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ПРАКСЕОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ТЕОРІЇ 
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СЛІДЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

З огляду теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності, 
розглянуто сутність та основний зміст її праксеологічної функції. 

The article is introduction to the actual theoretical and practical 
problems of criminalistics provision to contemporary needs of 
investigational and legal practice of criminal cases. 

^^б'єктивне та повне уявлення про теорію криміналістичного забез-
Схпечення слідчої діяльності можна мати тільки після з'ясування фун-
кцій, які вона здійснює, як у загальному процесі наукового пізнання, 
так і при реалізації напрямів її використання безпосередньо у слідчій 
практиці. 

Мета будь-якої теорії — слугувати практиці, бути корисною під 
час пояснення і прогнозування явищ, які цікавлять суспільство або то-
ркаються його інтересів [11, с. 78], тому точка зору життя, практики 
має бути першою й основною точкою зору теорії пізнання [7, с. 145]. 
При цьому обсяг пізнання явищ або процесів обумовлюється необхід-
ністю задоволення соціально значимих потреб розвитку суспільного 
виробництва, що визначає цінність наукових положень [12, с. 144]. 

Досягнення наукою у своєму розвитку і функціонуванні найбли-
жчих або віддалених цілей, що мають для суспільства безпосереднє 
практичне значення, розкриває суть та основний зміст однієї з функ-
цій теорії, яку вчені розглядають та позначають неоднаково. Одні з 
них таку роль науки розглядають як її перетворювальну функцію [8, 
с. 4]. Інші враховують не тільки сам факт настання позитивних наслід-
ків застосування досягнень науки для практики, але й ступінь їх впливу 
на умови життя суспільства, а тому розглядають революціонізуючу 
або оптимізуючу функції [13, с. 259]. Деякі вчені акцентують увагу на 
існуванні службової функції теорії, оскільки поряд з вказаними ролями 
наука, теорія й емпіричні знання обумовлюють виробництво, практику 
[5, с. 11]. Ураховуючи ту обставину, що теорія відображає конкрет-
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ний фрагмент дійсності для задоволення визначених потреб суспільства 
і завжди має те або інше практичне значення, деякі автори вважають 
за доцільне виділяти практичну функцію наукової теорії [9, с. 15]. Се-
эед інших думок можна зазначити визначення цієї функції як прикладної 
З, с. 277]; практично-діяльної [6, с. 228]; практично-перетворювальної 
10, с. 384]. Порівняння викладених думок дає можливість зробити ви-

сновок про те, що перетворювальна, революціонізуюча, службова ролі 
теорії є відносно самостійними, але об'єктивно взаємозалежними сто-
ронами однієї й тієї самої практично-прикладної (праксеологічної) фун-
кції теорії. Крім того, кожна з перерахованих ролей теорії є однією зі 
сторін складного і багатогранного процесу застосування досягнень на-
уки на практиці, тому їх не можна абсолютизувати та надавати будь-
якій з них особливе значення, виділяти один рольовий аспект теорії та 
протиставляти його іншим [1, с. 153]. 

