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Розглянуто рекомендацію як специфічний засіб інформаційно-
криміналістичного забезпечення впровадження в слідчу практику ре-
зультатів розвитку наукової думки в галузі криміналістики, механізм 
перетворення наукового знання в безпосередню предметну діяльність. 

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. 

спішне розв'язання завдань боротьби зі злочинністю значною 
мірою залежить від якості науково-практичних рекомендацій, що 

виробляються, і стану системи інформування про них практичних 
працівників. 

Рекомендації є специфічним засобом інформаційно-
криміналістичного забезпечення впровадження в слідчу практику ре-
зультатів розвитку наукової думки в галузі криміналістики, механізмом 
перетворення наукового знання в безпосередню предметну діяльність. 
Зі зростанням науково-технічного потенціалу збільшується кількість 
криміналістичних рекомендацій, і практичним працівникам стає все 
складніше орієнтуватись в наростаючому потоку наукової криміналіс-
тичної інформації. Тому не вся вона доходить до своїх адресатів, вна-
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слідок чого значно знижується ефективність використання науково-
технічних досягнень у боротьбі зі злочинністю. У зв'язку з цим, потріб-
но активізувати роботу з аналізу та систематизації криміналістичних 
рекомендацій з метою створення найбільш сприятливих умов для ін-
формаційного забезпечення ними практичної діяльності. 

У криміналістичній літературі значна увага приділяється структу-
рі та змісту криміналістичних рекомендацій. Одне з найбільш ранніх і 
розгорнених визначень криміналістичної рекомендації надав Р.С. Бєл-
кін, який розглядає її як науково обґрунтовану і випробувану практи-
кою пораду, що стосується вибору та застосування техніко-
криміналістичних засобів, криміналістичних прийомів і методик зби-
рання, дослідження, оцінки і дослідження доказів [4, с. 20]. При цьому 
заакцентовується, що рекомендація є своєрідною ідеальною побудо-
вою над матеріальним засобом, що являє собою покажчик ситуацій 
застосування науково-технічного досягнення без включення в неї зміс-
товної характеристики засобів, прийомів, методик і т. ін. 

Тобто Р.С. Бєлкін зі змісту криміналістичної рекомендації усуває 
сам техніко-криміналістичний засіб, прийом, методику. 

Зрозуміло, поради і пропозиції з використання з практичною ме-
тою результатів наукових досліджень є, можуть і мають розглядатися як 
рекомендації. Однак навряд чи правомірно виключати з поняття кримі-
налістичною рекомендації основний зміст наукової розробки (прийом, 
методику, засіб), що дозволяє забезпечити розв'язання завдання роз-
криття і розслідування злочинів на базі цих наукових досягнень. 

У цьому аспекті більш слушною є думка В.П. Бахіна і К.Е. Пятні-
цина, які розглядають криміналістичну рекомендацію як результат на-
укового дослідження, узагальнення практики, що відбиває характерис-
тику технічного засобу, тактичного прийому, методики збирання, до-
слідження, оцінки і використань докрзів, а також порад про порядок і 
умови їх використання застосовано до конкретних ситуацій, в процесі 
виробництва окремих слідчих дій або загалом в діяльності з розсліду-
вання і попередження злочинів [3, с. 118]. 

Два названі підходи до розуміння криміналістичної рекомендації 
не можуть розглядатися як взаємоусуваючи. Відповідно до першої то-
чки зору її можна трактувати як поняття у вузькому значенні слова, а 
у другому випадку — в широкому. 

Розуміння криміналістичної рекомендації в широкому значенні 
слова — як певної системи знань, буде найбільш повним і обґрунто-
ваним, на нашу думку, за умови включення різних елементів у зміст 
рекомендації, завдяки чому широке трактування її поняття сприятиме: 

а) збільшенню припливу в криміналістику даних інших наук, т° 
слугують розширенню її досліджень і розвитку міжнаукових зв'язків; " 

б) залученню уваги дослідників до нереалізованих ідей і пропо-
зицій, що мають перспективу практичної реалізації; 
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в) підвищенню взаєморозуміння між розробниками і спожива-
чами рекомендацій, тобто усуненню одного з бар'єрів на шляху 
впровадження нового; 

г) обґрунтуванню правомірності класифікації рекомендацій від-
повідно до рівня їх оптимальності та готовності до практичного вико-
ристання [7, с. 47]. 

