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КРИМІНАЛІСТИКА В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
СУДОЧИНСТВА 

У статті аналізується вплив реформування криміналь-
ного судочинства, зокрема суттєвого розширення змага-
льності в досудовому розслідуванні і судовому розгляді, на 
визначення завдань криміналістики. Аналізуються про-
позиції вчених щодо виділення в криміналістиці окремих 
підсистем знань і рекомендацій, зорієнтованих на вирі-
шення завдань різними суб’єктами кримінального прова-
дження. Робиться висновок щодо необхідності корекції 
окремих положень криміналістики, сформульованих у ми-
нулі роки. 
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Постановка проблеми. Прийняття Кримінального процесуального кодексу Украї-

ни (2012 р.) з наступним внесенням до нього змін знаменувало собою кардинальні концеп-
туальні трансформації в системі кримінального судочинства. Зміни торкнулися пізнаваль-
ної діяльності під час кримінальних проваджень, яка здійснюється у формі доказування, та 
повноважень її суб’єктів. Це, безумовно, суттєво впливає на розвиток наук кримінально-
правового циклу, зокрема криміналістики, і вимагає переосмислення низки вже усталених 
теоретичних положень і практичних рекомендацій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На даний час у наукових дослідженнях 
відбувається пошук оптимальної моделі кримінального процесуального регулювання на 
стадії досудового розслідування кримінальних правопорушень і судового розгляду [1; 2; 3; 
4]. Це свідчить про  суттєву зміну парадигми кримінального судочинства в Україні, що, у 
свою чергу, обумовлює й уточнення завдань криміналістики. Тож метою даної статті є 
уточнення  завдань криміналістики у кримінальному процесі у світлі його останніх конце-
птуальних змін. 

Виклад основного матеріалу. Після здобуття незалежності в Україні значний час 
діяв КПК, прийнятий ще в 1961 р., до якого вносилися чисельні зміни, які, однак, суттєво 
не змінили радянського за своєю сутністю порядку провадження у кримінальних справах і 
правового статусу учасників [1, с. 6–7]. Тобто, діяв кодекс, відповідно до якого в криміна-
льних провадженнях головну роль відігравали правоохоронні  органи, які виконували пе-
реважно репресивну функцію і охороняли не суб`єктивне право громадянина, а матеріаль-
не право держави. Це стосувалося не тільки, наприклад, забезпечення права підозрюваного 
та обвинуваченого на захист (момент залучення адвоката та його статус), але й потерпіло-
го. Суд же був фактично відсторонений від вирішення цих питань під час здійснення попе-
реднього (досудового) слідства. До того ж, він був обмежений межами кримінальної спра-
ви, яка компонувалася слідчим і прокурором і яка направлялася до суду по завершенню 
попереднього розслідування. Отже, кримінальна справа фактично визначала і зміст судо-
вого розгляду – суд спирався на вже прийняті процесуальні рішення і протоколи слідчих 
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дій. Виявивши суттєві прогалини, упущення попереднього слідства, суд, як правило, відп-
равляв справу на додаткове розслідування, а виправдувальні вироки були надзвичайною 
рідкістю. 

За такого порядку кримінальних проваджень криміналістика була покликана, у пе-
ршу чергу, забезпечувати своїми науковими розробками органи попереднього слідства. Це 
відображалося в гаслі «криміналістика на службі слідства» (значний час під такою назвою 
видавався науковий збірник). Така орієнтація обумовлювала й відповідних суб’єктів – слі-
дчого, прокурора, експерта-криміналіста (тобто, штатних працівників правоохоронних ор-
ганів) –застосовувати її рекомендації. Звичайно, це приводило до певного «обвинувально-
го ухилу» в розвитку криміналістики. Видається, що саме цим пояснюється дослідження в 
ті часи проблем тактики проведення окремих слідчих дій, пов’язаних з дезінформацією їх 
учасників, застосуванням «психологічного реагенту», «слідчих хитрощів», «психологічних 
пасток» тощо [5, с. 61–62; 6, с. 100–109]. 

