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ПРИНЦИП КОНСПІРАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛІВ
ВНУТРІШНЬОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ
У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇДІЯЛЬНОСТІ

У статті доведено необхідність та важливість використання принципу кон
спірації підрозділами внутрішньої безпеки в умовах протидії злочинності у сфері
службової діяльності; визначено основні підходи щодо його реалізації на практиці.
Надано комплексну характеристику злочинам у сфері службової діяльності.
Розглянуто поняття та сутність принципу конспірації, визначено його роль у загальноправовій та спеціальній системах принципів оперативно-розшукової діяль
ності. Окреслено необхідність розроблення Правил конспірації діяльності опера
тивних підрозділів МВС України та висловлено відповідні пропозиції.
Ключові слова: загальноправові принципи оперативно-розшукової діяльності,
злочини у сфері службової діяльності, конспірація, підрозділи внутрішньої безпеки,
спеціальні принципи оперативно-розшукової діяльності.
Постановка проблеми. Питання еф ективної протидії підрозділів
внутріш ньої безпеки (далі - ВБ) злочинам у сф ері служ бової діяльності
має важ ливе практичне та наукове значення в умовах розбудови України
як правової держ ави, ф ормування й розвитку правоохоронної системи як
самостійного складного міжгалузевого утворення та організаційної осно
ви суспільної безпеки. У дослідж енні цього питання немож ливо не звер
нути увагу на такий важ ливий елемент правоохоронної діяльності
підрозділів ВБ як реалізація принципу конспірації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Детермінанти злочинності у
сфері службової діяльності стали предметом досліджень багатьох сучасних
учених. Кримінально-правовим проблемам кваліфікації посадових злочинів
у сф ері служ бової діяльн ості як матеріальної основи розроблення мето
дики розслідування дослідж уваних діянь присвячені праці О.І. А льош и258
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ної, П.П. Андрушка, О.Ф. Бантишева, В.І. Борисова, Л.П. Брича, О.М. Грудзура, Ю .П. Дзюби, О. Доника, О.О. Д удорова, К.П. Задоя, В.П. Коваленка,
М.І. М ельника, Д.Г. М ихайленка, Л.О. М остепанюка, М.І. Хавронюка,
В.Г. Хаш ева та ін.
Оскільки злочини, щ о здійснюються посадовими особами, полягають у
тісному взаємозв'язку з корупцією, виділимо кримінологічні дослідження з
цієї теми ф ахівців-кримінологів, які також приділяли увагу напрямам
діяльності підрозділів ВБ у протидії злочинності. О сновними напрямами
досліджень слід уважати вивчення проблем хабарництва та корупції в ОВС
О.Ф. Гідою, В.О. Глуш ковим, О.А. М артиненком, С.В. Куш нарьовим,
О.В. Шаповаловим, С.А. Шалгунова. Попередження злочинів, щ о вчиняються
працівниками ОВС, досліджувалися у працях О.М. Ігнатова, О.С. Новакова.
Серед іноземних авторів мож на виділити наукові праці С.А. Алтухова,
В.А. А лф ьорової, О.Я. Байова, В.І. Дінекі, А.В. Дулова, В.В. Крюкова,
А.А. Купленського, А.Н. Ларькова, Ю.А. М ерзлова, В.В. Пруднікова,
A.В. Ханько, А.С. Ч ерепаш кіна та ін., які були присвячені проблемам
методики розслідування посадових злочинів.
У сучасній теорії оперативно-розшукової діяльності (далі - ОРД) питан
ня організації діяльності підрозділів ВБ досліджували українські вчені
Р.Я. Лунга, О.В. Мельковський, С.І. Пічкуренко, Є.Б. Приймак, С.О. Сафронов;
оперативно-тактичні питання протидії корупції та хабарництва в ОВС О.О. Д ульський, Д.Й. Никифорчук, В.Д. Слободяник, В.С. Безрутченко,
М. Корчовий, О. Байда, І.Р. Ш инкаренко, М.В. Грищ енко; попередження
злочинів силами підрозділів ВБ - М.В. Грищ енко, О.В. М ельковський,
О.Ю. Секереш, І.О. Васильєв; інформаційно-аналітичного забезпечення ВБ B.Є. Боднар, О.В. М ельковський; використання психологічних знань у
діяльності ВБ - С.І. Пічкуренко; конфіденційного співробітництва з опера
тивними
підрозділами
ВБ
Р.Я.
