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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТАКТИЧНИХ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ У КРИМІНАЛІСТИЦІ 
 

Досліджено сутність та зміст тактичних рекомендацій. Обґрунтовано цінність та необхідність застосування 

тактичних рекомендацій в ході досудового розслідування. Запропоновано уніфікувати криміналістичні рекомендації, 

що сприятиме оптимізації кримінального провадження.  
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Постановка проблеми. У цілому 

криміногенна ситуація в Україні за роки 

незалежності характеризується стабільною 

тенденцією до збільшення кількості 

зареєстрованих злочинів. У сучасних умовах 

розвитку наявність глобальних загроз, 

трансформація злочинності вимагають нових 

підходів до нейтралізації цих негативних явищ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Слід звернути увагу на те, що в наукових пра-

цях відсутні комплексні наукові дослідження 

проблематики сутності, змісту, ролі тактичних 

рекомендацій у криміналістиці, в основному 

вони розглядаються поряд з іншими тактико-

криміналістичними засобами у розслідуванні. 

На сучасному етапі розвитку криміналістично-

го знання вивчення тактичних рекомендацій  

потребує подальшого дослідження задля удос-

коналення тактико-криміналістичного забезпе-

чення розкриття та розслідування злочинів. 

Мета статті. Звернути увагу сучасної укра-

їнської науки, що пріоритетним напрямком є 

необхідність наукової розробки  тактичних рекомен-

дацій, що в свою чергу забезпечить досягнення 

цілей та завдань досудового розслідування. 

Основні результати дослідження. Виходя-

чи з найбільш загального визначення, тактичну 

рекомендацію можна представити як науково 

обґрунтовану пораду по застосуванню того чи 

іншого тактичного прийому з урахуванням 

типовий слідчої ситуації, тобто таку пораду, 

який вийшов внаслідок з'єднання зусиль науки 

і практики боротьби зі злочинністю, з метою 

полегшення для суб'єкта розслідування вибору 

в застосуванні необхідних тактичних прийомів 

для забезпечення ефективності слідчої дії.  

Наприклад, А. І. Баянов стверджує, що 

тактична рекомендація - це категорія, в якій в 

ідеальній формі міститься порада діяти певним 

чином в конкретній ситуації, тобто уявна 

модель майбутнього способу дії. Тактичний же 

прийом являє собою реалізацію рекомендації в 

ході виробництва слідчої     дії [4]. 

Отже, тактичну (тактико-криміналістична) 

рекомендацію можна визначити як науково 

обґрунтовану і апробовану практикою пораду 

стосовно обрання і застосування під час розслі-

дування чи судового слідства тактичних прийо-

мів [2, с.181]. Тактичні рекомендації можуть 

стосуватися тактики окремої слідчої дії, так-

тичних прийомів, їх комбінацій, організації та 

проведення тактичних операцій. Вони надаю-

ться з обов’язковим урахуванням відповідних 

типових слідчих ситуацій і припускають мож-

ливість їх вибору. У практиці розслідування 

тактичні рекомендації повинні застосовуватися 

та коректуватися відповідно до умов 

конкретної ситуації [3, с.246]. 

У багатьох випадків розслідування злочинів 

здійснюється за умов складних і конфліктних 

ситуацій, дефіциту й невизначеності необхідної 

інформації, різних форм і способів протидії з 

боку тих чи інших учасників кримінального 

провадження. Тому необхідна наукова розроб-

ка рекомендацій, спрямованих на подолання 

такої протидії, відшукання шляхів здобування 

об’єктивної, в тому числі прихованої, інформа-

ції. Утім тактичні рекомендації розробляються 

не тільки для подолання явної чи потенціальної 

протидії, а й для встановлення психологічного 

контакту з учасниками слідчої дії, спонукання 

їх до співпраці, з’ясування причин помилок і 
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виправлення їх хибних поглядів і оцінок, задля 

раціональної організації проведення слідчих 

дій. З урахуванням різних сторін щодо вирі-

шення різноманітних завдань розслідування 

криміналістична тактика використовує теоре-

тичні й методологічні положення криміналіс-

тики, правила й рекомендації криміналістичної 

техніки, знання з психології людини та її 

поведінки, наукової організації праці й теорії 

управління, логіки та інших наук. Крім того, всі 

тактичні рекомендації повинні відповідати 

принципу законності і ґрунтуватись на нормах 

кримінального процесуального права. 