Широке трактування поняття криміналістичної рекомендації до-
зволяє всі науково обґрунтовані пропозиції з використання технічних 
засобів, прийомів і методик роботи з доказами розглядати і оцінюва-
ти з точки зору порад, спрямованих на вдосконалення організації, 
засобів і методів боротьби зі злочинністю, тобто всього того, що про-
понується наукою і практикою в цих цілях. У іншому випадку за межа-
ми рекомендацій, адресованих практиці, залишаться результати 
наукових досліджень, що відбивають характеристику нових технічних 
засобів, зміст нових прийомів і методик, але що не включають доклад-
ний опис порядку і умов їх застосування [1, с. 98]. 

Рекомендація є своєрідною формою інформаційно-
криміналістичного забезпечення слідчої діяльності. Розуміння її в та-
кому значенні не суперечить розширеному трактуванню цієї наукової 
категорії і передбачає внесення до неї ряду елементів: 

аргументації новини; 
алгоритму дій; 
засобів, необхідних для її реалізації; 

г) необхідного часу для реалізації рекомендації; 
д передбачуваного ефекту; 
е передбачуваних труднощів в застосуванні; 
ж співвідношення з аналогічними рекомендаціями, що існують 

[2, с. 41]. 
Розділяючи думку про багатокомпонентність складу рекоменда-

ції, потрібно погодитися з професором Р.С. Бєлкіним про те, що біль-
шість рекомендацій містять ці елементи в "згорнутому", передбачува-
ному вигляді [5, с. 301]. Це, зокрема, може бути, коли рекомендація, 
що успішно застосовується для розв'язання певного переліку завдань, 
пропонується для розв'язання інших питань. У такому випадку пропо-
зиція про застосування відомої рекомендації в нових умовах може не 
супроводжуватися докладною характеристикою її структурних елемен-
тів (вони маються на увазі такі, які самі собою розуміються), а лише 
містить перелік питань, що вирішуються, і окремих умов її викорис-
тання в нових обставинах. 

Криміналістична рекомендація є багатокомпонентною системою, 
і цим компонентам властива непостійність, певна невизначеність, відома 
плинність, оскільки система, утворюючи цілісний характер, постійно на-
гадує собою процес. Недолік у сформованості елементів цілого ком-
пенсується взаємозв'язком складових частин, їх взаємозалежністю і вза-
ємодоповнюваністю, що і утворить наприкінці цілісну систему. 
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Таким чином, потрібно погодитися з тим, що криміналістична ре-
комендація — це широке поняття внаслідок своєї системності, структур-1 

ності, взаємопов'язаності і взаємозумовленості елементів, утворюючої 
певне знання про порядок і умови використання наукових даних з ме-
тою вдосконалення практики розкриття, розслідування і 'попередження 
злочинів. Таке формулювання визначення криміналістичної рекомендації 
дозволяє розглядати її як потенційну можливість проникнення наукових 
даних вивчення потреб у слідчу практику [11, с. 151]. 

Криміналістична рекомендація — це поради, побажання науки 
практиці з будь-якого питання, що належать до предмета цієї науки, і 
спрямовані на вдосконалення практичної діяльності, але це не разове 
побажання, розраховане на одноразовий акт використання, а певна 
сукупність знань, призначена для багаторазового застосування протя-
гом порівняно тривалого періоду часу. Рекомендаційний характер та-
ких порад міститься не стільки у виборі їх з певної сукупності подіб-
них, скільки в визначеності для різних схожих ситуацій, в можливості 
варіювати його змістовною стороною, оскільки криміналістичні реко-
мендації володіють більш широкою порівняно з процесуальними пра-
вилами доведення сферою дії. Поради можуть даватися лише за на-
явності багатозначності в можливих і допустимих способах дій, якщо 
такої альтернативи немає, можна говорити про існування єдиного 
способу дій у певній ситуації [12, с. 23; 13, с. 79]. 

Оптимальною криміналістичною рекомендацією можна вважати 
кращу з можливих пропозицію з вирішення конкретних ситуацій, коли 
тока порада перестає бути просто переважнішою за інші, а стає у 
певному значенні обов'язковою для виконання. Вдосконалення роз-
робки криміналістичних рекомендацій, зростання рівня пізнання і ура-
хування закономірностей і специфіки слідчої діяльності сприятиме збі-
льшенню кількості найбільш дійових і ефективних в конкретних умовах 
рекомендацій. 