Лунга,
О.В.
Мельковський,
М.А. Погорецький, Д.В. Волков. Як бачимо, систем ний характер наукових
дослідж ен ь особливостей діяльн ості підрозділів ВБ у протидії злочин
ності простеж ується лиш е в працях О.В. М ельковського та С.І. Пічкуренка, що, на наш погляд, для нагальних потреб сьогодення - замало.
Розгляд проблем ф ункціонування підрозділів ВБ, висвітлений інш ими
науковцями, носить ф рагментарний характер і не може бути взятий за
основу вивчення і здійснення комплексного аналізу. Незважаючи на знач
ний внесок згаданих учених у наукові напрацювання з дослідження злочинів
у сфері службової діяльності, низка питань залишається невирішеною, до
яких можна також віднести й питання реалізації принципу конспірації під
розділами ВБ у протидії згаданому виду злочинів.
Ф орм ування цілей. М етою статті є доведення необхідності та важ
ли вості використання принципу конспірації підрозділів ВБ в умовах
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протидії злочинності у сф ері служ бової діяльності; визначення основних
підходів щ одо його реалізації на практиці.
Виклад основного матеріалу. До злочинів у сф ері службової діяль
ності посадових осіб О ВС відповідно до К римінального кодексу України
можна віднести: зловж ивання владою або служ бовим становищ ем (ст.
364); перевищ ення влади або служ бових повноваж ень працівником пра
воохоронного органу (ст. 365); служ бове підроблення (ст. 366); прийняття
пропозиції, обіцянки або одерж ання неправомірної вигоди службовою
особою (ст. 368); незаконне збагачення (ст. 368-2); зловж ивання впливом
(ст. 369-2); провокація підкупу (ст. 370) [1].
Служ бовими особами в цих випадках уваж аю ться особи, які
постійно, тим часово чи за спеціальним повноваж енням здійсню ю ть
ф ункції представників влади або виконую ть такі ф ункції за спеціальним
повноваженням, яким особа наділяється повноваж ним органом держ ав
ної влади або законом.
Суспільна небезпека злочинів у сф ері служ бової діяльності полягає в
тому, щ о посягаю чи на еф ективність правоохоронної діяльності в ціло
му, вони підриваю ть авторитет правоохоронних органів, дискредитую ть
їх, ведуть до поруш ення принципів законності, соціальної справедли
вості, гуманізму, поваги до особистості.
З огляду на об'єкт наш ого дослідж ення в цій статті й вибірково ха
рактеризую чи злочинність у сф ері служ бової діяльності, слід сказати, що:
- злочинні діяння відбуваю ться з використанням посадового стано
вищ а або у зв'язку з займ аною посадою;
- суперечать інтересам служби;
- характеризую ться навмисною формою вини;
- у посадових осіб, які вчиняють злочини у сф ері служ бової діяль
ності, розвивається правовий нігілізм, посилю ється почуття безкарності
через незацікавленість потерпілих розголош увати ф акти злочинної
діяльності стосовно них;
- злочинність часто має організовані ф орми й характеризується зло
чинною «корпоративною солідарністю».
Безсумнівний інтерес для досліджуваної нами проблеми становить і
характеристика особистості злочинця, для якої властиві негативнозневажливе ставлення до людського життя, особистості, її честі та гідності;
корисливо-приватновласницькі тенденції (усі установки пов'язані з
жадібністю, прагненням до наживи); індивідуалістично-зневажливе став
лення до різних соціальних інститутів; легковажно-безвідповідальне й
недбале ставлення до соціальних цінностей і своїх обов'язків [2, с. 58-64].
Впливаю ть на тактику протидії злочинності й відмінності в характе
ристиці активності осіб, схильних до вчинення злочинів у сф ері службо
вої діяльності щ одо отримання винагороди чи інш ої вигоди, які поділя260
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ються на осіб з активною внутріш ньою тягою отримання вигоди; осіб із
пасивною внутріш ньої тягою отримання вигоди; із ситуаційно активною
внутріш ньою тягою д о отримання вигоди.
