристроїв
охоронної сигналізації; електронних контролерів; приладів нічного спостереження;
відеоспостереження важливих об’єктів; пристроїв різних конструкцій проти викрадення
автомобілів; хімічних засобів захисту тощо).
Варто зауважити, що технічні засоби профілактики тісно пов’язані з організаційними
заходами запобіжного характеру. Це стосується порядку реєстрації документів, процедури
видачі дозволів, наявності спеціальних правил обліку певних видів документів (наприклад,
нотаріальних) тощо.
На наш погляд, вивчення судово-слідчої практики свідчить про те, що у процесі
попередження (отже й профілактики), розкриття і розслідування злочинів використовується
Кодекс України про адміністративні правопорушення прийнятий від 07.12.1984 № 8073-X із змінами та
доповненнями станом на 26.05.2015 р. // Електронний ресурс : [Режим доступу] :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80732-10/page4
1
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оперативна, криміналістична і спеціальна техніка. Тому технічні засоби і методи
криміналістичної профілактики злочинів вчинених в місцях позбавлення волі, доцільно
класифікувати на три групи за видами профілактичних завдань.
1. Технічні засоби і методи, що використовуються для виявлення фактів, які
сприяють учиненню або приховуванню злочинів. До них можна зарахувати: а) техніку
фахівця, помічника слідчого, а також технічні комплекти криміналістичної та оперативної
техніки; б) засоби і методи експертного дослідження; в) прийоми і методи
непроцесуального використання криміналістичної та оперативної техніки.
2. Технічні засоби і методи захисту різних об’єктів від злочинних посягань,
наприклад, засоби охоронної сигналізації, засоби, що перешкоджають (або ускладнюють)
учиненню злочину (зокрема, засоби захисту документів, цінних паперів, грошей).
3. Технічні засоби супроводу слідчих дій і оперативних заходів (спостереження,
конвоювання, охорони) досудового слідства.
Проте профілактику злочинів, як одне із завдань криміналістики навряд чи можна
успішно розв’язати, використовуючи лише деякі криміналістичні засоби профілактики.
На наш погляд, ефективна протидія злочинам може бути забезпечена лише за
умови використання засобів і методів криміналістичної профілактики у комплексі з іншими
заходами попереджувального впливу.
Одним із суттєвих методів наукового пізнання у криміналістичній профілактиці
злочинів загалом та вчинених в місцях позбавлення волі є опитування. За допомогою його
вивчається досвід профілактичної діяльності слідчих, прокурорів, експертів, суддів. Цей
метод широко застосовується під час розроблення загальних положень криміналістичної
профілактики. Із цією метою застосовуються також такі методи аналізу:
- аналіз і узагальнення досвіду органів міліції, прокуратури, суду, громадських
організацій, які ведуть боротьбу зі злочинністю;
- аналіз документів і статистичної звітності органів міліції, прокуратури, суду та інших
громадських організацій.
Принципове заперечення в наведеній системі викликає те, що ці методи належать
не до окремих методів криміналістики, а до загальних наукових методів. Вважаємо, що під
окремими методами науки слід розуміти такі методи, що застосовуються в одній галузі
наукового знання. Із цього приводу слід підтримати позицію Р.С. Бєлкіна, який поділяє
спеціальні (окремі) методи на суто криміналістичні, серед яких виділяються технікокриміналістичні й структурно-криміналістичні, та спеціальні методи інших наук, вичерпний
перелік яких дати практично неможливо (наприклад, найбільш поширеними серед них є
соціологічні, статистичні та деякі інші).
Ми пропонуємо до методів криміналістичної профілактики додати також метод
економічного аналізу. Відомо, що попередження злочинності як сукупності державних і
суспільних заходів, які спрямовано на нейтралізацію та усунення причин і умов, що
сприяють учиненню злочинів, є сполученням соціально-економічних, культурно-виховних,
організаційно-управлінських і правових заходів. Це цілком стосується економічного аналізу.
Такий аналіз став не тільки методом управління, але й методом криміналістичної
профілактики.