З прийняттям КПК України 2012 р. ситуація кардинально змінилася – акцент у до-
казуванні було перенесено в судове засідання, де відбувається змагання сторін, які мають 
рівні права на збирання та подання до суду доказів і в доведенні перед судом їх перекон-
ливості (ст. 22). Наділення захисника правом збирання доказів (у т.ч. залучення для цього 
експертів) за сутністю означає утвердження принципу змагальності не тільки в судовому 
розгляді, але й на стадії досудового розслідування. Тобто, можна говорити про появу аль-
тернативної діяльності сторони обвинувачення «адвокатського розслідування». Видається, 
що саме з цим пов’язана поява і поширення серед частини російських криміналістів ідеї 
про виділення такої нової галузі криміналістики, як «криміналістика захисту» [7, с. 19–20]. 
Так, О. Я. Баєв відзначає, що предметом криміналістичної методики (як і всієї цієї науки) є 
не тільки розслідування, але й кримінально-процесуальне дослідження злочинів усіма 
професійними суб'єктами такого, у т.ч. адвокатами [8, с. 5]. Тобто до предмета криміналіс-
тики вказаний автор включає і діяльність адвокатів з формулюванням (що можна припус-
тити) відповідних рекомендацій, що є логічним у зв’язку з його пропозицією про виділен-
ня в криміналістиці самостійної наукової підсистеми – криміналістичної адвокатології. Хід 
думок автора є досить цікавим, коли він зазначає, що криміналістика має своєю службо-
вою метою теоретичне забезпечення діяльності по розкриттю і розслідуванню злочинів. У 
той же час підкреслюється, що зовсім інша службова роль у адвокатологіі: теоретичне за-
безпечення діяльності професійного захисника у кримінальних справах. Вона полягає не в 
розкритті та розслідуванні злочинів, до того ж  навіть не у встановленні істини у криміна-
льних справах, а у виявленні обставин, що виправдовують осіб, обвинувачених у вчиненні 
злочинів, і (або) пом'якшують відповідальність цих осіб [9, с. 5–17]. 

Таким чином, О. Я. Баєв, пропонуючи виділення двох підсистем криміналістики, 
фактично пропонує вирізняти й дві взаємовиключні групи завдань криміналістики, з чим 
ніяк не можна погодитися. Видається, що помилка в цьому питанні криється в тому, що 
право адвоката щодо самостійного збирання доказів ніяк не можна розглядати як окреме 
самостійне «адвокатське» розслідування злочину. У зв’язку з цим доцільним є аналіз видів 
адвокатської діяльності під час досудового розслідування: 1) захист підозрюваного, обви-
нуваченого (ч. 1 ст. 45 КПК); 2) представництво потерпілого (ст. 58 КПК). 

Під час здійснення захисту підозрюваного (обвинуваченого) адвокат реалізує свої 
повноваження і використовує криміналістичні знання не з метою встановлення істини у 
кримінальному провадженні, а для «… з'ясування обставин, які спростовують підозру чи 
обвинувачення, пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрювано-
го, обвинуваченого» (ч. 1 ст. 47 КПК). Це може відбуватися в умовах двох ситуацій: 
а) коли підозрюваним дійсно було вчинено злочин; б) коли підозрюваний не вчиняв ін-
кримінованого йому злочину. Але спільним для обох ситуацій буде спрямованість зусиль 
адвоката на виявлення упущень органу слідства (прогалин, правопорушень, помилок у ви-
користанні криміналістичних засобів тощо) для виправдання свого клієнта чи 
пом’якшення його відповідальності. Видається, що в цьому випадку говорити про завдан-
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ня криміналістики щодо розроблення рекомендацій для «адвокатського» розслідування є 
недоречним. 

У ході здійснення представництва потерпілого мета діяльності адвоката суттєво ві-
дрізняється – вона полягає у відновленні порушених прав потерпілого і відшкодуванні за-
подіяної злочином шкоди (у т.ч. моральної), забезпеченні притягнення винних до відпові-
дальності. Це означає фактичне її співпадіння із завданням органу досудового розсліду-
вання, визначеним у ст. 2 КПК України. Тобто, у даному випадку адвокат виступає на сто-
роні обвинувачення, оскільки потерпілий віднесений саме до цієї сторони (п. 19, ч. 1 ст. 3 
КПК України). Представляючи інтереси потерпілого у кримінальному провадженні і кори-
стуючись його процесуальними правами, адвокат, відповідно до статті 56 КПК України, 
наділений правом, зокрема, подавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду. 
Під час здійснення цього права адвокат, безумовно, виступає суб’єктом пізнавального 
процесу, який активно застосовує криміналістичні знання в такому ж аспекті, як і слідчий.   

Потрібно відзначити, що може складатися досить парадоксальна ситуація, коли ор-
ган досудового розслідування з певних причин (корупційних, політичних) стає не зацікав-
леним у встановленні істини у кримінальному провадженні. У даній ситуації адвокат, 
представляючи інтереси потерпілого і формально виступаючи разом з органом досудового 
розслідування на стороні обвинувачення, фактично буде виконувати функцію контролю за 
повнотою розслідування та його якістю, піклуючись про права, свободи та інтереси потер-
пілого (кількох потерпілих). 