Дуже важ ливо при складенні психологічного портрета злочинця,
при побудові інф ормаційної оперативно-розш укової моделі злочинності
у сф ері службової діяльності, враховувати можливий рівень його зло
чинної проф есійної кваліф ікації, знати наскільки підозрю вана особа: 1) є
ф ахівцем з умілого маскування своєї злочинної діяльності; 2) проявляє
активність у підш укуванні можливостей отримання незаконної винаго
роди; 3) часто дотримується чіткого «тарифу» за «пільгове» надання пуб
лічних послуг; 4) розглядає своє службове становищ е виклю чно з корис
ли вої позиції або отримання інш ої особистої вигоди; 5) упевнена у владі
грош ей; 6) є проф есіоналом та умілим організатором у дорученій держ а
вою справі, чи ігнорує інтереси служби й цікавиться ними тільки для
того, щ об залиш итися на займаній посаді; 7) наскільки вміло прикриває
(навмисне не помічає) правопорушення з боку підлеглих (у тому числі для
зміцнення свого протиправного авторитету серед останніх).
Спосіб приховування служ бових злочинів нерідко є складовим еле
ментом злочинної діяльності, щ о здійсню ється за єдиним задумом. Це
характерно в основному при прийнятті пропозиції, обіцянки або одер
ж анні неправомірної вигоди служ бовою особою та посадових зловж и
вань, оскільки спосіб приховування їх передбачається заздалегідь.
Особливості способів учинення службових злочинів полягають у тому,
що вони застосовуються не як одиничні дії, а найчастіше у вигляді продума
ної системи злочинної діяльності, здійснюваної протягом тривалого періоду.
Таким чином, мож на сказати, щ о переваж на більш ість злочинів, які
вчиняються посадовим особами ОВС у сф ері служ бової діяльності, є
проф есійно підготовленими, глибоко законспірованими й латентними,
щ о потребує адекватного реагування з боку підрозділів ВБ.
На наш е переконання, у названих умовах побудова всієї діяльн ості
підрозділів ВБ із протидії злочинам у сф ері служ бової діяльн ості
обов'язково має бути підпорядкована неухильному дотрим анню прин
ципу конспірації я к спеціальному принципу ОРД.
Як і будь-яка правова наука, ОРД базується на відповідних керівних іде
ях, вироблених практикою і закріплених у нормах законодавства про ОРД.
Принципи ОРД існую ть у вигляді вихідних засад правових теорій і
концепцій, щ о виступаю ть правовими орієнтирами суб'єктів цієї діяль
ності. У теорії О РД їх прийнято діли ти на загальноправові та спеціальні.
Загальноправові принципи О РД відображаю ть систему цінностей,
щ о притаманні суспільству й маю ть правову форму вираження й забез
печення (домінування загальнолю дських цінностей над інтересами
класів, націй тощ о, єдність суспільних і особистих інтересів). Відповідно
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до ст. 4 Закону У країни «П ро оперативно-розш укову діяльність», ОРД
ґрунтується на таких загальноправових принципах, як верховенство пра
ва, законність, дотримання прав і свобод лю дини [3].
Д етальний аналіз полож ень закону про О РД дає мож ливість уважа
ти, щ о проведення оперативно-розш укових заходів (далі - ОРЗ) опера
тивними підрозділами немож ливе без дотримання інш их принципів, щ о
визначаю ть специф іку й характер О РД і належать до групи спеціальних
принципів, які ж, безперечно, маю ть базуватися на загальноправових
принципах ОРД.
Не поглиблю ю чись у теоретичну суть питання, зазначимо, щ о за
гальноприйнятими спеціальними принципами ОРД прийнято вважати
принципи поєднання гласних і негласних заходів, добровільність,
конф іденційність, конспірацію , наступальність [4; 5].
В енциклопедії сучасної юридичної психології під загальною редакцією
професора А.М. Столяренка вказується, щ о конспірація - це сукупність
прийомів, методів і засобів, щ о дозволяють оперативним працівникам, а та
кож особам, які їм сприяють, зберігати в таємниці мету, зміст, форми, методи
своєї діяльності, а також свою приналежність до неї. Прийоми конспірації
спрямовані на створення в оточуючих повної довіри до результатів свого
перцептивного та інтелектуального досвіду взаємодії з конспіративно діючою
особою, а також на виключення можливості отримання інформації, щ о ос
каржить її правдоподібність при можливій перевірці [6].