Зазначений метод можна поділити на три види: попередній, поточний (оперативний)
і подальший. Попередній метод – це аналіз економічних показників підприємства, установи,
організації; поточний застосовується у процесі виробничої діяльності підприємства, а
подальший є необхідним для вивчення підсумків і оцінки господарської діяльності
підприємства, установи, організації впродовж певного проміжку часу.
Як висновок вище викладеного зазначимо, що на нашу думку, необхідно прийняти
закон про профілактичну діяльність, в якому слід закріпити всі належні заходи профілактики
злочинів, що буде сприяти спрощенню діяльності суб’єктів профілактики. Цей закон стане
процесуально закріпленим «інструментарієм» профілактики. Криміналістичні методи та
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методи профілактики застосовують не тільки правоохоронні, але й багато інших органів
держави, що ведуть боротьбу зі злочинністю. Ці засоби використовує також і наука
кримінологія. Однак розроблення засобів, прийомів, методів і способів профілактики, що
ґрунтуються на досягненнях науки криміналістики, а також розроблення рекомендацій щодо
найбільш ефективного їх застосування належать, безумовно, до предмета вивчення
криміналістики.
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THE STUDY OF FORENSIC TECHNIQUES FOR THE PREVENTION OF CRIMES
COMMITTED IN PRISONS
O. BATIUK
Statement of the problem. Conducting research of the forensic techniques of prevention
it should be noted that this Sintesi section of criminology that combines the provision of forensic
technology and forensic tactics in their specific application to the conditions and tasks of a
specific type of crime. Methods of prevention can be considered in two aspects. First, it is the
process of prevention as a specific activity legally authorized bodies and persons, which is based
on the use of forensic technology tools, investigation techniques tactics and methods of
investigation of specific crimes. Secondly, it is a branch of forensic science that contains the
system of scientific terms and complex forensic recommendations for crime prevention. in
interrelation of these two trends – practical and theoretical – methods of prevention of crimes
serving its purpose, contributing to the development of scientific recommendations and their
implementation in practice of the investigation. Sources of forensic methods of prevention is a
science, normative and empirical issues that define the nature, forms, application guidelines,
constituting a preventive forensic techniques. Among these sources were the law, investigative
practice, forensic science, data of other Sciences.
Description of the main provisions. We believe that crime prevention consists of
General and specific techniques and methods. The combination of forensic techniques and
methods, which have a General character and can be applied to prevent all crimes, was identified
as a common methodology for the forensic prevention, what is the independent part of science
along with forensic technology, forensic (investigative) tactics and methods of investigation of
certain types of crimes.
The techniques and methods used to prevent only specific types of crimes is a separate
forensic methods of prevention .
On some difficulties in the development of tools and methods of forensic crime-prevention,
which explains the complexity of forming the conceptual and practical tools. We believe that
methods to determine the reasons a particular crime is an integral part of the methodology of
investigating certain types of crimes. To the subject of criminology, in his opinion, include
measures such as the protection of property right system asset tracking and controlling spending,
and the like.
To the subject of forensic prevention should include technical and forensic tools objects
protection from criminal attacks. These funds can be used for the purpose of obtaining,
accumulating and providing information about tools and tools that are used during the
Commission of crimes, and those prone to commit them. To the subject of forensic prevention
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also includes technical and forensic tools, techniques and methods of detection, recording and
investigation of criminal circumstances; the tactics and tools they can best identify and address,
as well as the prevention and suppression of crimes; forensic methods, or new methods of
identifying and eliminating the causes and conditions of crimes, as well as the suppression and
prevention of crimes.
In our opinion forensic prophylaxis should be credited forensic tools, techniques and
methods, which are based on the science of criminology, and was developed by representatives
of the technical and natural Sciences and are used for the purpose of detection, investigation and
elimination of causes and conditions conducive to crime and delinquency.
We believe that part of the science of criminology is the development of prevention of
crimes and based on the study of the environment and the conditions in which they are
committing various crimes, methods of making, summarizing the investigative and judicial
practice of criminalistics developing preventive measures. These include: 1) prevention; 2)
technical and tactical methods of discovery during the investigation and trial and the conditions
conducive to the Commission of crimes; 3. tactical warning of the intentions of the Commission,
or prevent the crimes.