Отже, вважаємо за необхідне уніфікувати 

криміналістичні рекомендації та  здійснити 

адаптацію їх до практики застосування, а також 

створити спільні науково-практичні колективи 

для розроблення ефективних криміналістичних 

рекомендацій задля оперативного впровадження 

пропонованих наукою інноваційних розробок. 

Слід звернути увагу, що однією з важливих 

проблем криміналістичної тактики залишається 

застосування її положень на практиці молодими 

фахівцями, які нещодавно приступили до роботи 

після отримання відповідної освіти. Різноманіття 

кримінальних проваджень, складність реалізації 

різних тактичних комбінацій та операцій змушу-

ють більшість молодих фахівців шукати додат-

кову криміналістичну тактичну інформацію про 

організацію своєї діяльності. Значну допомогу в 

цьому напрямку покликані надати різні службові 

курси підготовки і перепідготовки, а також 

самостійне вивчення відповідної літератури. 

Корисним є також проведення для них різних 

курсів перепідготовки, службових зборів і нарад, 

науково-практичних конференцій, круглих 

столів та інших форм підвищення професійної 

майстерності, але саме криміналістичні 

рекомендації по тим чи іншим питанням в змозі 

допомогти молодим фахівцям більш ефективно 

здійснювати свою роботу. [5, с. 15].  

На нашу думку, уніфікація повинна 

здійснюватися за такими напрямками: 

• тактичні рекомендації щодо подолання 

протидії з боку учасників кримінального процесу. 

• тактичні рекомендації щодо збирання 

доказової інформації. 

• тактичні рекомендації, що сприяють 

фіксації судових доказів. 

• тактичні рекомендації щодо оцінки 

судових доказів. 

• тактичні рекомендації щодо 

використання судових доказів. 

Слід зазначити, що тактичні прийоми, 

комбінації та операції розробляються відповід-

но до норм кримінального закону, хоча у біль-

шості випадків — безвідносно до розсліду-

вання конкретних складів злочинів. Проте 

особливості окремих видів злочинів, способів 

їх вчинення, об’єктів злочинного посягання і т. 

ін. визначають специфіку тактико-криміналіс-

тичного забезпечення їх розслідування. Прак-

тика розслідування злочинів, вчинюваних у 

конкретних галузях — наприклад, економічної 

діяльності, комп’ютерної інформації та ін. — 

поставила перед криміналістами нагальне 

завдання розробляти не лише специфічні 

тактичні прийоми, комбінації та операції, але й 

організаційні форми їх застосування. Так, Е. К. 

Горячев вказує, що у зв’язку із зростанням 

кількості та суспільної небезпечності злочинів, 

які вчиняються організованими злочинними 

групами, була розроблена тактика обшуку, 

який проводиться у вигляді операцій, тактичні 

рекомендації із пред’явлення для впізнання 

поза візуальним спостереженням тощо. Розслі-

дування комп’ютерних злочинів потребує роз-

робки тактичних рекомендацій, що відображають 

специфіку слідчих дій, котрі проводяться при їх 

розслідуванні, наприклад, того ж обшуку [1,с. 98]. 

Висновки та пропозиції. Таким чином в су-

часних умовах реформування кримінально-

процесуальної сфери, законодавцем та суспі-

льством в цілому, підвищуються вимоги до 

діяльності органів досудового розслідування. 

На порядок денний виносяться питання запро-

вадження дієвих механізмів протидії злочин-

ності, пошуку найбільш раціональних форм, 

методів та прийомів розслідування злочинів, 

забезпечення слідчих належними науково-тех-

нічними засобами тощо. Відтак на успішність 

досудового розслідування суттєво вплине саме  

уніфікація криміналістичних рекомендацій.  
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Исследовано сущность и содержание тактических рекомендаций. Обоснованно ценность и необходимость 

применения тактических рекомендаций в ходе досудебного расследования. Предложено унифицировать 

криминалистические рекомендации для  оптимизации уголовного производства. 

Ключевые слова: тактическая рекомендация, тактико-криминалистическое обеспечение, типичные следственные 

ситуации, унификация криминалистических рекомендаций, досудебное расследование, уголовное производство. 

 

The essence and content of tactical recommendations are explored. The value and necessity of applying tactical 

recommendations during the pre-trial investigation were substantiated. It is proposed to unify forensic recommendations, which 

will facilitate the optimization of criminal proceedings. 

Key words: tactical recommendation, tactical and forensic provision, typical investigative situations, unification of forensic 

recommendations, pre-trial investigation, criminal proceedings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