Слідча діяльність акумулює в собі основні риси суспільної діяль-
ності та є її різновидом. Розгляд слідчої діяльності у гносеологічному 
аспекті розкриває її пізнавальний характер, підкреслює значення 
процесуального принципу об'єктивності, всебічності та повноти роз-
слідування, співвідношення пізнання і доказування у розслідуванні, 
природу істини, що досягається слідчим, характер наукових методів пі-
знання. Як відомо, пізнавальну функцію досудового слідства виконує 
криміналістика як наука про закономірності руху кримінально-
релевантної інформації під час вчинення та розслідування злочинів і 
заснованих на цих закономірностях методах розкриття, розслідування 
та попередження злочинів. Криміналістика безпосередньо розробляє 
систему засобів, прийомів, методів і методик збирання, дослідження і 
використання інформації, яку слідчий використовує під час розсліду-
вання при виявленні складу злочину, встановленні особи, яка його 
вчинила, та інших обставин, що підлягають доказуванню. Крім того, 
криміналістика є основним каналом упровадження у слідчу практику 
науково-технічних досягнень. Цей процес, як необхідний та 
обов'язковий при розслідуванні злочинів, водночас виступає специфі-
чною особливістю слідчої діяльності. Криміналістика, реагуючи на за-
пити слідчої практики, розробляє проблеми застосування досягнень 
природничих і технічних наук для виявлення, фіксації та пізнання різ-
них відбитків злочину й ефективного їх використання у процесі дока-
зування у кримінальному судочинстві. Дані природничих і технічних 
наук застосовуються під час розслідування злочинів у вигляді науково-
технічних засобів, що визначаються як система загальнотехнічних, 
пристосованих і спеціально розроблених приладів, апаратів, устатку-
вання^ пристосувань, матеріалів, а також методів їх застосування для 
найефективнішого проведення попереднього розслідування і попере-
дження злочинів. Однак науково-технічні засоби виступають лише од-
ним з елементів науково-технічного потенціалу, утвореного сукупністю 
матеріальних та інтелектуальних ресурсів, таких як: техніка, наука, 
освіта тощо. Використання науково-технічного потенціалу на досудо-
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вому слідстві може бути розглянуто у двох аспектах: як один із способів 
здійснення слідчої діяльності то як умова її вдосконалення. У першому 
випадку цей процес виступає як складовий компонент структури слідчої 
діяльності та підлягає суворій регламентації і формалізації завдяки кри-
мінально-процесуальному характеру досудового слідства. У другому 
випадку використання науково-технічного потенціалу як умова вдоско-
налення слідчої діяльності не проходить автоматично, а вимагає визна-
ченого забезпечення, тому що основний суб'єкт слідчої діяльності — 
слідчий, у зв'язку зі специфікою своєї професії та завдань, що він вирі-
шує, виступає переважно як споживач і користувач наукових досягнень. 

Вищезазначене характеризує важливі аспекти сутності та функ-
ціональні можливості криміналістики як юридичної науки взагалі й те-
орії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності зокрема, яка 
реалізує своє призначення через систему властивих їй функцій. Одні-
єю з таких функцій є праксеологічна або, інакше кажучи, практико-
прикладна функція, реалізація якої полягає у втіленні в слідчу практику 
здобутого, достовірного криміналістичного знання [2, с. 169]. 

Сутність та основний зміст цієї функції визначаються правовою 
природою теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності, 
оскільки вона не може існувати ізольовано від слідчої практики. 
У свою чергу, слідча практика та її реформування входить у предмет 
пізнання відповідної правової науки, у рамках якої ця теорія 
розроблена, тобто у предмет пізнання криміналістики. Більш того, 
діяльність слідчих органів є одним з головних елементів предмета 
пізнання криміналістики як правової науки. 

Розглядаючи зміст та сутність праксеологічної функції теорії 
криміналістичного забезпечення слідчої діяльності, необхідно зазначи-
ти, що здійснення слідчої практики можливо лише за наявності кримі-
налістичних знань. При цьому під час трудової діяльності слідчий-
практик може отримати переважно емпіричні знання, в яких пізнаван-
ний ним об'єкт відображений у зовнішніх проявах і зв'язках, доступних 
сприйняттю. Водночас вирішення складних завдань слідчої практики 
вимагає проникнення у сутність відповідних об'єктів на основі не тіль-
ки емпіричних, а й теоретичних знань, оскільки практичне застосуван-
ня емпіричних знань є обмеженим [4, с. 132]. Тому слідчий-практик 
для раціоналізації своєї діяльності має систематично застосовувати 
теоретичні знання. Ці знання використовуються для вирішення потреб 
слідчої практики наукою криміналістикою, яка стає активним факто-
ром зміни структури і рівня слідчої діяльності, тобто її вдосконалення. 

Водночас криміналісти-теоретики не можуть виконувати наукові 
завдання без участі слідчих-практиків, які є головною і безпосеред-
ньою силою не тільки досудового слідства, а й процесу його пере-
творення на науковій основі. Це вимагає від кожного слідчого-
практика відповідної обізнаності у науково-технічних досягненнях, 
тобто його теоретичної компетентності. Таким чином, наявність доста-
тніх криміналістичних знань, умінь та навичок забезпечує теоретичну 
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компетентність слідчих-проктиків і практичну к о м п е т е н т н і с т ь криміналі-
стів-теоретиків, що є неодмінною умовою ефективності їх співпраці 
у боротьбі зі злочинністю. 