К онспірація психологічно зводиться до ф ормування рольової по
ведінки й підпорядковується всім законам акторської майстерності. Вона
вимагає високого розвитку самореф лексії, щ о забезпечує постійний кон
троль за рольовою поведінкою й підвищ ених нервово-психологічних
витрат. О сновне призначення ролі для конспіративного виріш ення по
ставленого завдання - забезпечення найбільш природного входж ення в
ту систем у соціальних та м іж особистісних відносин, у якій необхідні
відомості (інф ормація) ф ункціоную ть вільно, без бар'єрів і захисту. Тому
в основі конспірації леж ить точний вибір соціально-психологічної пози
ції, яка забезпечує мож ливість більш-менш вільного отримання потріб
них відомостей. Чим вужче коло осіб, причетних до цієї інф ормації, тим
складніш а й довш а процедура ф ормування відповідної ролі (позиції) [6].
Конспірація, зазначає С.І. Халимон, «при здійсненні конф іден
ційного співробітництва передбачає проведення всіх заходів у повній
таємниці від осіб, яких перевіряю ть і розробляють, а також від інш их
осіб, які не маю ть прямого служ бового віднош ення до організації і вико
нання таких заходів» [7, с. 540]. У діяльності підрозділів ВБ при протидії
злочинам у сф ері служ бової діяльності конспірація як принцип ОРД ви
значає повну заш иф ровку методів ведення пош укових і розвідувальних
заходів, тактику й методику оперативно-агентурної роботи, застосування
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оперативних та оперативно-технічних засобів. Н еобхідність дотримання
принципу конспірації при цьому диктується наявністю гострої психоло
гічної та ф ізичної протидії з боку злочинців, які часто добре ознайомлені
з ф ормами й методами роботи оперативних підрозділів. Це потребує від
підрозділів ВБ застосування таємних прийомів і методів, випередж ення
злочинних дій, використання ф актору раптовості й непідготовленості
протидію чої сторони.
Ю ридичними й тактичними передумовами реальної дії принципу кон
спірації в діяльності підрозділів ВБ при протидії злочинності у сфері службо
вої діяльності виступають норми чинного законодавства, які дозволяють цим
суб'єктам ОРД вести негласну роботу з метою: 1) виявлення та фіксації слідів
тяжкого злочину, документальної інформації та інших предметів, щ о можуть
бути доказами підготування або вчинення такого злочину; 2) отримання ро
звідувальної інформації (у тому числі шляхом проникнення оперативного
працівника в приміщення, на транспортні засоби тощо); 3) установлення
довірчих відносин і проникнення в злочинну групу працівника оперативно
го підрозділу або особи, яка співробітничає з ним, зі збереженням у таємниці
достовірних даних про них; 4) зняття інформації з каналів зв'язку, застосу
вання інших оперативно-технічних засобів отримання інформації;
5) здійснення негласного візуального спостереження тощо.
Принцип конспірації при цьому досягається через організаційну сторо
ну ОРД, а саме: встановлення відповідного режиму збирання, накопичення й
використання інформації; відпрацювання спеціальних методик дотримання
конспірації у процесі підготовки та проведення оперативно-тактичних за
ходів, тактики й методики легалізації негласно отриманої інформації.
Н еобхідно визнати, щ о сьогодні для підвищ ення еф ективності про
ф есійної діяльн ості й приведення її до найкращ их світових стандартів,
настала нагальна потреба в розробленні єдиних правил конспірації в
діяльності оперативних підрозділів системи М ВС України, які маю ть бу
ти підготовлені з урахуванням досвіду роботи провідних оперативних
служб і підрозділів ОВС, теоретичних напрацю вань учених в галузі ОРД.
Річ у тому, щ о відсутність таких, на державному рівні офіційно за
кріплених правил, на нормативно-правовому рівні нівелює теоретичні вис
новки, надані фахівцями в методичних рекомендаціях, статтях, навчальних
посібниках тощо. На думку російського фахівця М. В. Павличенка, це приво
дить до того, щ о ці джерела узагальнюють, формують правила конспірації й
тим самим порушують «нормотворчий суверенітет» державних органів [8].
З огляду на досвід розроблення коментарів до законів ряду право
вих галузей (наприклад, кримінального та кримінально-процесуального
права), м и цілком підтримуємо думку М. В. П авличенка про те, щ о ро
зробники навчальної літератури з О РД не повинні ф ормувати свої пра
вила конспірації, але маю ть давати рекомендації, тактичні роз'яснення
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оф іційно закріплених правил конспірації, заф іксованих у єдиному відо
мчому нормативно-правовому акті.