In our opinion, the forensic methods of prevention should include methods and
techniques:
1. designed to identify the causes and conditions conducive to crime;
2. study and research the causes and conditions conducive to the Commission of crimes;
3. addressing the causes and conditions conducive to crime;
4. monitor the elimination of such causes and conditions.
The identification of the causes and conditions conducive to crime, is a component of the
comprehensive, full and objective investigation of the circumstances of the case.
Under the causes of crime understand the effective circumstances actually surrounding it,
which caused her interests and motives for committing a certain crime. The cause of crime can
be established only when there is an identified causal link between the reality and circumstances
of the crime that was committed by a person under the influence of these circumstances.
As a rule, during the Commission of a crime is valid causal complex that includes not only
socio-economic or political factors, but also social and psychological. Socio-psychological
determinants are dominant. They include elements of economic, political, legal, consumer
psychology of personality, as different persons are objectively equal material conditions, choose
different paths for their behavior as criminal and non-criminal nature. Given this, an important role
in the case of determining the causes of crime is serving the correct setting motivation the
offense.
To the conditions that contributed to the Commission of crime, the circumstances are the
reality, the presence of which contributed to the Commission of a crime or facilitate its
Commission. To the conditions that contributed to the Commission of a crime, may include, for
example, the lack of protection on the object from which were stolen material values; the lack of
proper educational supervision by parents or guardians or guardians in case of minors
committing crimes related to drug trafficking and the like.
The identification of the causes and conditions that contributed to the Commission of
crimes in places of deprivation of liberty may occur not only during carrying out investigative
actions (e.g., during interrogation of the accused in the case raising the question about what
prompted him to commit the crime; during the inspection of the scene – setting of existing
systems of protection of the subject of a criminal assault, etc) but also by analyzing the
information available in the case materials.
The process of identifying the causes and conditions that contributed to the Commission
of a crime in places of deprivation of liberty is reflected in procedural documents. The result of
this process is the submission of a body of inquiry, investigator, Prosecutor in a criminal case.
The body of inquiry, investigator, Prosecutor, establishing the causes and conditions that
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contributed to the Commission of the crime, contribute to the appropriate state organ, public
organization or an official view on the adoption of measures to address these causes and
conditions.
Thus, the performance is the final element of the process of identifying causes and
conditions conducive to crime in places of deprivation of liberty, and at the same time one of the
measures to address those causes and conditions. Moreover, the view is the official reason for
monitoring elimination of causes and conditions conducive to crime. No later than within one
month the appropriate state Agency, public institution or official for submission should be
necessary measures have been taken and the results communicated to the person who sent him.
In case of abandonment by an official submission without consideration of the body of
inquiry, investigator or Prosecutor are obliged to take measures under articles 254-257 code of
Ukraine on administrative offences .
Believe that making a presentation is not a forensic method. But the information provided
in this document is the result of the use of various methods, including forensic. A view is a
forensic procedural form of prevention.
In addition to presenting about taking action to eliminate the causes and conditions that
contributed to the Commission of the crime, information about them must be locked also in other
legal documents –the protocols of investigative actions.
It was during the investigation observed the unity of forensic methods, tactics, techniques
and technology aimed at identifying the causes and conditions that contributed to the
Commission of the crime.
Of particular importance for the prevention of crimes in places of deprivation of liberty has
forensic technique. Addressing the causes and conditions conducive to crime, developing special
protective scientific and technical means and methods of crime prevention.
The basis for the development of technical means of prevention is reviewing and
summarizing the investigation, the investigative and forensic experience to identify the causes
and conditions that contributed to the Commission of crimes in places of deprivation of liberty.
With the aim of developing scientific and technological means of combating crime are studied
typical ways of committing certain types of crimes in places of deprivation of liberty.
Unlike other forensic tools technical means of prevention are applied before commit
criminal acts. Their use is preventative. They prevent the Commission of the crime or its
detection.
