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Сьогодні перед криміналістикою та кожним із її розділів пос
тійно постають нові завдання, важливі теоретико-методологічні 
проблеми, які спрямовані на вивчення та врахування сучасних 
тенденцій науково-технічного прогресу, глобальних і епідемічних 
загроз світовому співтовариству, їх впливу на формування криміна
лістичних знань [8, с. 142-147]. Тому в реаліях сьогодення одним із 
приорітетних завдань криміналістики є дослідження та розроблення 
методико-криміналістичниого напрямку, який нині має багато 
прихованих та невикористаних резервів, здатних оптимізувати 
діяльність органів правопорядку. Водночас, як показує вивчення та 
аналіз спеціальної літератури й узагальнення практики, процес 
розслідування кримінальних правопорушень нині потребує 
удосконалення, що зумовлює необхідність проведення подальших 
наукових розробок та досліджень у цій царині знань.

У криміналістичній доктрині в теперішній час існує розмаїття 
наукових підходів та позицій щодо визначення поняття криміналіс
тичної методики, при цьому зустрічаються різні найменування цієї 
частини криміналістики і як «криміналістична методика», і як 
«методика розслідування окремих видів злочинів». Так, одна група 
науковців вважають, що ці поняття є тотожними та однорівневими 
(В. П. Бахін, Г. А. Матусовський, А. В. Шмонін та ін.), друга група 
науковців-криміналістів (Т.С. Волчецька, В.Г. Гончаренко, 
В.А. Журавель, І. І. Когутич та ін.) обгрунтовують позицію про те, 
що вони є різними за змістом та сферою застосування. У третьому 
випадку нерідко зустрічаєм пропозиції (О.А. Кириченко) «нових 
підходів» до найменування цього розділу криміналістики. Так, 
науковець пропонує називати такий розділ «методика боротьби із 
окремими видами злочинів», при цьому він виділяє такі окремі 
методики: «методика боротьби із злочинами проти життя, здоров’я, 
свободи і гідності особистості»; «методика боротьби із економічни
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ми злочинами», «методика боротьби із злочинами проти громадсь
кої безпеки, громадського порядку і народного здоров’я» та ін. 
[5, с. 173, 181]. На наш погляд, такого роду пропозиції є недостат
ньо обгрунтованими, вони потребують додаткового вивчення та 
поглибленого аналізу.

У криміналістиці довгий час домінував традиційний підхід ото
тожнення розуміння понять «методика розслідування окремих видів 
злочинів» і «криміналістична методика». На наш погляд, такий 
підхід на сьогодні є дещо застарілим і таким, що не відповідає 
сучасному розумінні та змістовному наповненню такого розділу 
науки криміналістики, як «криміналістична методика». Як вбачаєть
ся, останнім часом, на наш погляд, є виправданим більш розширений 
розгляд предмета криміналістики відповідно до сучасних тенденцій 
розвитку криміналістики та нагальних потреб практики (слідчої, 
детективної, судової, прокурорської, адвокатської та ін.), який 
передбачає поряд із досудовим розслідуванням досліджувати і 
закономірності судової, прокурорської, адвокатської діяльності, що 
у свою чергу передбачає і необхідність розширеного розуміння 
предмету криміналістичної методики.

Отже, відповідні криміналістичні рекомендації потрібні для 
усіх учасників кримінального провадження з метою реалізації їх 
кримінально-процесуальних функцій для об’єктивного, повного, 
всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального 
правопорушення в процесі досудового розслідування та судового 
розгляду [9]. Такі рекомендації потрібні для слідчого, судді, 
прокурора, захисника і вони мають входити у предмет кри
міналістичної методики. Саме такий підхід, на наш погляд, охоплює 
весь процес кримінального провадження (досудове розслідування та 
судовий розгляд), є логічним та відображаючим сучасне розуміння 
предмета криміналістики.

З огляду на викладене, на наш погляд, не потрібно ототож
нювати поняття «криміналістична методика» і «криміналістична 
методика розслідування злочинів», оскільки ці поняття розглядають
ся як загальне та окреме, в якій «криміналістична методикою 
розслідування» є підструктурною системою загального поняття у 
широкому розумінні «криміналістичної методики», яка ще у свою 
чергу включає таку підсистему як ««криміналістичну методику 
судового розгляду кримінальних правопорушень». Виходячи із 
цього, очевидно, що криміналістична методика відповідно має 
складатися із двох підсистем: а) криміналістичної методики 
розслідування окремих видів кримінальних правопорушень; і 
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б) криміналістичної методики судового розгляду окремих категорій 
кримінальних проваджень (справ). При цьому такі методики є 
об’єктом окремих криміналістичних досліджень [1; 2; 6]. Останнім 
часом такий підхід є предметом наукових дискусій, у зв’язку із чим в 
криміналістиці активно проводяться певні розробки означеної 
проблематики.

На наш погляд, криміналістичну методика професійного захи
сту можна розглядати як підсистема криміналістичної методики. Як 
один із пріоритетних інноваційних напрямків криміналістичних 
розробок, цей напрямок є об’єктом дослідження у криміналістиці і 
при проведені подальших наукових розробок у цій царині знань 
необхідно враховувати певні наукові досягнення дослідження 
означених проблем [4; 7; 10]. Крім цього, у зв’язку із реформуван
ням судової системи та органів правопорядку з’являються також і 
нові суб’єкти, які використовують криміналістичні знання: сторони 
кримінального провадження, процесуальний керівник, керівник 
органу досудового розслідування, слідчий суддя та ін. Виходячи із 
цього, до нових напрямків розвитку криміналістичної методики слід 
віднести питання професійного захисту, прокурора і судді (суду). 
Тому можна в порядку постановки проблеми також розглядати 
криміналістичну методику професійного захисту, криміналістичну 
методику діяльності прокурора-обвинувача, криміналістичну 
методику судового розгляду. Такий підхід є новаторським і потребує 
додаткового вивчення.