Висновки. 1. На жаль, станом на сьогодні розгалуж ена система за
конодавства не д ає чіткої відповіді на питання щ одо зм істовної частини
застосування підрозділами ВБ у протидії злочинам у сф ері службової
діяльн ості спеціального принципу О РД - конспірації.
2. Розроблення методики застосування принципу конспірації
підрозділам и ВБ у сф ері протидії злочинам посадових осіб О ВС заслуго
вує на уважний і ф ундаментальний розгляд, і є одним з пріоритетних
напрямів наукових дослідж ень у сф ері ОРД.
3. П ри прийнятті позитивного ріш ення про розроблення Правил
конспірації діяльн ості оперативних підрозділів М ВС України при визна
ченні структури врахувати особливості конспірації: при підготовці й
проведенні ОРЗ; при використанні результатів ОРД у кримінальному
судочинстві; при здійсненні сприяння громадянами оперативним
підрозділам ОВС; при роботі конф іденційних дж ерел оперативної ін
формації; при здійсненні відомчого контролю за О РД підрозділами ВБ.
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Колинко И. А. Принцип конспирации в деятельности подразделений
внутренней безопасности при противодействии преступлениям в сфере
служебной деятельности
В статье доказана необходимость и важность использования принципа конспирации подразделениями внутренней безопасности в условиях противодействия преступности в сфере служебной деятельности; определеньї основньїе подходьі к его реализации на практике. Представлена комплексная характеристика
преступлений в сфере служебной деятельности. Рассмотрень понятие и сущность
принципа конспирации, определена его роль в общеправовой и специальной
системах принципов оперативно-розьіскной деятельности. Определена необходимость разработки Правил конспирации деятельности оперативних подразделе
ний МВД Украиньї и даньї соответствующие предложения.
Ключевьіе слова: общеправовие принципи оперативно-розискной деятельности,
преступления в сфере служебной деятельности, конспирация, подразделения внутренней
безопасности, специальние принципи оперативно-розискной деятельности.
Коїіпко І.О. ТЬе ргіпсіріе оі зесгесу іп іЬе асішіііез оі іЬе іпіегпаї зесигііу іп соипіегіпд с гіт е іп регіогтапсе
ТЬе агіісїе р^оVеі іЬе песеззііу а п і ітрогіапсе о£ іЬе ргіпсірїе о£ зесгесу о£
іпіегпаї зесигііу іе р а гіт е п із іп іе г т з о£ £ідЬііпд с гіт е іп іЬе з е т с е асіІVІіу; іЬе
Ьазіс арргоасЬез іо ііз іт р їе те п іа ііо п іп ргасіісе. Ресеше а сотргеЬепзш е іе зсгірііоп о£ с г іт е іп іЬе з е т с е асіІVІіу. С о п зііе геі іЬе сопсері а п і еззепсе о£ іЬе
ргіпсірїе о£ зесгесу, іе £ іп е і ііз гоїе іп іЬе депегаї їедаї ргіпсірїез а п і зресіаї зузіе т з о£ орегаііопаї асіІVІііез. Киїез ои іїіпеі іЬе п е е і іо іеVеїор сопзрігасу о£
орегаііопаї ипііз МІА о£ ^к^аіпе а п і р^оVІіе арргоргіаіе ргорозаїз.
^иезііоп е££есіІVе гезропзе ипііз о£ іЬе іпіегпаї зесигііу сгіт е з іп іЬе зрЬеге
о£ з е т с е асішііу Ьаз ітрогіап і ргасіісаї а п і зсіепііііс зідпі£ісапсе іп іе г т з о£
іеV еїор теп і о£ ^к^аіпе аз а їедаї зіаіе, £огтаііоп а п і іеV еїо р теп і о£ їаш еп£огсетепі аз ап іп іер еп іеп і сгозз-іпіизігу со тр їех £огтаііоп а п і огдапігаііопаї
Ьазіз о£ риЬїіс за£еіу. ТЬе з іи іу о£ іЬіз ^иезііоп із ітроззіЬїе поі іо ігаш аііепііоп
іо іЬіз ітрогіап і е їетеп і о£ їаш еп£огсетепі іе р а гіт е п із о£ іпіегпаї зесигііу аз а
геаїігаііоп о£ іЬе ргіпсірїе о£ зесгесу. А п итЬег о£ іззиез гетаіп и п гезо^ еі,
шЬісЬ сап аїзо іпсїи іе а п і іЬе іт р їе т е п іа ііо п о£ іЬе ргіпсірїе о£ зесгесу о£ іпіегпаї зесигііу іш ізіопз іо соипіег іЬе з а іі іуре о£ сгіте.