Конкретність форми і змісту (складових елементів) криміналістич-
них рекомендацій важливі не тільки для розвитку науки, але і для за-
доволення потреб практики. Щ о б практичні працівник^ могли раціо-
нально і без зайвих витрат часу знайти потрібні рекомендації у вели-
чезному їх масиві, рекомендації мають бути систематизованою, роз-
горненою і чіткою вказівкою для дій. Лише в цьому випадку наука ма-
тиме прикладний характер і стане складовим елементом діяльності з 
боротьби зі злочинністю. 

За визначеністю вираження криміналістичні рекомендації поді-
ляють на пропозиції: 

про використання певного науково-технічного досягнення в слід-
чій діяльності; 

про порядок і умови застосування конкретного засобу, прийо-
му або методики для розв'язання певних завдань; 

про застосування в практиці засобу для досягнення інших цілей 
або в інших умовах. 

156 



Зважаючи на це і на готовність до практичного використання, 
криміналістичні рекомендації можуть розташовуватися в спектрі від 
пропозиції про можливість (або бажаність) використання будь-якого 
науково-технічного досягнення в кримінально-процесуальній діяльності 
до рівня всебічно проробленого варіанта єдиного правильного рі-
шення щодо конкретної ситуації. У зв'язку з цим, інформація, що міс-
титься в криміналістичних рекомендаціях, має відповідати низці 
обов'язкових вимог, а саме містити: 

а) докладний опис науково-технічного засобу, що рекоменду-
ється до застосування, методики, прийому; 

б) конкретні цілі нововведення, що пропонується; 
в) опис умов його застосування; 
г) посилання на існуючі або перелік спеціальних правил його 

застосування; 
д) вказівка на порядок використання результатів його застосу-

вання в кримінальному процесі; 
е) масштаб і обсяг його практичної перевірки; 
ж) результати практичної перевірки; 
з) виділення переваг перед аналогічними пропозиціями [7, с. 15]. 
Цим забезпечується не тільки повнота і правильність сприйняття 

інформації, але і гарантія дотримання законності, оскільки усувається 
застосування прийомів і методів роботи, які охарактеризовані недо-
статньо повно. 

Об'єктивна оцінка інформації про рекомендації передбачає рі-
шення низки питань, серед яких найбільш важливими, на наш погляд, є: 

визначення обсягу інформації, необхідної для практики; 
визначення найбільш важливих для практики джерел; 
конкретизація форм розповсюдження інформації; 
вивчення якості використання інформації споживачем. 
Реальне використання науково-технічних досягнень передбачає 

не лише розробку необхідних практиці знарядь праці, доступність ін-
формації про них, але і бажання, і можливості працівників-практиків 
шукати і використати цю інформацію. Тому змісту і формі криміналіс-
тичних рекомендацій надається важливе значення для сприйняття їх 
практикою. 

Розроблена і випробувана рекомендація має бути відомою за-
цікавленим в ній органам і особам. Найбільш повно дані про резуль-
тати конкретних наукових розробок висвітлюються у звітах відповідних 
наукових колективів і окремих вчених за певний період часу [8, с. 34-
37J. Із зрозумілих причин кожний слідчий або інший зацікавлений 
працівник правоохоронних органів не має можливості ознайомитися з 
такими звітами з метою використання їх результатів. Крім того, знач-
на частина рекомендацій формується безпосередньо в процесі про-
ведення розслідування і попередження злочинів. Певна кількість з них 
формалізується як передовий досвід, нагромаджується в частинах і 
службах, що займаються його узагальненням і розповсюдженням і та-
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ким чином доводиться до працівників-практиків [9, с. 38-42]. Розпо-
всюдження рекомендацій відбувається і в процесі безпосереднього 
спілкування співробітників. 

Зазначене дозволяє судити про різноманітність форм доведення 
інформації про криміналістичних рекомендації до зацікавлених органів 
і осіб. 

Важливою характеристикою рекомендацій є ефективність. При 
цьому потрібно мати на увазі, що вимоги (критерії) самої рекоменда-
ції відрізняються від критеріїв ефективності її використання. 