Вбачається, що криміналістичну методику необхідно розгляда
ти у трьох аспектах: у науковому, практичному та навчально- 
дидактичному. У зв’язку із цим, на наш погляд, правильно акцентує 
увагу В.А. Журавель, що криміналістична методика - це інформа
ційно-пізнавальна модель, в якій відображено комплекси методів, 
засобів, прийомів та рекомендацій типізованого характеру, викладе
них у описовій або формалізованій формі щодо раціональної 
організації процесу збирання, оцінки і використання доказової 
інформації стосовно специфіки вчинення і розслідування різних 
злочинних виявів та судового розгляду кримінальних проваджень 
[З, с. 198]. Такий підхід може бути покладено в основу розуміння 
сутності досліджуваного поняття.

З огляду на викладене, криміналістична методика — це система 
інтегрованих наукових положень та розроблених на їх основі 
комплексів методів, засобів, прийомів, рекомендацій та технологій у 
вигляді інформаційно-пізнавальних моделей типізованого характеру, 
викладених у описовій або формалізованій формі щодо організації та 
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оптимального здійснення процесу збору, оцінки і використання 
доказової інформації стосовно специфіки вчинення кримінальних 
правопорушень з метою забезпечення ефективного їх виявлення, 
розслідування, профілактики і судового розгляду та оптимізації 
кримінального провадження.

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та криміналістичної 
методики вимагають розширення її меж дослідження. На нашу 
думку, за своїм змістом криміналістична методика у широкому 
розумінні повинна мати чотирьохрівневу структуру: 1) загальні 
положення (поняття і предмет криміналістичної методики, принци
пи її формування, функції, система, завдання, структура складових 
елементів, об’єкти, історія, джерела, її зв’язок з іншими розділами 
криміналістики, сфера реалізації, криміналістичні рекомендації з 
організації і планування розслідування та судового розгляду та ін.); 
2) окремі підсистеми (рівні) криміналістичної методики (криміналі
стична методика розслідування окремих видів кримінальних 
правопорушень; криміналістична методика судового розгляду 
окремих категорій кримінальних проваджень (справ); криміналісти
чна методика професійного захисту); г) криміналістична методика 
державного обвинувачення; 3) окремі наукові теорії (теорія 
криміналістичної характеристики злочинів, вчення про криміналіс
тичну ситуацію (криміналістична ситуалогія), вчення про криміналі
стичну класифікацію злочинів, криміналістичне вчення про 
розкриття злочинів, криміналістичне вчення про організацію 
розслідування злочинів, криміналістична теорія тактичних операцій, 
криміналістичне вчення про взаємодію під час розслідування та 
судового розгляду ін.); 4) окремі криміналістичні методики 
стосовно певного виду кримінального правопорушення (криміналіс
тична методика розслідування крадіжок, вбивств, згвалтувань і т.д.; 
криміналістична методика судового розгляду крадіжок, вбивств, 
згвалтувань і т.д.; криміналістична методика професійного захисту 
під час досудового розслідування та судового розгляду крадіжок, 
вбивств, згвалтувань і т.д.; криміналістична методика підтримання 
державного обвинувачення під час досудового розслідування та 
судового розгляду крадіжок, вбивств, згвалтувань тощо.

Призначенням криміналістичної методики як розділу науки є 
розроблення, передусім, типових систем дій та заходів слідчого, які 
сприяють обранню ним найоптимальнішої та ефективнішої лінії 
поведінки під час досудового розслідування та судового розгляду 
певного виду (групи) злочинів. Загальне завдання криміналістичної 
методики, як і всієї криміналістики, сприяти органам правопорядку у 
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боротьбі зі злочинністю. Спеціальні завдання криміналістичної 
методики - вивчення типових механізмів вчинення кримінальних 
правопорушень певних видів, типової вихідної інформації, слідчих 
ситуацій, узагальнення передового досвіду і недоліків практики 
розслідування та судового розгляду кримінальних правопорушень 
цих видів і на цій основі розроблення рекомендацій для слідчих, 
прокурорів, оперативних працівників, захисників, експертів і суддів. 
Як бачимо, завдання криміналістичної методики випливають із 
загальних завдань кримінального провадження, які сформульовані у 
ст. 2 КПК України.

Таким чином, однією із визначальних тенденцій розвитку кри
міналістики в умовах сьогодення є проблеми розроблення, форму
вання та удосконалення окремих криміналістичних методик як 
важливого напряму розвитку сучасної криміналістичної доктрини. 
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та криміналістичної 
методики вимагають розширення її меж дослідження. За своїм 
змістом криміналістична методика повинна охоплювати діяльність 
усіх учасників кримінального провадження з метою ефективної 
реалізації ними своїх кримінально-процесуальних функцій. Тому 
виникає необхідність розроблення та впровадження криміналістич
них рекомендацій для слідчого, судді (суду), прокурора, захисника, 
закономірності криміналістичної діяльності яких і мають входити у 
предмет криміналістичної методики. Саме такий підхід охоплює 
весь процес досудового розслідування та судового розгляду, він є 
логічним і таким, що відображає сучасне розуміння предмету 
криміналістики та сьогоднішні тенденції розвитку криміналістичної 
доктрини.
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