Висновки. Таким чином, можемо  зробити висновок, що під час застосування пер-
шого виду адвокатської діяльності вона є лише засобом отримання аргументів для побудо-
ви лінії захисту. Здійснюється це, перш за все, шляхом пошуку прогалин чи порушень за-
конодавства з боку органу досудового розслідування, некваліфікованого застосування ним 
криміналістичних засобів, що ставить під сумнів отримані докази обвинувачення. При 
цьому адвокат використовує певні наукові положення і рекомендації криміналістики для 
визначення упущень з боку органу досудового розслідування, що дає підстави для спрос-
тування доводів сторони звинувачення і, безсумнівно, тлумачиться на користь підзахисно-
го (навіть коли адвокат обізнаний щодо його вини у вчиненні злочину). У зв’язку з цим 
видається абсурдною ідея визначення завдань криміналістики, наприклад, щодо тактики 
дій адвоката під час досудового розслідування з метою спонукання недосвідченого слідчо-
го до помилок при проведенні слідчо-розшукових дій. Це фактично означало б розроблен-
ня рекомендацій щодо протидії розслідуванню і перешкоджанню встановленню істини, а 
значить – і порушення прав інших учасників кримінального провадження. 

Під час застосування другого виду адвокатської діяльності (представництва потер-
пілого) адвокат має завданням саме встановлення істини у кримінальному провадженні, 
оскільки це пов’язано з відновленням порушених прав, свобод і забезпеченням інтересів 
потерпілого. Адвокат у цьому випадку виступає на стороні обвинувачення і формально 
вступає у змагання зі стороною захисту – адвокатом підозрюваного. Видається, що це 
створює оптимальні взаємовідносини у кримінальному провадженні – своєрідну систему 
противаг інтересів, які під час реалізації повноважень сторін забезпечують об’єктивність і 
неупередженість у досудовому розслідуванні та судовому розгляді. Але і в цьому випадку 
є очевидним, що немає потреби у розробленні криміналістикою якихось «адвокатських» 
рекомендацій. 

Зрештою, потрібно підкреслити, що в умовах реформування кримінального судо-
чинства, його демократизації і значного розширення прав його учасників, зокрема сторони 
захисту, завдання криміналістики не повинні визначатися в угоду інтересам тієї чи іншої 
сторони. Основою для визначення завдань криміналістики є  усвідомлення того, що ця на-
ука знаходиться не на службі певного суб’єкта кримінального провадження, а на службі 
встановлення істини, яка визначається в результаті змагання сторін і відображається у рі-
шенні суду. Очевидно, що під час застосування криміналістичних засобів і прийомів, як 
пізнавального інструменту, потрібно враховувати, що отримані в результаті цього докази (і 
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процедура їхнього отримання) будуть ретельно досліджуватися при судовому розгляді 
суб’єктами з протилежними цілями з точки зору належності й допустимості цих доказів. 
Видається, що з огляду на змагальність сторін як у судовому розгляді, так і в досудовому 
розслідуванні потребують певної корекції окремі наукові положення і практичні рекомен-
дації криміналістики, що були викладені в науковій і навчальній спеціальній літературі 
минулих років. 
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КРИМИНАЛИСТИКА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В статье анализируется влияние реформирования уголовного судопроизводства, в частности 
существенного расширения состязательности в досудебном расследовании и судебном рассмотре-
нии, на определение задач криминалистики. Анализируются предложения ученых о выделении в 
криминалистике отдельных подсистем знаний и рекомендаций, ориентированных на решение 
задач различными субъектами уголовного производства. Делается вывод о необходимости коррек-
ции отдельных положений криминалистики, сформулированных в прошлые годы. 

Ключевые слова: задачи уголовного производства; досудебное расследование; судебное разбира-
тельство; стороны; адвокатская деятельность; состязательность. 
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CRIMINALISTICS IN CONDITIONS OF CRIMINAL JUDICIAL REFORM 
The article examines the individual tendencies of conceptual changes in the system of modern criminal 
justice on the use of forensic means and techniques in the criminal process. The author analyzes the 
influence of the reform  the domestic criminal procedural legislation on the definition of the goals and 
objectives of the science of criminology. 

The proposals of separate scientists-criminologists concerning the allocation of separate subsystems of 
knowledge and recommendations directed at different subjects of criminal proceedings in the modern 
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criminology are analyzed. The characteristic of the conceptual approach of allocation in criminology of 
«forensic advocatology» is given. In this connection, the types of advocacy in the context of solved tasks 
with the help of forensic knowledge are considered. 

It is noted that the lawyer uses forensic knowledge during the protection of the person subject to criminal 
prosecution or the representation of the victim, but for different purposes. In the latter case, the purpose and 
extent of forensic knowledge used by a lawyer actually coincide with the purpose and extent of the 
investigator's knowledge. Against this background, the conclusion is drawn on the contradictory nature of 
the proposal for the formation of «forensic advocatology»  as a subsystem of forensic science. 

Also, on the basis of the analysis, it is stated that in the conditions of reforming criminal justice, its 
democratization and the significant expansion of the rights of its participants, in particular the defense, 
the tasks of criminalistics should not be determined in the interests of one or another side. The basis for 
determining the tasks of forensic science is the realization that this science is not in the service of a certain 
subject of criminal proceedings, but in the service of establishing the truth, which is determined by the 
competition of the parties and reflected in the decision of the court. 

Key words: criminal proceedings; pre-trial investigation; judicial proceedings; parties; advocacy; 
competitiveness. 
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