Теоретична компетентність слідчого-практика залежить від його 
ставлення до вироблених криміналістикою теоретичних знань, при 
цьому характер цього ставлення полягає у необхідності бачити у тео-
рії керівництво до дій. Оскільки вже у процесі збирання матеріалу 
з кримінальної справи, а тим більше під час його осмислення й обро-
бки, присутня теорія, тому теоретичне має значення для безпосеред-
ньо-практичної діяльності на кожному етапі роботи, що виконує слід-
чий-практик. 

Незнання теорії криміналістики або зневага науковими даними 
призводить до домінування у свідомості слідчого-практика методів ін-
туїтивного пізнання дійсності або до прийняття рішень на рівні здоро-
вого глузду. Це не може вважатися надійним засобом пізнання зло-
чинної діяльності, а тим більше раціональним процесом розкриття, 
розслідування та попередження злочинів, передусім, в умовах наявно-
сті потужного науково-технічного потенціалу боротьби зі злочинністю, 
який підніс значення теоретичних знань до рівня особливої цінності. 
Тому слідчий-практик не може бути вільний від відповідних теоретич-
них поглядів. Крім того, у процесі безпосередньої пізнавальної прак-
тичної діяльності він обов'язково використовує той або інший катего-
ріальний апарат, тобто користується теоретичною мовою криміналіс-
тики, без якої не може розпізнати ті явища, процеси або тенденції, які 
має вчасно виявити і дати їм адекватну інтерпретацію, ураховувати 
у виборі криміналістичних засобів, прийомів, методів та методик роз-
слідування злочинів, профілактичній роботі, тобто у повсякденній 
практичній діяльності. Без криміналістичних теоретичних знань слідчий-
практик не може усвідомити позицію спеціалістів-криміналістів, органів 
дізнання, громадськості, налагодити з ними взаємодію під час вико-
нання відповідних практичних завдань. Це пояснюється закономірністю 
пізнавального процесу взагалі, який визначається тим, що будь-яке 
знання, у тому числі й емпіричне, виражене мовою, а отже, іманентно 
містить у собі елементи теоретичності. 

Отже, у пізнавальному процесі, що здійснює слідчий-практик, 
суто емпіричного знання немає і бути не може, тому кожен слідчий-
практик має пам'ятати не тільки про "старі", але і вчасно осягати нові 
досягнення криміналістики, які безпосередньо належать до сфери йо-
го професійної діяльності. Без них його спроби вирішити відповідні 
практичні завдання розслідування приречені на невдачу, тому слідчий-
практик постійно, систематично повинен слідкувати за розвитком су-
часних теоретичних криміналістичних знань, мовою криміналістики. 

Індивідуальні, придатні лише для власного користування поняття 
є суб'єктивними, довільними, не відображають суті явищ, дають їх по-
милкове відображення, а тому не мають властивість загальності та не 
можуть застосовуватися під час колективного спілкування. Отже, тео-
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ретична і практична діяльність не можливі без взаємозв'язку та взає-
модії, спілкуванні на одній (зрозумілій для всіх) науково-обґрунтованій 
мові криміналістики. Це свідчить про незамінність понятійного апара-
та, що і для теоретиків, і для практиків має бути загальним, а тому 
теоретична мова сучасної криміналістики має сприйматися як "рідна" 
мова не тільки теоретиком, але й практиком. Лише опанувавши нею, 
криміналісти (у широкому розумінні) можуть під час спілкування не 
тільки розуміти один одного, але і робити на основі оптимальної вза-
ємодії вагомий внесок у спільне рішення як теоретичних, так і безпо-
середньо практичних завдань слідчої діяльності. 

Таким чином, знання теорії криміналістичного забезпечення слі-
дчої діяльності має перетворитися у слідчого-практика в переконання, 
активну життєву позицію професіонала, у керівництво до дій для вирі-
шення актуальних проблем слідчої діяльності. Це важливе безпосере-
дньо-практичне завдання, вирішення якого можливо лише на основі 
тісної взаємодії науки і практики при індивідуальній компетентності 
криміналістів-теоретиків і слідчих-практиків. 
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