Для визначення ефективності рекомендацій основоположне 
значення мають її критерії. Загальний критерій ефективності будь-якої 
наукової рекомендації — досягнення цілей діяльності, закону або пра-
вової норми. Однак він залежить не тільки від якості наукових реко-
мендацій і рівня конкретного виду діяльності, але й від різних зовніш-
ніх чинників. В Л . Бахін цілком справедливо пише, що критеріями ефе-
ктивності наукових рекомендацій можна вважати: 

економію часу на освоєння даного способу дій і на його здійс-
нення; 

співвідношення частки простих і творчих елементів дії; 
розширення можливостей контролю за діями, відтворення їх за 

необхідності, спрощення використання результатів дії; 
можливі межі використання рекомендації [1, с. 116]. 
Розгляд критеріїв, не мав на меті дати їх вичерпний перелік — 

це справа глибокого самостійного дослідження. Поряд з тим, розці-
нюючи рекомендацію як відповідь на потребу практики, вважаємо 
справедливим привернути увагу саме на те, що вона буде ефектив-
ною, якщо забезпечить досягнення мети діяльності. 

Для визначення ефективності, ролі і місця рекомендацій у вдос-
коналенні практики важливим є структура знання, що становить зміст 
рекомендації. На думку В.П. Бахіна, кожна криміналістична рекомен-
дація має передбачати такі елементи: 

фактичне обґрунтування; 
чітко виражений алгоритм дій; 
вказівка ситуацій, в яких вона може бути застосовною; 
необхідні для її здійснення кошти і час; 
очікуваний ефект; 
ускладнення, які можуть виникнути при здійсненні рекомендації; 
співвідношення з іншими аналогічними рекомендаціями Г1, 

с. 116]. 
Сам зміст рекомендації і окремі її елементи також можуть ви-

ступати певним критерієм її ефективності, але вже з більшою часткою 
опосередкованості, ніж названі раніше. 

Своєрідним критерієм ефективності криміналістичних рекомен-
дацій може бути і досяжність ними певної конкретної мети, такої як: 

спрощення способу дії і підвищення надійності; 
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( пособомИ^ійННЯ б і Л Ь Ш е Ф є к т и в н и х результатів порівняно з колишнім 
економія часу і коштів, що витрачуються [1, с. 40]. 
Ці тлі можуть бути виражені кількісно - у відсотках, умовних 

одиницях, абсолютними цифрами. 
иднак, кількісні показники не завжди можуть бути використані 

для оцінки рекомендації. Вони застосовні для оцінки будь-яких фіксо-
ваних ознак. Наприклад, скорочення часу на отримання інформації, 
скорочення матеріальних витрат, залучення меншої кількості людей 
для розв'язання певних питань. Поряд з тим головним потрібно вва-
жати специфіку кримінально-процесуальної діяльності. Не може бути 
ефективною рекомендація, застосування якої може призвести до по-
рушення закону. 

Актуальність розглянутих питань пояснюється тим, що в теорії і 
практиці інформаційного забезпечення діяльності частіше за все при-
діляється увага на найбільш ефективні та економічні методи і засоби 
пізнання, що використовуються в інформаційному забезпеченні. Так, в 
літературі пропонується така класифікація методів інформаційного 
забезпечення: 

методи інформатики; 
методи наук кібернетичного циклу; 
процесуальні методи; 
спеціальні криміналістичні методи виявлення і фіксації інформації 

[6, 10]. 
Дана структура методів, уточнена і доповнена порівняно з іс-

нуючою в загальній теорії криміналістики має одну суттєву перевагу. 
Методи інформатики є первинними, оскільки для оптимізації сучасних 
процесів інформаційного забезпечення розслідування найбільш раці-
ональним є звернення до методологічних основ інформатики, прикла-
дні завдання якої "полягають в розробці більш ефективних методів і 
засобів здійснення інформаційних процесів, у визначенні способів оп-
тимальної наукової комунікації з широким застосуванням сучасних 
технічних засобів" [10, с. 52]. 

Однак, у запропонованій структурі методів відбито лише мето-
ди "виявлення і фіксації інформації". Вважається, що в цьому відно-
шенні більш точним буде твердження про те, що серед методів інфор-
маційного забезпечення гідне місце посідають криміналістичні реко-
мендації різного рівня. 

Наприкінці потрібно зазначити, що процес посилення концеп-
туальних основ вдосконалення боротьби зі злочинністю постійно на-
бирає силу, і дуже важливо, щоб його результати використовувались 
на практиці найбільш повно та ефективно, чому безперечно сприяти-
ме криміналістичне забезпечення слідчої діяльності. 
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