On our opinion, the development of means of prevention of crimes in places of deprivation
of liberty has the following main directions:
1) improving the protection of documents against forgery (development of forms of
different types of documents; providing certain details of the document; the application of special
protective nets; the use of the printing features of production of documents; the use of special
protective ink or stamps, etc.);
2) development of preventive instruments and devices (e.g., devices of the security alarm
system; electronic controllers; devices night surveillance; surveillance of important objects;
devices of various designs against car theft; protection chemicals, and the like).
It is worth noting that the technical means of prevention are closely linked to
organizational measures of preventive character. It relates to the registration of documents,
procedures for issuing permits, special rules for accounting for certain types of documents (e.g.,
notary), and the like.
In our opinion, the study of forensic investigative practice suggests that, in the process
warning (hence the prevention, detection and investigation of crimes used operational, forensic
and special equipment. Therefore, the technical criminalistic means and methods of prevention of
crimes committed in places of detention appropriate to classify into three groups according to the
types of preventive tasks.
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1. Technical means and methods used to identify the facts contributing to the Commission
or concealment of crimes. These include: a) equipment specialist, assistant investigator, and
technical kits and forensic operational equipment; b) the means and methods of expert
examination; (C) a non-procedural techniques and methods for the use of forensic and operative
techniques.
2. Technical means and methods of protection of various objects from criminal attacks, for
example, alarm means, means to prevent (or complicate) the Commission of a crime (in
particular, protection of documents, securities, money).
3. Technical support investigative actions and operational activities (monitoring, guarding,
protection) pre-trial investigation.
However, prevention of crime, as one of the tasks of criminalistics hardly can be
successfully solved by using some forensic tools of prevention.
In our view, effective counter-crime can only be ensured when using tools and techniques
of forensic prophylaxis in combination with other preventive measures of exposure.
One of the significant methods of scientific cognition in forensic crime prevention in
General and committed in places of deprivation of liberty is the survey. With it studies the
experience of the preventive activity of investigators, prosecutors, experts and judges. This
method is widely used in the development of General provisions as to criminal prevention. To this
end, apply the following methods of analysis:
- analysis and generalization of experience of the police, prosecution, court, public
organizations, leading the fight against crime;
- analysis of documents and statistical reports of the police, prosecution, court and other
public organizations.
A principal objection in the system is the fact that these methods do not refer to individual
methods in criminology, and in General scientific methods. We believe that under separate
methods of science should understand these methods, which are used in one branch of scientific
knowledge. For this reason, we should support the position of G. S. Belkin, who shares a special
(private) methods on a purely forensic, among which are technical and forensic, structural,
forensic and special methods of other Sciences, an exhaustive list of which is almost impossible
to give (for example, the most common among them are sociological, statistical and others).
We offer to the methods of criminological prevention add also a method of economic
analysis. It is known that the prevention of crime as the aggregate of state and public measures
aimed at neutralizing and eliminating the reasons and conditions conducive to crime, is a
combination of socio-economic, cultural, educational, administrative and legal measures. This is
quite true for the economic analysis. This analysis was not the only method of control, but the
forensic method of prevention.
The specified method can be divided into three types: preliminary, current (operational)
and follow-up. The previous method is the analysis of economic indicators of the enterprise,
institution, organization; the current is applied in the process of production activity, and is further
necessary to study the outcomes and evaluation of economic activities of enterprises, institutions
and organizations within a certain period of time.
As a conclusion, the above described note that, in our opinion, it is necessary to adopt
the law on prevention activities, which should be secured all appropriate measures to prevent
crimes that would facilitate the activities of prevention. This law will be the code of criminal
procedure provides a "Toolkit" of prevention. Forensic methods and prevention techniques apply
not only to law enforcement, but also many other organs of the state, leading the fight against
crime. These tools also uses the science of criminology. However, the development of tools,
techniques, methods and ways of prevention, based on the science of criminalistics, as well as
development of recommendations on the most effective in their use are, of course, to the subject
of study of criminology.
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