РиЬїіс гізк о£ с г іт е іп іЬе агеа о£ рег£огтапсе із іЬаі епсгоасЬіпд оп іЬе е££есіІVепезз о£ їаш епіогсетепі іп депегаї, іЬеу и п іе гт іп е іЬе сгеііЬіїііу о£ їаш
епіогсетепі, ііз с г е ііі іЬеіг їе а і іо VІоЇаііопз о£ іЬе гиїе о£ їаш, зосіаї ^изіісе, Ьит а п і з т , гезресі £ог іЬе іп іш ііи аї.
^езс^іЬіпд іЬе сгіте іп рег£огтапсе, іі зЬоиїі Ье з а іі іЬаі: сгітіпаї асіз оссиг
шііЬ іЬе изе о£ о££ісіаї розіііоп ог іп гезресі о£ ех о££ісіо; сопігагу іо іЬе іпіегезіз о£ іЬе
зе^ісе; сЬагасіегігеі іпіепііопаї £огт о£ диіїі; іо о££ісіаїз шЬо с о т т і і сгітез іп іЬе
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зегуісе оі йеVеIоріпд іЬе їедаї піНіїізт, дгошіпд зепзе оі ітрипііу йие іо іЬе їаск оі
іпіегезі оі іЬе VІсіітз іо йізсїозе еVІйепсе оі сгітіпаї асіІVІіу адаіпзі іЬ ет; С гіте оііеп
Ьаз огдапігегї іо гтз оі сгіте апй аге сЬагасіегігей Ьу «согрогаіе зоїійагііу». Оі дгеаі
іпіегезі іо зіийу оиг ргоЬїетз апй сЬагасіегізіісз оі іЬе оііепйег.
ТЬиз, ше сап зау іЬаі іЬе Vазі та р гііу оі сгітез с о т т іііе й Ьу оііісіаїз оі іпіегпаї
аііаігз іп іЬе ііеїй оі регіогтапсе із ргоіеззіопаїїу ігаіпей, йеерїу сопзрігаіогіаї апй
їаіепі, шЬісЬ гедиігез ап айе^иаіе гезропзе іг о т іЬе гїерагїтепіз оі Нотеїапй 5есигііу.
Кеу шогйз: соттоп і ш ргіпсіріез о/ орегаііопаІ апіі іппезіідаііпе асііпіііез, сгіте
іп рег/огтапсе, сопзрігасу,
Вот езііс Зест іїу Віпізіоп, зресіаї
іппезіідаііпе асііпііу.

УДК34398
В.Е. Коновалова

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрена психологическая характеристика следственной деятельности. Акцентируется внимание на ^лементах названной характеристики, таких
как: а) наличие полномочий власти; б) дефицит времени; в) коммуникативность; г) множественность мьіслительньїх задач; д) наличие отрицательньїх
^моций. При ^том ударение делается на психологическую напряженность
при решении мьіслительньїх задач. Раскрьівается суть понятия «установление
психологического контакта» при осуществлении следственной деятельности.
Ключевьіе слова: психологическая характеристика, следственная деятельность, психологический контакт, властние полномочия, дефицит времени, отрицательние ^моции.
Постановка проблеми. Современньїе исследования профессиональньіх качеств и характеристик той или иной области деятельности человека
позволили обнаружить комплекс психологических показателей, которьій
дает возможность изучать и отпочковьівать в самостоятельнне отрасли различньїе знания. В зтом отнош ении большой интерес представляет след
ственная деятельность. С точки зрения ее психологических показателей она
является наименее изученной областью профессиональной деятельности
человека. Между тем, исследование психологической характеристики след
ственной деятельности способствует решению многих проблем, связанн ьх
с ее научной организацией.
Анализ последних исследований и публикаций. О тдельнье вопросм
психологии следственной деятельности наиболее широко освящ ень в работах В.Л. Васильева, А.В. Дулова, М.С. Еникеева, В.Е. Коноваловой, Д.П. Котова,
А.Р. Ратинова, В.Ю. Шепитько и др., однако отдельнье сторонні данной проблем ь до настоящего времени остались неисследованньми.
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